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  )ع(الگوي ارتباط با مخالفان در دوران حكومت امام علي
  )هاي نهج البالغه ها و نامه مطالعه موردي خطبه (

  *ميثم فرخي
  **بتول احمدي

  چكيده
حكومـت امـام علـي (ع)    در دوران ارتباط با مخالفـان،   ياين پژوهش با هدف ارائه الگو

صورت گرفته است. در اين راستا خطبه ها و نامـه هـاي نهـج البالغـه بـا روش تحليـل       
مقوله اصلي در حوزه  5 . نتايج پژوهش حاكي ازاستمحتواي كيفي، تجزيه و تحليل شده 

باشد كه شامل روشهاي ارتبـاط امـام بـا    ارتباط با مخالفان، ذيل دوران حكومت ايشان مي
مخالفان، ابزارهاي ارتباط امام با مخالفان، آداب ارتباط امام با مخالفان، ارزشهاي اخالقي و 

باشد. امام علـي  اف ارتباط امام با مخالفان ميانساني حاكم بر ارتباط امام با مخالفان و اهد
(ع) از روشهايي مانند خطابه، موعظه، جدال احسن، استدالل (برهان) و نامـه در راسـتاي   

كردند. ايشان جهت برقراري ارتبـاط بـا مخالفـان ابزارهـايي     ارتباط با مخالفان استفاده مي
يان، سؤال از مخاطب، مقايسـه  شامل بيم و ترس، تشويق، تهديد، عبرت از گذشته و پيشين

بستند. همچنين در راستاي آداب ارتباط امام با ايشان، محورهايي شامل صبر و را به كار مي
مدارا و برخورد قاطع را مدنظر داشتند و ارزشهايي مانند خيرخواهي نسبت بـه مخالفـان،   

ي و انسـاني  حفظ حرمت و تكريم مخالفان و اخالق مداري را به مثابه ي ارزشهاي اخالق
دادند. امام علي(ع) همچنين هدايت گمراهان به حاكم بر ارتباط با مخالفان مد نظر قرار مي

 در. انـد سوي حق و صلح و آشتي را از جمله اهداف ارتباط خود با مخالفان عنوان نموده
 پايبندي و تقيد ضمن مذكور، ارتباطي ابزارهاي و ها روش از استفاده با) ع( علي امام واقع
 در و خيرخواهانـه  هـدفي  بـا  مخالفـان،  حرمت حفظ كنار در انساني، و اخالقي اصول به
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  b.ahmadi23465@gmail.com ،دانشگاه سوره ،ارشد تبليغ و ارتباطات فرهنگي كارشناس **
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 مطلـوب  و غـايي  هدف. كردند مي برقرار ارتباط مخالفان با آشتي و صلح برقراري جهت
  .است بوده حق سوي به گمراهان هدايت) ع(علي امام

  امام علي(ع)  ،مخاطب ، ارتباط،الگو ها: كليدواژه
 

  مقدمه. 1
ساساً ارتباط، جزء جدايي ناپذير جامعه بشري است و تمام مراودات بشر، بر پايه ارتباطات ا

آيد، ناگزير اجزاء و عناصـرارتباطي بـه ذهـن    ياستوار است. وقتي از ارتباط سخن به ميان م
گردد. ارتباط، حداقل به سه عنصر نياز دارد كـه عبارتنـد از منبـع، پيـام و مقصـد.      متبادر مي
بنابراين يكي از عناصرمهم ارتباط، مقصد يا همان مخاطب پيام است.  .)102:  1371(اسدي،

گيـرد.  كند، ارتباطي صـورت نمـي   كه اگر مخاطبي نباشدكه پيام را دريافت مهم ازآن جهت
ممكن است در ارتباط با ديگران، مخاطباني موافق و يا مخالف با عقايد و تفكّرات فرستنده 

نكه با هر كدام از ايشان چطور بايد رفتار شـود و چگونـه ارتبـاط برقراركـرد،     پيام باشند. اي
انـد كـه    جاي تأمل دارد. در تمام دوران واعصار، همواره حكومتها با مخالفاني روبرو بـوده 

داراي تفكّرات متفاوت بوده و به انحاء مختلف سعي در ايجـاد تفرقـه افكنـي و كارشـكني     
است. اينكـه قطعـاً    خود با مخالفانش رفتار نموده فراخور حالاند اند و هرحكومتي،  داشته

بايد با مخالفان برخورد نمود، امري آشكار است ولي اينكه در برابر آنهـا بايـد چـه الگـوي     
 گرفت، اهميت دارد.  ارتباطي را در پيش

انسان به فطرت خود كه عشق به كمال مطلق است، الگو طلب و الگو پذير است و هـر  
ه و الگوي ارائه شده از كمال بيشتر و جاذبه فراگيرتري بهره مند باشد، ايـن روش  قدر نمون

). از اين رو اساساً همه انسانها درانجام دادن 243: 1376كارايي بيشتري دارد. ( دلشادتهراني،
بگيرنـد.   كنند از فرد يا افرادي كه از هر نظر ايده آل و شايسته است الگوهركاري تالش مي

امـام علـي(ع) اولـين     شـيعي اسـت،   - با توجه به اينكه كشور ما، كشوري اسـالمي  بنابراين
 اي دراين خصوص باشند. توانند الگوي شايستهپيشواي مسلمانان مي

 هاي مختلفي از مخالفان دردوراناز ويژگيهاي حكومت علوي اين بوده است كه با گروه
راه خدا و در راه اهداف مقدسـي  است. امام علي(ع) در  حكومت كوتاه خويش روبرو بوده

دونَ فـي   « كـه:   كه داشتند از هيچ كسي بيم نداشتند و مصداق اين آيه شريفه بودنـد  جاهـي
كننـد ازنكـوهش و مالمـت    كساني كه در راه خدا جهاد مي »سبيلِ اهللا و اليخافونَ لَومه الئم

اً رضـايت خداونـد را   مسـلّم اسـت انسـاني كـه صـرف      ).54( مائـده،   احدي بـاكي ندارنـد  
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بگيرد مخالفاني پيدا خواهد كردكه تاب تحمل عدالت و انصاف او را، به دليل اينكـه    درنظر
 مغاير با هدف حرص و طمع و بلند پروازيشان است، ندارد.

در هرصورت امام علي(ع) براي حفظ آرامش و امنيت جامعه اسالمي بايستي با مخالفان 
يگر در نگرش امام علي(ع)، مخالف، انسان اسـت وتكـريم و   كردند، از طرفي دبرخورد مي

حفظ ارزشهاي انساني بر همگان الزم است. بر اساس عناصر ارتباطي كه پيشـتر گفتـه شـد    
(منبع ، پيام ومقصد)، اينكه امام علي(ع) به عنوان منبع ارتباطي به چه صـورت بـا مخالفـان    

ــرار مــي ــاط برق ــه الگــوي ارت ارتب ــراي نيــل ب ــد، ب ــاط كردن ــا مخالفــان  ب ــام علــي(ع) ب ام
 نمايد. مي  ضروري

اين پژوهش برآن است كه با استفاده از خطبه ها و نامه هاي نهج البالغـه كـه در مـورد    
 دوران درمخالفان امام علي(ع) است، به الگـوي ارتبـاط امـام علـي(ع) بـا مخالفـان خـود        

  گردد نائل حكومتشان
  

  پژوهش پيشينة. 2
مي توان به  را دارند قرابت مذكور پژوهش موضوع با كه هايي ژوهشپ مقاله، اين راستاي در

اشـاره   »البالغـه  نهج در انسان با انسان كالمي ارتباطات الگوي«تحت عنوان  )1392اويلق (
 ارتباطـات  در هـدف،  البالغه، نهج نگاه از كه است آن از حاكي پژوهش اين نمود كه نتايج

 دادن، قرار تأثير تحت نه اول، درجه در طوراعم، به انساني ارتباطات و طوراخص، به كالمي
 بر مبتني فرد، كالمي ارتباطات كه دهد مي نشان همچنين مدل اين. است »ديگران اقناع« بلكه
 يك ،»پيام« عنصر البالغه نهج در. است عالم از فرد شناسي هستي بر مبتني و فرد بيني جهان
 قصـد (  چهارگانـه  هاي مالك اساس بر بلكه شود؛ نمي تصور ارزش از فارغ و خنثي عنصر
همچنـين   . شود مي سنجي ارزش) موقعيت با تناسب و واقعيت با تطابق سودمندي، دروني،

 مورد اسالمي متون در ديني ارتباطات هاي مؤلّفه« ) در پژوهش خود با عنوان1392مقدسي (
 متـون  در دينـي  ارتباطـات  هـاي  مؤلّفـه  يـافتن  صـدد  در »البالغه نهج و كريم قرآن پژوهي
 توجـه  جلب بر عالوه ارتباط برقراري در دهد، مي نشان اين تحقيق نتايج مي باشد.  اسالمي
ت  از بـودن  مسـتند  و گـويي  حقيقت مخاطب، همچنـين  و اسـت  برخـوردار  بـااليي  اهميـ 
 كـه  مالحظـاتي  تـرين  مهـم . باشد ارتباطگر ويژگي ترين اصلي بايد پيام انتقال در صراحت،
 از پرهيـز  و التقـاط  تحريـف،  بـدعت،  از پرهيـز  باشـد،  داشـته  بايـد  دينـي  ارتباط كارگزار
 بهتـرين  عيني، نمونه يك ارائه و انذار، موعظه، از استفاده طور همين. است غلط هاي تحليل
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) نيز در اثـر خـود بـا    1390( آبادي نصرت اسالمي .است پيام ارائه و عرضه نحوه در روش
 تحليلـي  و نظـري  روش بـه  كـه  »البالغـه  درنهج انساني روابط هاي مهارت و اصول« عنوان

 بـا  رابطـه  را شامل مواردي ماننـد اصـل   البالغه نهج در انساني روابط اصول گرفته، صورت
 اصـل  محبت، اصل بيني، خوش اصل عزت، اصل حقوق، رعايت اصل تواصل، اصل خدا،

 حدود مي داند همچنـين،  حفظ اصل مهم، و اهم رعايت اصل مدارا، و رفق اصل صداقت،
 تقسيم غيركالمي و كالمي هاي مهارت بخش دو به البالغه نهج در انساني روابط هاي مهارت
 خيرخواهي، داري، حرمت گشايي، گره انصاف، موارد غيركالمي هاي مهارت است، كه شده

 بـازخورد،  بـه  توجـه  دستي، گشاده تواضع، رويي، مردم،گشاده با هماهنگي كردن، نصيحت
 در كـالم  اهميـت  كالمـي  هاي مهارت و شود مي شامل را پوشي عيب و اعتدال قدرشناسي،

  .گيرد برمي در را گويي بجا و گويي كم كالم، از مراقبت روابط،
 آن از. دارد همخـواني  و قرابـت  حاضـر،  پژوهش با مذكور هاي پژوهش ظاهري شاكله

 موضـوع  بـه  ارتباطي با حوزه مختلف اين دانش از ديد اكثر پژوهشهاي مذكور اينكه جمله
 از كـدام  هـر . اسـت  البالغـه  نهـج  ارزشمند كتاب آماري، جامعه آنها اكثر در و اند نگريسته
 اخص طور به يا و ديني كتب در ارتباطي مدل يا و الگو يك به دستيابي صدد در ها پژوهش

 اين اما آنچه. اند پرداخته) مخاطب( ارتباطي عنصر يك به فقط اينكه يا و هستند البالغه نهج
 استخراج الگوي ارتباطي با تاكيد بـر يـك   كند، مي متمايز پيشين هاي پژوهش از را پژوهش

 وجـود  بـا  كـه  معنـا  ايـن  به. باشد مي مخاطبان (حوزه ي مخالفان امام علي) از خاص قشر
 بـا  ارتبـاطي  الگـوي  احصـاء  پـژوهش،  اين هدف البالغه، نهج در مخاطبان انواع گستردگي
  است كيفي محتواي تحليل روش به) ع( علي امام حكومت زمان در مخالفان

  
  . مباني نظري پژوهش 3

  ارتباط 1.3
به معناي خدمات، ريشه گرفته و به طور ضـمني مفـاهيمي   )، munia(ارتباط، از واژه التين 

يم آرا به نقل چون كمك و ياري دو طرفه و نيز تبادل و تعامل را در درون خود دارد. ( حك
).  محسنيان راد در كتاب ارتباط شناسي، ارتباط را به اين شكل تعريف 218: 1392از ميرلو،

كند: فراگرد انتقال پيام از فرستنده براي گيرنده، مشروط بر آنكـه درگيرنـده پيـام مشـابه     مي
ايـن رو  ). از57: 1380معني، با معني مورد نظر فرستنده پيـام ايجـاد شـود. (محسـنيان راد،     
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گيرد كه معني فرستنده پيام با معني گيرنده پيام مشابه باشد و دريـك  زماني ارتباط شكل مي
 دانـد اولي، ارتباط را فرآيندي مـي ز دو تعريف از ارتباط دارند. راستا قرار بگيرد. گيل و آدام

يراتي معـين  كه به واسطه آن ارتباطگر يا فرستنده از طريق يك رسانه يا مجرا، پيامي را با تأث
داند كـه افـرادي از يـك فرهنـگ     رساند. دومي، ارتباط را كنشي اجتماعي ميبه گيرنده مي

پردازند. (گيل و آدمز، به مبادله معاني مي "واقعيت  "مشخص در واكنش به تجربه خود از 
ـ   جاوت و ادانل ). 19: 1384 ر نقـش تبـادل اطالعـات و نقـش     در تعربفي ديگر بـا تكيـه ب
- ارتباطات، بر اساس معاوضه اطالعاتي ايجـاد مـي  : «مي نويسند ايي براي ارتباطات،زد ابهام

توان ابهـام  اي دارند. بعد ازچندين دور معاوضه ميو دريافت شده شودكه معناي قصد شده
را از بين برد. گرايش فرستنده و گيرنده حركت به سوي يك نقطه است. به اين صورت كه 

 ».يا اينكه هردو دريك مسير و يا كانون مشترك همـراه شـوند  يكي به طرف ديگري برود و 
  ). 58: 1394(جاوت و ادانل،

  
  عناصر ارتباط 2.3

منبع يـا فرسـتنده پيـام،     ارتباط از مؤلفه ها و عناصري تشكيل شده است. اين عناصر شامل
: 1393،گـران يگيرنده پيام، پيام، كانال هاي ارتباطي، واكنش يا بـازخورد، اسـت. (بركـو و د   

گيرد كه حداقل سه مؤلفه منبع، پيام و مقصـد  ساده ترين شكل ارتباط زماني شكل مي ).12
  صورت ارتباطي شكل نخواهد گرفت. وجود داشته باشند. درغير اين

 منبع 1.2.3
كه نياز بـه ارسـال    منبع يا فرستنده پيام، از پايه هاي اصلي ارتباط است او بايد احساس كند

آن اساس، پيام خود را تنظيم كرده و به مخاطـب برسـاند. بنـابراين او    پيام است و سپس بر
دارد. او براسـاس قصـد ونيتـي، پيـام خـود را شـكل       هرگز در خأل پيام خود را ارسال نمي

فرستنده پيام براساس محيط فراگير «دارد. دهد و آن را در قالب پيام، به مقصود ارسال مي مي
دهـد و  زد، محتواي مقصود را در ذهـن خـود شـكل مـي    ساخود كه حوزه تجربي او را مي

سـنجد و سـپس آن را در   پيشاپيش تأثير آن را درذهن خود بر روي دريافت كننده پيام مـي 
: 1387فرهنگـي،  ». ( كنـد دهد و به شكل پيام ارسال ميچارچوب رمزگذاري خود قرار مي

61.(  
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 پيام 2.2.3
درواقع آن چيزي است كه بين فرستنده و گيرنـده  يكي ديگر از عناصر ارتباط، پيام است و 

پيام،گزينش بسامان نمادهـايي اسـت كـه بـراي رسـاندن      «گويد: شود. برلو ميرد و بدل مي
آگاهي يا اطالع منظور گرديده است. منظور از بسامان، ترتيبي عمدي و سنجيده، و غـرض  

». ( وق مختلـف اسـت  ازگزينش، تميز و تبعيض يك شق از ميان مجموعه بزرگتري از شـق 
تواند كالمي يا غير كالمي باشد. اين ). پيام مي24: 1390بليك و هارولدسن، به نقل از برلو، 

 )62:  1387گيرد. (فرهنگي، پيام از طريق گفتار، نوشتار يا حركات فرستنده پيام شكل مي

 گيرنده يا مخاطب 3.2.3
ازايـن رو تـا زمـاني كـه مخاطـب       رددشود ناگزير بايد دريافت گزماني كه پيامي ارسال مي

وگيرنده اي براي دريافت پيام نباشد، نبايد انتظار ايجاد رابطه و به دنبـال آن تأثيرگـذاري را   
مخاطب كسي است با گرايش هاي ويژه، تجربه هاي خـاص، تأثيرپـذير از عوامـل     .داشت

بايد رمز گذار بـه   ). پس97: 1380(قاضي زاده، ». گوناگون و داراي نيازها و عالئق مختلف
گونه اي رمزگذاري را انجام دهد كه با رمزگان مخاطب منطبـق بـوده و او قـادر باشـد بـه      
راحتي رمزگشايي كرده و در دريافت پيام، دچار كـج فهمـي و اخـتالل نگـردد و درنتيجـه      

  ارتباطي مؤثر حاصل شود.
  

  شناسي مخاطب 3.3
، سطح دانش، دانايي، توانـايي گـوش دادن،   )، ارتباطگر بايد نگرش ها1960به اعتقاد برلو (

درك مطلب، پيشينه، خاستگاه اجتماعي و فرهنگي مخاطب را بشناسد. اين امر، بر رمزگاني 
گـذارد. از  گيرد، تأثير مـي گزيند و روشي كه آن را به كار ميكه براي برقراري ارتباط بر مي

نياز مخاطب داشته باشد و مسـلّم   سويي، محتواي پيام بايد ربط و پيوند قابل مالحظه اي با
بداند مخاطب يا گيرنده پيام به احتمال زياد همه گونه موانع رواني، نگرش هاي ناسازگارانه، 

گيرد تا تالش هايش را براي رساندن تعصب ها و خشكه انديشي ها را كه بتواند به كار مي
يازها و استعدادهاي وي آگاهي پيام ناكام گذارد. ارتباطگر، اگر مخاطب خود را نشناسد و ازن

چنانچه برخـي، چـون    نداشته باشد، بي ترديد در رسيدن به اهداف خود ناكام خواهد ماند.
طوركه انواع معدن طال از استعدادهاي بااليي برخوردارند، برخي مانند معدن نقره اند و همان

نها نيـاز بـه شـناخت و    معادن زمين براي جامعه بشر مفيد و كارسازند؛ اما بهره برداري از آ
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بايست بـه  ارتباطگر يا مبلّغ در ارتباط خود مي ).183: 1385برنامه ريزي دارد. (ري شهري،
ايمان و اعتقادات، ميزان آگاهي، ظرفيـت و موقعيـت روانـي و اجتمـاعي مخاطـب توجـه       

 باشد.  هداشت

 ايمان و اعتقاد مخاطب 1.3.3
كساني كـه فطـرت پـاك    دسته اول  ،براين اساس انسان ها به سه دسته تقسيم مي شوند كه 

انساني خود را به كارهاي ناشايست و خصوصاً ظلـم نيـالوده انـد. اينـان، از تقـواي عقلـي       
دسـته دوم،كسـاني كـه    . برخوردارند و ظرفيت مناسبي براي پذيرش تبليغات سازنده دارنـد 

اند و ازتقواي عقلي برخوردار نيستند، ارهاي ناشايست آلوده كردهفطرت انساني خود را با ك
اما آلودگي آنها به مرحله خطرناك و غير قابل عالج نرسيده است. دسته سوم،كساني هستند 
كه آلودگي اكتسابي آنها به مرحله خطرناكي رسيده است. اينان حقـايق مفيـد و سـازنده را    

- . ولي با اين حال مبلّغ با آنها اتمام حجت مييت نيستندتوانند بپذيرند و ديگر قابل هدانمي

  ).188: 1385(ري شهري،اي نداشته باشند. كند تا بعداً بهانه

 ميزان آگاهي و عقل مخاطب 2.3.3
از آنجايي كه انسان ها از نظر ويژگي هاي فردي، مانند: سن، جنس و خصوصيات فرهنگي 

يزان در درك، فهم و دريافت پيام نيز بـا يكـديگر   و اجتماعي با يكديگر متفاوتند، به همان م
بايست اين تفاوتها را درك نموده و پيام هاي خـودرا  تفاوت دارند. ارتباطگر دانا و بصير مي

متناسب با ميزان درك مخاطبش تنظيم كند. يا به عبارتي ديگـر، مبلّـغ بايـد بـا هـر انسـاني       
ز او بخواهـد كـه تـوان انجـام آن را     متناسب با مقتضاي حال او سخن بگويد و چيـزي را ا 

  )55: 1377داشته باشد. (قرائتي،

 ظرفيت مخاطب 3.3.3
گاه مطلبي مبلّغ، بايد همواره ظرفيت فكري وكشش اعتقادي مخاطب را درنظر بگيرد و هيچ

را فراتر از محدوده توان او، مطرح نسازد. در غير اين صورت عالوه بر خنثـي شـدن تبليـغ    
). امام صادق(ع) در رابطه 130(الهامي نيا، بي تا:  يام نيز ضايع مي شود.نسبت به مخاطب، پ

ه كسـي را در ايمـان يـك درجـه     فرماينـد: هرگـا  با ضرورت توجه به ظرفيت مخاطب مـي 
تر از خويش ديدي، اورا با ماليمت به سوي خود باال بكش و چيزي كه طاقت ندارد،  پايين

  ).45 :1369( كليني، .بر او تحميل نكن؛كه اورا خردخواهي كرد
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 موقعيت رواني و اجتماعي مخاطب 4.3.3
موضوع مهم ديگري كه مبلّغ بايد مد نظر داشته باشد، موقعيت مخاطبـان از نظـر روانـي و    
اجتماعي است. به همين دليل، مبلّغ بايد تا حد زيادي روان شناس و جامعه شناس باشد تـا  

و متناسب با وضعيت روحي و اجتماعي اش با او بتواند از اين دو زاويه مخاطب را بشناسد 
). بنابراين موفقيت پيام رسان مستلزم شـناخت دقيـق از   135روبرو شود. (الهامي نيا، بي تا : 

  مخاطب است كه با استفاده از شناخت خود، دست به تبليغ و برقراري ارتباط بزند.
  
  روش پژوهش 4

اي تفسير ذهني محتوايي داده هاي متنـي  توان روش پژوهشي برتحليل محتواي كيفي را مي
از راه فرآيندهاي طبقه بندي نظام مند، كد بندي و تم سازي يا طراحـي الگوهـاي شـناخته    

نيز تحليل محتوا را از جملـه   Burnsو   Grove). 70: 1395شده دانست. ( قائدي و گلشني،
ه هاي موجود در متن دانند كه به منظور طبقه بندي كلمات و واژكيفي ميروش هاي تحليل

 &Burns).گيرند شود. اين طبقات به دليل اهميت كلمات، در ايجاد نظريه شكل ميانجام مي

Grove; 2007:597)  كيفي مهم است تأكيد بر كلي نگري، حركت از مشاهده آنچه در پژوهش
جزئيات رفتار و الگوسازي آن به سوي نظريه سـازي، منطـق اسـتقرايي، طبيعـت گرايـي و      

).  وقتـي گفتـه   21: 1391وجه به تاميت پذيري پديده هاي اجتماعي است. (عبـاس زاده،  ت
ها  مبتني بر بررسي و استنتاج موضوع شود كه تحليل محتواي كيفي استقرايي است، يعنيمي

انجامد و معموالً انتخـاب هدفمنـد   و تم ها از داده هاي خام است كه گاه به طرح نظريه مي
). بـه تعبيـر   222: 1380زتاباننده پرسش هاي پژوهش است. (هولسـتي،  مواردي است كه با

ديگر، مسير حركت در تحليل محتـواي كيفـي، عمـدتاً از مـتن بـه سـمت بيـرون كشـيدن         
  .(Elo & Kingas, 2007:107 ) مقوالت، و سپس ايجاد مدل ها و نقشه هاي مفهومي است

  
  مراحل تحليل محتواي كيفي 1.4
)، پژوهشگر بايـد واحـدهاي   2004اساس نظر كريپندورف ( تعريف واحد تحليل: بر ـ

 تحليل را اعم از كلمه، جمله، پاراگراف، مقاله، خبر و ...را تعيين كند.

كاهش داده ها: منظور از اين مرحله حـذف متـون هماننـد و كنـار گذاشـتن مـوارد        ـ
 تكراري است.
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دو روش اسـتقرايي و   استفاده از نظام مقوله بندي: الزم است پژوهشگر با استفاده از ـ
قياسي به توسعه نظام مقوله بندي خـود بپـردازد چـرا كـه هسـته اصـلي در تحليـل        
محتواي كيفي ، ايجاد مقوالت و طبقات است. بر اساس نظر كريپندورف، مقوالت يا 
طبقات بايد جامع، فراگير و مانع الجمع باشند به اين معنا كه هـيچ داده اي نبايـد بـه    

طبقه خاص جاي نمي گيرد حذف شود و نيز هيچ داده اي نبايـد   دليل آن كه در يك
 ). krippendorff, 2004: 80-82بين دو طبقه يا در بيش از يك طبقه قرار گيرد (

اصالح نظام مقوله بندي بر اساس داده ها: پس از تعيين مقوالت بر اساس داده هـاي   ـ
ت نياز، برخي مقـوالت  تحقيق، پژوهشگر بايد نظام مقوله بندي را اصالح و در صور

 را حذف و تعدادي ديگر را اضافه كند.

ارائه گزارشي از داده هاي كيفي: در مرحله پاياني با توجه به داده هاي موجـود بايـد    ـ
 گزارشي تهيه و ارائه شود. در اين زمينه الزم است محتواي مقوالت توصيف شوند.

نهج البالغه است كه بـه طـور   در اين پژوهش، واحد تحليل، كليه خطبه ها و نامه هاي 
باشد. پس از اسـتخراج داده هـا، مفـاهيم و    مستقيم و يا غير مستقيم در رابطه با مخالفان مي

جان مايه داده ها در ذيل عنوان مفاهيم مرتبط جـاي گرفتـه و مقولـه هـاي فرعـي از آنهـا       
بندي  دسته ، بهاستخراج گرديده است. سپس دسته بندي  مقوله هاي فرعي با مضمون مشابه

كالن و جامع با عنوان مقوله هاي اصلي منتج شد. كه در واقع مقوله هاي اصلي بـه دسـت   
  دهد.آمده، الگوي ارتباط با مخالفان در دوران حكومت امام علي(ع) را به دست مي

  
  هاي پژوهش يافته .5

  د.اين پژوهش منتج به پنج مقوله اصلي گرديد كه در ادامه به آنها پرداخته مي شو
  

  هاي ارتباط امام با مخالفان روش 1.5
ارتبـاطگري موفـق اسـت كـه      هر ارتباطگري با انواع گوناگوني از مخاطبان سر و كار دارد،

گيرد. چرا كه برخي افراد اهل منطق و بتواند در مواقع لزوم از روشهاي مختلف ارتباطي بهره
دل و خيره سري هستند، كه برخي ديگر عاطفي هستند و برخي نيز اهل ج، استدالل هستند

ها نيز فراخور حالشان سخن گفت. با توجه به اينكه امام علي(ع) نيـز در  نآ هر يك از بايد با
دوران حكومت پنج ساله شان، با طيف گونـاگوني از مخالفـان روبـرو شـدند، روش هـاي      
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ن بـه  تـوا مختلفي را براي برقراري ارتباط با مخالفان بـه كـار مـي بسـتند از آن جملـه مـي      
هاي خطابه، موعظه، جدال احسن و استدالل اشاره نمود.گاهي نيز با ارسـال نامـه بـه     روش

 برخـي  توضيح به فقط مقاله صفحات محدوديت به توجه . باگرفتندمخالف با او ارتباط مي
  مي شود. اشاره ها مقوله زير و ها مقوله

امام علي(ع) با مخالفان ديده موعظه كه به معناي پند و اندرز است، مكرّراً در ارتباطات 
كردنـد تـا بـه راه راسـت     شود. ايشان قبل از هر اقدامي، ابتدا مخـالف را نصـيحت مـي   مي

 برگردند. موعظه هايي كه امام علي (ع) در مـورد معاويـه داشـته انـد و بـه وفـور صـورت       
ت است، گواه آن است كه هدف اوليه امام، جنگ و درگيري نبـوده و ارشـاد و هـداي    گرفته

، امام علي (ع) در موعظه معاويه 55مخالف، در اولويت قرار داشته است. در بخشي از نامه 
پس مهارت را به دست شيطان مده و روي به آخرت نه كه راه ما و « فرمايند: اين چنين مي

خواهند دسـت از  و به اين ترتيب از معاويه مي ).342: 1378. (نهج البالغه،»تو آن راه است
نيـز، امـام علـي(ع)     125و درخطبه  .طان برداشته و روي به خدا و آخرت بياوردپيروي شي

  فرمايند: خطاب به خوارج مي
همانا فاضلترين مردم نزد خدا كسي است كـه كـار حـق را از باطـل دوسـت تـر دارد،       

را هرچند كار حق از قدر او بكاهد، و اورا بيازارد. و باطـل بـدو سـود رسـاند و رتبـت او      
  ).123: 1378(نهج البالغه، رد.ب باالتر
كردند، رغم اينكه خوارج، با تعصبات بيجا، ضربه هاي زيادي وارد ميبدين ترتيب علي 

 پرداختند، بلكه به حق بپيوندند.اما امام علي (ع)، به موعظه ايشان مي

يكي ديگر از روش هاي ارتباط با مخالفان، جدال احسن است. امام علي (ع) با استفاده 
باورها و آنچه كه مخالف به آن اعتقاد دارد، با او بحث كرده و به وسيله همان اعتقـادات   از

بـه عنـوان   . گونه اي كه مخالف، قادر به پاسخگويي نيستكنند. بهمخالف، او را محكوم مي
  كه خطاب به معاويه است، امام علي (ع) آورده اند:  6مثال، در نامه 

ثمان بيعت كردند، هم بدانسان بيعت مرا پذيرفتند. پـس  مردمي كه با ابوبكر و عمر و ع
كسي كه حاضر است نتواند ديگري را خليفه گيرد، و آن كه غايب اسـت نتوانـد كـرده    
حاضران را نپذيرد. شورا از آن مهاجران اسـت و انصـار، پـس اگرگـرد مـردي فـراهم       

: 1378البالغـه، (نهـج   گرديدند و او را امام خود ناميدند، خوشنودي خـدا را خريدنـد.  
274.(  
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در اينجا، با عنايت به اينكه معاويه، شيوه به خالفت رسيدن خلفاي پيشين را تأييدكرده  
بود، امام علي (ع) نيز به پيروي از همان تأييدات معاويه، و درجهت موافقت با آن، شيوه به 

ن خلفاي كه شيوه به خالفت رسيد خوانند. هر چندخالفت رسيدن خويش را نيز موجه مي
قبل، مورد تأييد امام علي(ع) نبوده است. الزم به ذكر است كه امام علي(ع) به نص صـريح  

كنند و فقط بـا  قرآن و يا سخن پيامبر(ص) در مورد واليتشان پس از پيامبر(ص) اشاره نمي
نيـز، امـام علـي(ع)،     40رسانند. در خطبه تكيه بر اعتقادات مخالف، پيامشان را به اثبات مي

پذيرند ولـي بـا   ات شعار خوارج را كه ال حكم الّا اهللا ( فرمانروايي جز خدا نيست) را ميذ
  فرمايند: كنند و ميبيان توضيح در آن رابطه، آنها را محكوم مي

سخني است حق، كه بدان باطلي را خواهند. آري، حكم جز از آن خـدا نيسـت لـيكن    
؛ حالي كه مردم را حاكمي بايد نيكو كردار يـا  اينان گويند فرمانروايي را، جز خدا روا نيست

گـاه كـه   تبه كار، تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند، و كافر بهره خود برد، تا آن
يه حكومــت او مــال ديــواني را وعــده حــق ســر رســد و مــدت هــر دو در رســد. در ســا

به نيروي او حقّ ناتوان را از آورند، و با دشمنان پيكار كنند و راهها را ايمن سازند، و    فراهم
. توانا بستانند تا نيكو كردار، روز به آسودگي به شب رساند، و از گزند تبهكار در امان مانـد 

 ).39: 1378(نهج البالغه، 

گيري از برهان و آوردن استدالل در برابـر مخالفـان، از روش هـاي ارتبـاطي امـام      بهره
در خطبه ها و نامـه هـاي نهـج البالغـه، مشـاهده      علي(ع) در ارتباط با مخالفان بوده است. 

كمتر و هـم از پيـام هـايي بـا      شود كه امام بر اساس شرايط، هم از پيام هايي با استدالل مي
- ، خطاب به معاويه مي64اند. براي نمونه، امام علي(ع) در نامه استدالل بيشتر استفاده نموده

  فرمايند:  
اندي پس آنچه را مـردم پذيرفتـه انـد قبـول دار.     فراوان درباره كشندگان عثمان سخن ر

سپس داوري آنان را به من واگذار تا تو و آنان را بـه پـذيرفتن كتـاب خـداي تعـالي ملـزم       
  ).349: 1378. (نهج البالغه،گردانم

كه ابتدا بايد با ايشان بيعـت كـرده و ايشـان را بـه      كنندامام در اينجا معاويه را ملزم مي 
ل كنند و پس ازآن چگونگي برخورد با قاتالن عثمان با خليفه است نه بـا  عنوان خليفه، قبو

زنند با استفاده از درباره اتّهامي كه به ايشان در مورد قتل عثمان مي 22معاويه. و يا در خطبه 
  پيام هايي با استدالل بيشتر، اتهام را رد مي كنند. ايشان مي فرمايند: 
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بوده ام، آنان نيز گناهكارند، و اگر تنها كرده اند به كيفر آن اگر در اين كار با ايشان انباز 
خروشـند، و از مـادر پسـتان خوشـيده شـير      گرفتارند. خود گناه كرده اند و برمن مـي 

: 1378. (نهـج البالغـه،  كوشـند دوشند؛ و براي زنده كردن بدعتي كه مرده است، مي مي
22.(  

با مخالفان است كـه امـام، آنهـا را از     ارسال نامه و مكتوبات از روش هاي ديگر ارتباط
رسـاندند و در آن بـا اسـتفاده از سـاير روشـها و      طريق پيك و نامه رسان به مخالفـان مـي  

نامـه اي كـه در    79ابزارهاي ارتباطي، سعي در هدايت و ارشاد مخالفان داشتند. از مجموع 
الفان نوشته شده اسـت و  نامه، يا مستقيماً به مخ 32نهج البالغه گردآوري شده است، تعداد 

يا در نامه اي كه امام علي (ع) به كارگزارانشان ارسال كرده اند به شيوه ارتباط با مخالفان نيز 
  اشاره فرموده اند.

  
  ابزارهاي ارتباط امام با مخالفان 2.5

ابزارهاي ارتباطي، ابزارهايي مشروع هستند كه ارتباطگر براي برقراري ارتباط از آنها استفاده 
كه به معنـاي   وجود دارد،» كندهدف، وسيله را توجيه مي« كند. در دنياي سياست، شعارمي

استفاده از هر ابزاري براي رسيدن به هدف است و لو ابزار نامشروع. ولـي زمـاني كـه پيـام     
شـود  حق، و الهي قرار است منتقل شود، استفاده از اين ابزارها جايز نيست، چـرا كـه نمـي   

نيا،  ود. ( الهاميروع داشت و براي رسيدن به آن از ابزار نامشروع استفاده نمهدفي الهي و مش
). بنابراين رهبران الهي كه هدفشـان رسـاندن پيـام حـق بـه مخاطـب اسـت از        183بي تا: 

ابزارهاي مشروع نيز بهره مي جويند، در اين راستا بـه ابزارهـايي كـه امـام علـي(ع)، بـراي       
  شود.كردند، اشاره ميستفاده ميبرقراري ارتباط با مخالفان ا

از جمله ابزارهايي كه در خطبه ها و نامه هاي نهـج البالغـه بـراي برقـراري ارتبـاط بـا       
توان به استفاده از آرايه هاي ادبي كه خود شامل، تشبيه، كنايه، استعاره مي ،يافت شدمخالفان

  و تمثيل است اشاره كرد.
ك چيزي با چيز ديگر دريك معنـا يـا قـرار دادن    تشبيه يعني نشان دادن اشتراتشبيه: - 1

همانندي بين دو چيز يا بيش از آنكه اشتراك آنها در يك صـفت يـا بيشـتر از يـك صـفت      
مقصود است، مشروط به اينكه اين همانندي به صورت استعاره تحقيقيه و استعاره بالكنايه و 

ع) از ايـن آرايـه ادبـي، بسـيار     ). امام علـي ( 188: 1383يا به شيوه تجريد نباشد. (تفتازاني،
« فرمايند: ، امام علي(ع) در مورد طلحه و زبير مي9اند. به عنوان مثال در خطبه استفاده كرده
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. » چون برق درخشيدند و چون تندر خروشيدند، با اين همه كاري نكردند و واپس خزيدند
برق تشبيه كرده است كـه   در اين تشبيه، طلحه و زبير را به رعد و). 14: 1378(نهج البالغه،

باشـد. امـام بـه ايـن     صداي غرّش بلندي دارند ولي كاركردش، كمتر از صداي بلندش مـي 
 وسيله، براي نشان دادن ادعا و هياهوي پوشالي آنها اين تشبيه را به كار برده اند..

در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصـطالح سـخني اسـت كـه     كنايه: - 2
: 1364عني قريب و بعيد باشد و اين دو معني الزم و ملزوم يكديگرند. (ثـروت، داراي دو م

كنايه نوعي مجاز است كه ايهام دارد و اين ايهام، عالوه بر اينكه به كالم عادي، رنگـي  ). «3
». ( دهد، وسيله اي است براي ادامه سخن بي پرده كه بيانشـان دشـوار اسـت   از ظرافت مي

  فرمايند: ، امام علي(ع)، خطاب به معاويه مي64امه ). در ن130: 1381البرز،
آور شدي كه من، طلحه و زبير را به قتل رساندم و عايشه را راندم و ميان كوفه و و ياد

بصره ماندم. اين كاري است كه تو درآن نبودي پس زياني بر تو نيايد و عـذري از تـو   
  ).349: 1378. (نهج البالغه،خواستن نبايد

باشد. امام علـي(ع) در  ن جمله كنايه از عدم ارتباط اين مسائل به معاويه ميدر واقع، اي 
اين جمله، بدون اشاره مستقيم به معاويه و اينكه در اموري كـه بـه او ارتبـاط نـدارد نبايـد      

 دارند. دخالت كند، موضع خود را در برابر، دخالتهاي بيجاي معاويه، بيان مي

ار المال،گرفته شده است. يعني از او خواست كه مـال  در لغت از ريشه استعاستعاره: - 3
). دكتر ميرجالل الدين كزّازي در مورد اسـتعاره  618: 1412را به او امانت دهد. (ابن منظور،

كوشد تا سخن خود را هرچه يكي از هنرهاي شاعرانه كه سخنور به ياري آن مي« گويد: مي
از اين رو استعاره، دامـي اسـت تنگتـر و    بيشتر در ذهن مخاطب جايگير كند استعاره است. 

).  استفاده از اسـتعاره  94: 1385شود. (كزازي،نهان تر از تشبيه كه براي خواننده گسترده مي
امـام علـي(ع) از اسـتعاره     28شود. در نامه نيزدر خطبه ها و نامه هاي نهج البالغه ديده مي

 فرمايند: استفاده كرده اند و مي

نيكويي پيمودند ، به  اجران و انصار و تابعين، آنان كه راهشان را بهمن با لشكري از مه 
آيم، لشكري بسيار. و گرد آن به آسمان برخاسته. جامه هاي مـرگ بـر تـن    سوي تومي

  ).291: 1378. (نهج البالغه،ايشان، و خوشترين ديدار براي آنان ديدار پروردگارشان

ده شـده كـه در اينجـا بـه تعريفـي از      در مورد تمثيـل تعـاريف متعـددي آور   تمثيل: - 4
تمثيل، آن است كه عبارت نظم يا نثر را به « شود. الدين همايي درباره تمثيل بسنده مي جالل
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اي كه مثَل يا شبيه مثَل و دربرگيرنده مطلبي حكيمانه باشد، بيارايند.گاه آوردن يك مثَل جمله
اندن مقصود و جلب توجه شنونده، بيش در نظم يا نثر و خطابه و سخنراني، اثرش در پرور

). اسـتفاده از  299: 1370همايي،». ( از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشد
مثل، در برقراري ارتباط، به خصوص براي افرادي كه فهم و درك پايين تري دارند، بسـيار  

خطـاب بـه    127 كند. امام علـي (ع) در خطبـه  مؤثر است و به درك درست پيام كمك مي
  فرمايند:خوارج مي

كه گوسفند چـون از  كه از جمع مسلمانان به يك سو شود، بهره شيطان است؛ چنانآن"
  ).125: 1378(نهج البالغه، "گله دور ماند نصيب گرگ بيابان است.

دهند و با بيـان ايـن مثـل،    به اين وسيله خوارج را به اتحاد و با اكثريت بودن، سوق مي
نان، چــه عاقبــت شــومي در هنــد كــه در صــورت جــدايي از ديگــر مســلمادهشــدار مــي

، در پاسـخ بـه معاويـه كـه عنايـت خداونـد بـه خانـدان         28است. و يا در نامـه    انتظارشان
كنند كـه در زبـان عاميانـه و    آورد، از مثلي استفاده ميپيامبر(ص) را به ياد امام علي (ع) مي

  فرمايند: بردن است. ايشان ميضرب المثل ايراني معادل زيره به كرمان 
در اين يادآوري چونان كسي هستي كه خرما به هجر رساند يا اينكه آموزگار خود را به 

 ).291: 1378(نهج البالغه،. مسابقت خواند

امام علي(ع) يا به صـورت مسـتقيم بـه آيـه اي از      ،در خطبه ها و نامه هاي نهج البالغه
كننـد و يـا تلويحـاً بـه     قرآن اشاره كرده اند تا به آن وسيله پيام خويش را مسـتند و محكـم  

لـي(ع) مسـتقيماً بـه آن اشـاره     اند. در اين بخش، به آياتي كه امام عمضمون آيه اشاره كرده
- مسأله حكميت، امام علي (ع) بيان مـي ، در مورد 125شود. در خطبه اند، پرداخته مي كرده

دارند كه پذيرش حكميت قرآن، در ذات خود، كاري پسنديده است و براي گواه و شاهد به 
اگـر در چيـزي   «فرمايند: همانا خداي سبحان گفتـه اسـت:   آيه اي از قرآن اشاره كرده و مي

و يـا در  ). 123: 1378( نهـج البالغـه،   ». خصومت كرديد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد
- امام علي(ع) در پاسخ به نامه معاويه كه خود را برابر با خاندان امام و رتبه آنها مي 28نامه 

دانست، ابتدا پس از مقايسه بين خاندان و اصل و نسب خويش با  اصل و نسب معاويه بـه  
يگـر برتـري   كنند كه خداوند برخي را در خويشاوندان به برخـي د آيه اي از قرآن اشاره مي

  دهد. در اين نامه چنين آمده است: مي
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پس، اسالم ما را گوش شنيده و شرافت ما را در جاهليت ديده و كتاب خدا بـراي مـا   "
فرمايـد: خويشـاوندان،   فراهم آرد آنچه را به ما نرسيده كه خداوند متعال دركتاب خود مـي 

 ).291: 1378. (نهج البالغه،"بعضي سزاوارترند بعض ديگر را

استفاده از شعر براي تلطيف فضاي ارتباطي و دوري از يكنـواختي و خشـكي ارتبـاط،    
كاربرد دارد كه در خطبه ها و نامه هاي امام علي (ع) نيز ديده مي شود براي نمونه، در نامه 

كه امام علي(ع) خطاب به معاويه داشته اند با مرقوم كردن شـعري، شـجاعت و اقتـدار     64
  فرمايند: كشانند و مياويه ميخودشان را به رخ مع

اگر من به ديدار تو آيم سزاست. كه خدا مرا برانگيخته است تا از تو انتقام گيرم. و اگر 
تو به ديدار من آيي چنان است كه شاعر اسدي گفته است كه: روي به بادهاي تابستاني 

سـخت   افكنند حالي كه ميان زمينهاي نشـيب و سـنگ هـاي   دارند كه بر آنان ريگ مي
 ).349: 1378. (نهج البالغه،اندرند

شـت شـوم و يـا بـه سرنوشـت خوشـي       عبرت گرفتن از گذشتگان، كه چـه بـه سرنو  
ل بـه آن، بـه پيـام      دچار گيـر هشـدار   گشته اند از ديگر ابزارهايي است كه ارتباطگر با توسـ
اويه را به نهج البالغه، امام علي (ع) سرنوشت و عاقبت شوم بستگان مع 10دهد. در نامه  مي

  فرمايند: شوند و مياو يادآور مي
من ابوالحسنم! كشنده جد و دايي و برادر تو، كه روز بدر بر آنان يافتم و سـر آنـان را   "

: 1378(نهـج البالغـه،   ".شكافتم. آن شمشير را همراه دارم و با همان، از دشمنم دمار بـرآرم 
277.(    

دهندكـه از گذشـته و عـاقبتي كـه     دار مـي كه با يادآوري گذشته به نوعي به معاويه هش
  .بستگانش به آن دچار شدند پند گيرد و به راه راست بازگردد

استفاده از ابزار بيم دادن و ترساندن از جمله ابزارهاي ارتباطي امام با مخالفان بوده است 
مثـال  .امام علي(ع) به وفور از اين روش براي هدايت مخالفان استفاده نموده اند، به عنـوان  

  فرمايند: ، اشاره كرد كه امام علي (ع) خوارج را بيم داده و مي36توان به خطبه مي
ترسانم كه كشته دركرانه اين رود افتاده باشيد و در پست و بلندي هاي شما را از آن مي

اين مغاك افكنده. نه برهاني روشن از پروردگار داشته باشيد، و نه حجتي آشكار، آواره 
  ).1378:36. (نهج البالغه،ر و به دام قضا گرفتارخانه و ديا
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در اين خطبه، امام علي (ع) امكان وقوع پيامدهاي ناخوشايند را براي خـوارج متصـور    
نويسند او را از تسـلط  كه به عمروعاص مي 39دهند. همچنين در نامه شده و آنها را بيم مي

  فرمايند: ترسانند و ميان در قيامت ميطور از عاقبتشخويش بر او و معاويه بيم داده و همين
اگر خدا مرا به تو و پسر ابوسفيان مسلّط ساخت سزاي كاري را كـه كرديـد بـدهم، و    "

اگر مرا عاجز كردن توانيد و خود پايدار مانيد، آنچه پيش روي شماسـت بـراي شـما بـدتر     
  ).312: 1378(نهج البالغه، "است كه آن عذاب خداست.

علي(ع)، وقوع پيامدهاي منفي را در صورت نپذيرفتن پيـام امـام بـراي    در اين نامه امام 
به طور كلّي، امام علي(ع) پس از اندرز و موعظـه مخالفـان،    .كنندعمروعاص پيش بيني مي

دادند، تا شايد متأثرشده و متقاعد بـه بازگشـت گردنـد.    ايشان را از عاقبت شومشان بيم مي
   آيد.كه در ادامه مي كردندان با بيم دادن استفاده ميالبته امام از روش تشويق نيز همزم

دادند تا مخالف كه امام علي (ع) انجام مي تشويق كردن مخالف، از جمله اقداماتي است
و رو به مردم بصره آنها را به جدا شدن از  13در خطبه ايشان را به سوي حق ترغيب كنند، 
پروردگار قرار گيرند چرا كـه بـودن در    كنند تا مشمول رحمتگناهكاران بصره تشويق مي

ميان افراد گناهكار و يا فضاي گناه موجب تأثير بر رفتار افراد شده و آنهـا را نيـز گناهكـار    
  فرمايند:كند. با توجه به اين مسأله، امام علي(ع) ميمي

تـرين بـه آب و دورتـرين شـهرها بـه      ترين خاك است. نزديـك خاك شهر شما گنده"
كه بـرون  گناه، و آنكه درون شهر است زندانيدهم شر و فساد نهفته در آن. آنآسمان. و نه 

  ).15: 1378(نهج البالغه،" .است، عفو خدايش پناه
كردند تا مام علي (ع)، از ابزار تهديد مخالف، پس از موعظه و نصيحت آنها استفاده ميا

يمان شـكني هـاي مـردم    هنگامي كه پ 29شايد موجب اطاعت و تمكين آنها گردد. در نامه 
كنند در صورت تمرّد، با جنگي به مراتـب  شوند آنها را تهديد ميبصره را به آنها ياد آور مي

  سخت تر از جنگ جمل روبرو خواهند شد. متن نامه اين چنين است:

ليكن اگر كارهاي ناروا و نادرست و انديشه هاي نابخردانه سست، شـما را وا دارد كـه   
بدانيــد كــه مــن آمــاده بــه كــار گيريــد و طاعــت مــرا نپذيريــد،  راه جــدايي در پــيش

و به يك لحظه به سروقت شما مي آيم. اگر مرا از آمدن به سـوي خـود    شمايم  نزديك
. (نهـج  ناچار سازيد، چنان جنگي آغاز كنم كه جنگ جمل برابر آن بازي كودكانه بـود 

  ).294: 1378البالغه،
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بـزار ديگـري بـراي تحـت تـأثير قـرار دادن       استفاده از عواطف و احساسات مخاطب، ا
اوست. استفاده از عباراتي كه احساسات مخاطب را برانگيزد، در خطبـه و نامـه هـاي نهـج     

  فرمايند:امام علي (ع) مي 31شود. در خطبه البالغه ديده مي
سر وقت زبير رو، كه خويي نرمتر دارد؛ و بدو بگو خالزاده ات گويـد: در حجـاز مـرا    "

: 1378(نهـج البالغـه،   "در عراق نرد بيگانگي باختي، چه شد كه بر من تـاختي؟  شناختي، و
31.(  

خاله زاده خطاب كردن زبير توسط امام علي (ع)، داراي بار احساسي است كه هدف از 
آن ايجاد رقّت و نرمي قلب مخاطب، براي تأثيرگذاري بيشتر پيام بر روي اوسـت. و يـا در   

  فرمايند: به طلحه و زبير مي، امام علي(ع) خطاب 54نامه 
پس اي دو پيرمرد( مدعي پيشگامي در اسالم)! از آنچـه انديشـيده ايـد بازگرديـد كـه      "

اكنون بزرگتر چيز كه دامنتان را گيرد عار است، و از اين پس شما را هم عـار اسـت و هـم    
  ).341: 1378(نهج البالغه، ".آتش خشم كردگار

مي و كسوت آن دو در اسالم است كه امام بـه نـوعي   عبارت پيرمرد، كه كنايه از پيشگا
  .دارندرا از پيمان شكني و مخالفت باز اخواهند با اشاره به سابقه ديرين آنها در اسالم، آنهمي

ديدند موعظه و نصيحت تأثيري روي مخالفان ندارد، آنها امام علي(ع)، در زماني كه مي
ه پنـد و انـدرز، روي طلحـه و زبيـر تـأثير      ، پس از اينكـ 137كردند. در خطبه را نفرين مي

  فرمايند:گذارد، شكايت آنها را پيش خدا برده و مي نمي
خدايا! آن دو پيوند مرا گسستند؛ بر من ستم كردند، بيعـتم را شكسـتند، و مـردم را بـه     
جنگ من فراهم آوردند. پس آنچه را بستند، بگشا! و آنچه را محكم كرده انـد، پايـدار   

(نهـج   رجامي آنچه آرزو كـرده انـد؛ و آنچـه انجـام دادنـد، بـه آنـان بنمـا!        مفرما! و ناف
  ).134: 1378البالغه،

گردد، امام علي(ع)، زماني كـه از مخـالف، قطـع اميـد كردنـد و      طور كه مالحظه ميآن
كنند. چرا كه مـالك عمـل ايشـان در وهلـه اول،     موعظه سودي نبخشيد، اقدام به نفرين مي

حق و حقيقت و نجاتشان از گمراهي است و تمام تالششان رسيدن به گرويدن مخالفان به 
  اين مقصود است.

گيرد و در كنار هـم آوردن  روش مقايسه، روشي است كه بين حق و باطل، صورت مي
آن دو و ثمرات و نتايج خوش حق و در مقابل، نتيجه شوم باطـل كـه گمراهـي اسـت، در     
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در مقام مقايسه كردن، خطـاب   64لي(ع) در نامه صدد تأثير بر مخالف است. چنانچه امام ع
  فرمايند: به معاويه مي

چنانكه ياد آور شدي ما و شما دوست بوديم و هم پيوند، اما ديـروز ميـان مـا و شـما     "
جدايي افكند ما ايمان آورديم و شما به كفر گراييديد و امروز ما استواريم و شما دستخوش 

  ).349: 1378(نهج البالغه، ".آزمايش گرديديد
  فرمايند: خطاب به معاويه مي 7و باز در نامه  

كه در راه خدا  هجرت نمود چونان كسي نيست كه رسول خدايش آزاد فرمـود؛ و  آن 
خانداني را كه حسبي است شايسته، همچون كسي نيست كه خود را بدان خاندان بسته؛ 

ست؛ و نه با ايمان درست كه حق با اوست، با خواهان باطل يكسان و يك ترازوو نه آن
  ).275: 1378. (نهج البالغه،كردار چون دروغگوي دغل كار

طـور حـق طلبـي    ندر هر دو نامه، امام با مقايسه كردن پيشينه خويش و معاويه و همـي 
خويش و باطل گرايي معاويه، سعي كرده اند در مقام مقايسه كـردن، معاويـه را واقـف بـه     

 جايگاه خويش نمايند.

شـود. امـام   مالمت نيز در ميان خطبه ها و نامه هاي نهج البالغـه ديـده مـي   سرزنش و 
دانند و به تميز قائل نشـدن بـين   علي(ع) با سرزنش خوارج، اعتقادات آنها را بي اساس مي

  فرمايند:مي 127كنند و در خطبه گناه و گناهكار محكوم ميبي
آميزيـد و  گنـاه مـي  هكار را با بيآريد و گناشمشيرهاتان برگردن، بجا و نابجا فرود مي"

   )125: 1378(نهج البالغه، "انگاريد.يكي شان مي
نيز معاويه را خطاب قرارداده اند و با سرزنش كردن او، و اينكه  65امام علي(ع) در نامه 
كند كه در مسير ناحق بوه اند، قصد دارند او را نسبت به شرايطش راه اجدادش را دنبال مي

  فرمايند: يد به سوي حق برگردد. ايشان در اين نامه ميآگاه كرده، شا
راه گذشتگانت را گرفتي، با دعوي هاي باطل كردن و مردمان را به فريـب و دروغ بـه   "

  ).350: 1378(نهج البالغه، ".شبهت در افكندن، و رتبتي را كه برتر از توست، خواهان بودن
 

  آداب ارتباط امام با مخالفان 3.5
بخواهدكه ارتباط مـؤثري داشـته باشـد بايـد آدابـي را در رابطـه اش در نظـر         اگر ارتباطگر

باشد. آماده ساختن مخاطب يا همان مقدمه و زمينه چيني، مخاطب شناسي و اينكه به   داشته
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خصوصيات مخاطب آشنا باشد، صبر و مدارا در برابر مخاطب و داشتن برخورد قاطعانه به 
 است. اقتضاي شرايط، از جمله اين آداب

كـرد و  اي بيـان براي اثرگذاري بيشتر پيام، نياز است كه ابتدا زمينه سازي شود و مقدمـه 
سپس پس از آمادگي مخاطب، محتوا و پيام اصلي را انتقال داد. امام علي (ع) بـه ايـن مهـم    
توجه داشته اند و پيش از اينكه بخواهند پيام اصلي را انتقال دهنـد، مقدمـه چينـي كـرده و     

، امام علي (ع) پيش از اينكه پيام اصلي كه تهديد بـه  29كردند. در نامه را آماده ميمخاطب 
پيكار، در صورد تمرّد از فرمان ايشان هست را بيان دارند، ابتدا در قالـب يـادآوري عفـو و    

  فرمايند: بخشش خود، مردم بصره را آماده شنيدن پيام اصلي كرده اند، ايشان مي
چگونه رشته طاعت را باز و دشمنانگي را آغازكرديد. من گناهكارتان را چنان نيست كه ندانيد 

كه روي برگردانده شمشير برداشتم، و آن را كه روي آورده قبول نمودم. ليكن بخشودم، و از آن
اگر كارهاي ناروا و نادرست و انديشه هاي نابخردانه سست، شما را وا دارد كه راه جدايي در 

نپذيريد، بدانيد كه من آماده به كار نزديك شمايم و به يك لحظه به  پيش گيريد و طاعت مرا
  )294: 1378. (نهج البالغه،آيمسروقت شما مي

يكي از نكات مهم كه در برقراري ارتباط بايـد مـدنظر قـرار بگيـرد، شـناخت كـافي از       
اعتقادات مخاطب و گيرنده پيام است. از اين رو شناخت و آگاهي از حالت روحي ورواني، 

و باورها، ميزان ظرفيت و آگاهي و موقعيت مكـاني و اجتمـاعي مخاطـب بايـد در هنگـام      
برقراري ارتباط، لحاظ شود. امام علي (ع) با توجه به مقتضيات روحي، مكاني و اجتمـاعي،  

كردند. به عنوان مثال، امـام علـي (ع)   و اعتقادات و باورهاي مخالفانشان، با آنها برخورد مي
  ، خطاب به برج بن مسهركه از خوارج بود مي فرمايند:184به در خط
خاموش باش! خدايت از خوبي دورگرداند. اي دندان پيشين افتاده، به خدا حق پديـد  "

شد، و تو ناچيز بودي و آوازت آهسته؛ تا آنكه باطل بانگ برآورد، و تو سربرآوردي همانند 
  .)196: 1378(نهج البالغه، ".شاخ بز، برون جسته

اين فرمايش امام در برابر شعار ال حكم الّا اهللا بود كه توسط او داده شد، امام با توجه به 
فـت، ايـن شـعار موجـب گمراهـي      رشرايط مكـاني و اجتمـاعي او و اينكـه احتمـال مـي     

كـه امـام علـي(ع) خطابشـان بـه       39شود، با او برخـورد تنـدي داشـتند. در نامـه       سايرين
پس  دانستند ووجه به اينكه عمروعاص را فردي با استعداد ميعمروعاص است، ايشان با ت
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- دارند كه اگر به راه حـق مـي  از مذمت رفتار و كردار او و پيروي اش از معاويه، اذعان مي

    رسيد. مضمون اين خطبه چنين است: پيوست، به تمام خواسته هايش مي
و زشـتي او پديـدار.    تو دينت را پيرو دنياي كسي كردي كه گمراهي اش آشكار است 

- گويد و بردبار را به هنگام آميزش سفيه مـي در مجلس خويش زشت مي آزاد مرد را 

- پس دنيا و آخرت خود را به باد دادي و اگر خواهان حق بودي بر آنچه مـي ... شمارد

  ).312: 1378. (نهج البالغه،نهاديخواستي دست مي

دهنـد و  مخاطب را مورد توجه قرار مينيز، امام شرايط روحي و رواني  31و در خطبه  
  فرمايند:فرستند، ميزماني كه  ابن عباس را براي هدايت و ارشاد مي

با طلحه ديدار مكن، كه گاوي را ماند شاخ ها راست كرده، به كار دشوار پا گـذارد و  " 
  )31: 1378. (نهج  البالغه،"آن را آسان پندارد. به سر وقت زبير رو، كه خويي نرمتر دارد

اين خطبه نشان از اهميت آگاهي به حالـت روحـي و روانـي فـرد، در پـذيرش و يـا        
   تأثيرگذاري پيام دراو دارد كه امام علي(ع) به خوبي به اين امر واقف بودند.

برخورد محكم و قاطعانه از جمله آداب ارتباط در برابر مخالفان اسـت كـه صـالبت و    
  فرمايند: رو به معاويه مي17ام علي (ع) در نامه دهد. اماستواري ارتباطگر را نشان مي

بخشم كه ديروز از تـو بـاز   اما خواستن تو شام را از من، من امروز چيزي را به تو نمي"
  ).281: 1378(نهج البالغه، ".داشتم
كنند كه همچنان بر سر حـرف خـود هسـتند و بـه هـيچ وجـه       امام با قاطعيت بيان مي 

نيز به برخورد قـاطع و   24گردانند. امام علي(ع) در خطبه بر نميحكومت شام را به معاويه 
دارند در مقابل آنهـا كوتـاه   موضع محكم خويش در مقابل گمراهان اشاره كرده و اذعان مي

  نخواهند آمد، ايشان در اين خطبه مي فرمايند: 
به جانم سوگند، درجنگ با كسي كه در راه حـق قـدم  نگـذارد، و در گمراهـي گـام      "

 ).24: 1378(نهج البالغه، "بردارد، سستي نپذيرم و راه نفاق پيش نگيرم.

نرمش و مدارا با مخالفان در عين قدرت، از آداب برقراري ارتباط با مخالفان است. امام 
با وجود اينكه توان مقابله با مخالفان را داشتند ولي با اين حال هرگز در ابتداي امر و پـيش  

، امـام  137شـدند. در خطبـه  اد  و هدايت، با مخالفان وارد جنگ نمياز صبر و مدارا، و ارش
  فرمايند:علي(ع) در مورد طلحه و زبير مي
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پيش از آغاز كشتار، از آن دو خواستم، تا دست به جنگ نگشايند. و به هنگام گيرودار "
(نهـج  " .انتظار بردم، لكن نعمتي را كه نصيبشان شده بود نپذيرفتند و عافيت را بازگرداندند

  ).134: 1378البالغه،
امام با اينكه توان پيكار با طلحه و زبير و لشكريانش را داشتند، ولي صبر پيشه كرده و به 
آنها فرصت بازگشت مي دهند و هنگامي كه ياران امام از آمدن جرير كه براي گرفتن بيعت 

 43در خطبـه   امـام نزد معاويه رفته بود نااميد شدند و به امام گفتنـد دسـتور جنـگ دهنـد،     
  فرمودند: 

من جرير را گفته ام كه تا چه مدت در شام بمان. اگر بيش از آن بماند، فريـب خـورده   
است يا نافرمان، و رأي من اين است كه بردبار باشيم نه شتابان. پس با نرمـي و مـدارا،   

  ).40: 1378. (نهج البالغه،دست به كار شويد

 

  كم بر ارتباط امام با مخالفانهاي اخالقي و انساني حا ارزش 4.5
هاي  اصول اخالقي و ارزش امام علي(ع) در برخورد ها و رفتارهايي كه با ديگران داشتند به

انساني پايبند بوده اند. اين تقيد، نه تنها در برابـر عمـوم مـردم و يارانشـان، بلكـه در برابـر       
ي هدايت آنها، حفظ حرمت و مخالفانشان نيز نمود دارد. خيرخواهي براي مخالفان، دعا برا

تكريم مخالف، عدم تعرّض به زنان و كساني كه اسير مي شدند، عدم تعرّض به كساني كـه  
آوردند و توسل نجستن به ابزارهاي غير مشروع، براي رسيدن به خواست و به ايشان پناه مي

 هدفشان، از جمله رفتار و اعمال ايشان در قبال مخالفان بوده است.

(ع) همواره خيرخواه مخالفان بوده اند و اميد هدايت آنها را داشته اند. ايشـان   امام علي
حتي با اين كه امكان پيكار با مخالف را داشتند از روي خيرخواهي براي مخالفان، بـه آنهـا   

  فرمايند: مي 125دادند. از اين رو در خطبه فرصت بازگشت مي
اوري مدت نهادي؟ من اين كار را كـردم  اما سخن شماكه؛ چرا ميان خود و آنان براي د

تا نادان خطاي خود را آشكارا بداند و دانا بر عقيدت خويش استوار ماند. و اينكه شايد 
دراين مدت كه آشتي برقرار است، خدا كار اين امت را سازواري دهد. و ناچار نشـود  

 . (نهــجبــا شــتاب جســتجوي حــق را واگــذارد و از آغــاز بــه گمراهــي گــردن درآرد
  ).123: 1378البالغه،
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از ديد امام علي(ع)، مخالف هم، انسان است وتكريم، حفظ حرمت و حقوق او واجب 
كردنـد.  است و هميشه كارگزارانشان را هم براي تكريم و حفظ حرمت مخالفان توصيه مي

گذاشتند و به رأي آنها حتي اگر مغـاير بـا   ايشان حتي به نظر مخالفان خويش هم احترام مي
  فرمايند: مي 36دادند. در خطبه ان بود اهميت مينظرش

شما را از كار حكميت باز داشتم، و سرباز زديد. با من در افتاديد و مخالفت ورزيديـد.  
چندان كه رأي خود را در كار هواي شما كردم. شما اي سبكسران، اي بي خردان نادان، 

. (نهــج ايتــان خواســتماي ناكســان، مــن نــه باليــي بــراي شــما آوردم و نــه زيــاني بر
  ).36: 1378البالغه،

دهد، امام مخالف مسأله پذيرش حكميت بودند ولـي بنـا بـه حفـظ     اين خطبه نشان مي
، حرمت مخالف 206طور در خطبه مصالح و احترام به نظر خوارج، با اكراه پذيرفتند. همين

  فرمايند:ند و ميكنرا حفظ كرده و لشكريانشان را به دشنام ندادن به مخالف، توصيه مي
كن اگر كرده هاي آنان را بازگوييد، و حالشان يمن خوش ندارم شما دشنام گو باشيد. ل"

 ).240: 1378(نهج البالغه، ".را فرياد آريد به صواب نزديكتر بود ودر عذرخواهي رساتر

تقيد و پايبندي بـه اصـول اخالقـي در ارتباطـات امـام علـي (ع)، حتـي در ارتبـاط بـا          
نهج البالغه، تلويحأ، استفاده از هـر   200نشان نيز حائز اهميت است. ايشان در خطبه مخالفا

كننـد و  شيوه ممكن براي نيـل بـه اهـداف را بـدون در نظـر گـرفتن مشـروعيتش رد مـي        
  فرمايند: مي

به خدا سوگند، معاويه زيرك تر از من نيست، ليكن شيوه او پيمان شكني و گنهكاري "
: 1378(نهج البالغه، ".ي ناخوشايند نمي نمود، زيركتر از من كس نبوداست. اگر پيمان شكن

236.(  
  
  اهداف برقراري ارتباط امام با مخالفان 5.5

با عنايت به اينكه امام علي (ع) در طول حكومتشان با مخالفان عديده اي مواجه بوده اند، ؛ 
ايشـان، قاطعانـه    شايد به نظر برسد كه ايشان مي بايست به محض تخلّف و عـدم تمكـين  

برخورد كـرده و بـه جنـگ بـا آنهـا بپردازنـد. امـا هـدف امـام، چيـزي فراتـر از نـابودي             
است، ايشان در وهله اول تمام تالششان، هدايت گمراهان و رهنمون ساختن آنهـا    لفانمخا

به سوي حق است. به طوري كه جنگ و پيكار، در آخرين مرحله قرار داشته است، حتي تا 
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داشتند و به انحاء مختلف، يا جنگ را ز جنگ نيز دست از ارشاد و هدايت برنميپيش از آغا
انداختند و يا با ايراد خطبه و ارسال نامه، سعي در پيشگيري از جنگ و برقراري به تأخير مي

 صلح داشتند.

هدف امام علي (ع)، از برقراري ارتباط با مخالفان، هدايت و ارشاد آنها به سوي حـق و  
وده است و مكرّراً در خطابه و نامه هايشان آنها را به سوي تقوا و پيروي نكردن از حقيقت ب

  فرمايند: خطاب به معاويه مي 10شيطان و هوي و هوس رهنمون مي شدند. درنامه 
پس از اين كار دست بازدار و برگ روز حساب فراهم آر. و آماده باش چيزي را كه به 

گمراهان آن را كه نشايد، و گر نكنـي تـو را بياگاهـانم و از    سروقت تو آيد، و مشنو از 
  ).277: 1378. (نهج البالغه،غفلتي كه در آن به سر مي بري واقفت گردانم

امام علي(ع)، هميشه در پي صلح و برقراري آشتي بودند و به هر شـيوه ممكـن سـعي    
ست كه هميشه به ياران داشتند از جنگ و خونريزي جلوگيري كنند. گواه اين ادعا نيز اين ا

كردنـد بـا موعظـه و ارشـاد و سـاير      فرمودند، آغازگر جنگ نباشند، و سعي ميش مييخو
ايشـان خطـاب بـه يارانشـان      206هاي ارتباطي، صلح و آشتي برقراركنند. در خطبـه   روش
  فرمايند: مي

آنـان   به جاي دشنام بگوييد، خدايا ما و آنان را از كشته شـدگان برهـان! و ميـان مـا و    "
  ).240: 1378(نهج البالغه، ".سازش قرار ده
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  گيري . نتيجه6
) ع( علـي  امـام  حكومت دوران در مخالفان با ارتباط الگوي استخراج دنبال به پژوهش اين
 شيعي اي جامعه در مخالفان، با صحيح ارتباط برقراري شيوه يافتن كه آنجايي از.  است بوده
 رفتـار  از تأسـي  مبنـاي  بـر  را خـود  ارتباطـات  و تعامالت اساس دارد سعي كه ايران، مانند

 بـا  تـا  شـد  آن بر محقّق رو اين از نمايد، مي ضروري قراردهد، خود ديني پيشوايان وكردار
 ايشان ارتباط چگونگي و) ع( علي امام ي سيره بر تاكيد با ديني پيشوايان زندگاني در سيري

 مسـلمانان،  پيشواي اولين) ع(علي امام اينكه به عنايت با. آيد نائل مهم اين به مخالفانشان، با
دي  مخالفـان  بـا  انجاميـد،  طـول  بـه  سال پنج حدود كه مدتّشان كوتاه خالفت درطيمتعـد 
 رو اين از. قرارگرفت پژوهش اين در تحليل مورد بزرگوار امام آن عملي سيره شدند،  روبرو
 كيفـي  محتـواي  تحليـل  مورد بود، مخالفان با رابطه در كه البالغه نهج هاي نامه و ها خطبه
 مخالفـان  با ارتباط الگوي واقع در كه آمد دست به اصلي مقوله 5 آن، پي در كه گرفت قرار
  : است زير شرح به مقوله پنج اين. دهد مي دست به را) ع( علي امام حكومتي نظام در
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 موعظـه،  خطابه،(فرعي  هاي مقوله برگيرنده در كه مخالفان با امام ارتباط هاي روش ـ
  باشد مي) نامه و استدالل احسن، جدال

 آيـات  ادبـي،  هـاي  آرايه( فرعي هاي مقوله شامل كه مخالفان با امام ارتباط ابزارهاي ـ
 از سـؤال  تشويق، تهديد، ترس، و بيم نمونه، و مثال شعر، ،)ص(پيامبر سخن و قرآن

 و لعـن  مقايسه، ،)ص(پيامبر خاندان افضليت بيان پيشينيان، سرگذشت بيان مخاطب،
  .است) عواطف تحريك و سوگند سرزنش، پيشگويي، نفرين،

 مخاطـب  مخاطـب،  سـازي  آماده(  فرعي هاي مقوله كه مخالفان با امام ارتباط آداب ـ
  .گردد مي شامل را) مدارا صبرو و قاطع برخورد شناسي،

 هـاي  مقوله بر مشتمل كه مخالفان با امام ارتباط بر حاكم انساني و اخالقي ارزشهاي ـ
 اخـالق  و مخالفـان  حرمـت  حفـظ  و تكـريم  مخالفان، به نسبت خيرخواهي( فرعي
  . باشد مي) مداري

 و حـق  سوي به گمراهان هدايت( فرعي هاي مقوله كه مخالفان با امام ارتباط اهداف ـ
 .گيرد مي بر در را) آشتي و صلح

  
  نامه ب كتا

  قرآن كريم
  قم: نشر ادب الحوزه. ،لسان العرب). 1405ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (

(حسين افخمـي، متـرجم)، تهـران: سـاختمان      تبليغات و اقناع). 1394ادانل، ويكتوريا؛ جاوت، گارث (
  موسسه همشهري.

  ، تهران: انتشارات سروش.افكارعمومي و ارتباطات). 1371اسدي، علي (
  ، چاپ دوم، تهران: انتشارات آن.گامي در قلمرو شعر و موسيقي). 1381البرز، پرويز (

  ، بيروت: دارالفكر.مختصر المعاني). 1383التفتازاني، سعدالدين (
، قم: پژوهشكده تحقيقات اسالمي نمايندگي ولـي فقيـه در   تبليغ در قرآنالهامي نيا، علي اصغر (بي تا). 

  سپاه.
(محمـد اعرابـي و داود    مـديريت ارتباطـات  ). 1393ن، آندرو دي؛ ولوين، دارلين ار (بركو، ري ام؛ ولوي

  هاي فرهنگي. ايزدي، مترجمان) ، تهران: دفتر پژوهش
(مسـعود اوحـدي، متـرجم) ،     طبقه بندي مفاهيم در ارتباطـات ). 1390بليك، ريد؛ هارولدسن، ادوين (

  تهران: انتشارات سروش.
  چاپ دوم، تهران: چاپخانه سپهر. ،كنايات فرهنگ). 1364ثروت، منصور (



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   148

  ، تهران: انتشارات سمت.ارتباط متقاعد گرايانه در تبليغ). 1392حكيم آرا، محمد علي ( 
  ، تهران: مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر.سيري در تربيت اسالمي). 1376دلشاد تهراني، مصطفي (

  ن: انتشارات علمي و فرهنگي.، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهرانهج البالغه). 1378سيد رضي(
، سال جامعه شناسي كاربردي، »تأملي بر اعتبار و پايايي در تحقيقات كيفي). «1391عباس زاده، محمد (

  .45، شماره 23
  ، جلد اول، تهران: خدمات فرهنگي رسا.مباني ارتباطات انساني). 1387فرهنگي، علي اكبر (

، تهران: »باب مخاطب و ويژگي هاي فردي و اجتماعي آنمالحظاتي در). «1380قاضي زاده، علي اكبر (
  .فصلنامه پژوهش و سنجش

 ،»روش تحليل محتوا، از كمي گرايـي تـا كيفـي گرايـي    «). 1395قائدي، محمد رضا؛ گلشني، عليرضا (
  .23، سال هفتم، شماره روش ها و مدل هاي روان شناختي

  هايي ازقرآن. هنگي درس، تهران: مركز فرقرآن و تبليغ). 1377قرائتي، محسن (
  ، چاپ ششم، تهران: نشر مركز.) زيباشناسي سخن پارسي1بيان (). 1381كزازي، مير جالل الدين (

متـرجم )، جلـد اول، انتشـارات:    (جـواد مصـطفوي ،    اصـول كـافي  ). 1369كليني، محمدبن يعقـوب ( 
  عصر. ولي

ميـان، مهـران مهـاجر، محمـد نبـوي،      (رامـين كري  الفباي ارتباطات). 1384گيل، ديويد ؛ آدمز بريجت (
  ها. مترجمان). تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

  ، تهران: انتشارات سروش.ارتباط شناسي). 1380محسنيان راد، مهدي (
حديث و تاريخ، قم: مؤسسـه علمـي فرهنگـي     ،تبليغ بر پايه قرآن). 1385محمدي ري شهري، محمد (

  دارالحديث، سازمان چاپ و نشر.
  ، تهران: انتشارات هما.فنون بالغت و صناعت ادبي). 1370مايي، جالل الدين (ه

(نادر ساالر زاده اميـري، متـرجم)،    ،تحليل محتوا در علوم اجتماعي و انساني). 1380آر ( - هولستي، ال
  .عالمه طباطباييتهران: دانشگاه 

  
Berlo,David, (1960), The Process Of Communication ,Michigan State University New York. (pp 

61-62).  

Burns N, Grove Sk. (2007). The Practice of Nursing Research 4th ed. Philadelphia 

Eio, satu & Kyngas, Helvi (2007). The Qualitative Content Analysis process. Journal of a 
Advanced Nursting. 

Krippendorff, k. (2004) Content Analysis: An Introducrion to its Methodology, London: sage. 


