ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی
سید امیرحسن علمالهدی ،1علی شریفی

2

چکیده

ارتباطات انسانی یکی از دانشهای نوینی است که اهمیت آن بهدلیل پیشرفتهای
علمی و تغییرهای رخداده در سبک زندگی بشری ،روز به روز بیشتر میشود .توجه
به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی اجتماعی انسان و داشتن ارتباط
صحیح با دیگران ضروری است .هدف ،پیگیری و پیوند دادن مبانی این دانش نوین با
فرهنگ و سیرة اخالقی امام رضا(ع) است تا بتوان به فهمی عمیق از سیرة عملی ایشان
در همة سطوح ارتباطات انسانی دست یافت .آنچه که از مجموع روایتهای ائمه(ع) و
گزارشهای تاریخی بهدست میآید ،ارتباطات گسترده و مؤثر امام رضا(ع) با فرهنگها
و طبقات مختلف اجتماع است.
در این نوشتار با روش توصیفیـ تحلیلی تالش میشود در مرحلة اول ،الگویی
برای عمل مسلمانان به این آموزههای دینی ارائه داد و در مرحلة بعد ،سیاستگذاریهای
فرهنگی و ارتباطی را در جامعة اسالمی پایهریزی کرد.

واژههای کلیدی

امام رضا(ع) ،ارتباطات انسانی ،ارتباطات کالمی ،ارتباطات غیرکالمی ،فرهنگ
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مقدمه

ارتباطات انسانی بخش عمدهای از زندگی هر فرد را تشکیل داده است و حیات اجتماعی

انسان بدون توجه به این نوع از ارتباط امکانپذیر نیست .رانکین 1یکی از پژوهشگران
پیشگام علم ارتباطات به این نتیجه رسیده که در حدود  70درصد از زمان بیداری افرادی
که او دربارة آنها مطالعه کرده است ،در ارتباطات میگذرد (فرهنگی.)53 :1373 ،
قرار داده شده و انسان
میل برقراری ارتباط با دیگر انسانها بهطور طبیعی در نهاد بشر 
برای تداوم حیات اجتماعی خود نیازمند برقراری ارتباط با دیگران است .این امر فطری
در مورد ائمه معصومین(ع) بهدلیل اینکه وظیفة خطیر هدایت الهی بعد از پیامبر(ص) برعهدة
آنها بوده ،حساسیت بیشتری پیدا کرده است .مطالعة دقیق تاریخ زندگی ائمه(ع) و روایتها
و آثار بهجا مانده از آنها ،به شناخت فرهنگ اسالمی و ارتباطات انسانی آنها منجر میشود.
امام رضا(ع) در مدت کوتاه سه سال والیتعهدی ،شبکة وسیع ارتباطی را براساس فرهنگ
امامت و والیت بنا نهادند .هجرت تاریخی ایشان از مدینه به مرو نقطة عطفی در آداب و
رسوم و فرهنگ سرزمین ایران بهحساب میآید .فرهنگ ،دارای ابعاد وسیعی است؛ اما در
این بررسی ،براساس تعریف ادوارد تایلور ،نگاه پژوهشگران به بٌعد اجتماعی آن است و به
ارتباطات امام رضا(ع) با طبقات مختلف اجتماع میپردازند.

بررسی دقیق جنبههای مختلف ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی نیازمند پاسخ به
مسائل اینچنینی است :نوع نگاه به فرهنگ؟ چگونگی رابطة فرهنگ و ارتباطات؟ چگونگی
تعامل امام رضا(ع) با طبقات مختلف اجتماع؟ گسترة ارتباطات امام(ع)؟ ویژگیهای نهفته در
ارتباطات امام(ع)؟ ریشه و مبنای قرآنی این ارتباطات؟ آیا سیرة عملی امام(ع) میتواند مؤیدی
برای نظریههای غربی پیرامون ارتباطات باشد؟
فرضیة ما این است که امام رضا(ع) بهعنوان حجت خدا بر اهل زمین ،از تمامی روشهای
مؤثر ارتباطی برای ابالغ پیام الهی و هدایت بندگان بهره جستهاند.
1. Rankin

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

سطوح ارتباطات انسانی در دو حوزة کالمی و غیرکالمی است.
در ادامه ،ابتدا به مفهوم فرهنگ و مفاهیم مرتبط با آن در ارتباطات پرداخته ،سپس انواع
ارتباطات انسانی در حوزة برونفردی همچون ارتباط میانفردی ،گروهی و جمعی تبیین و
در نهایت ارتباطات کالمی و غیرکالمی امام رضا(ع) بررسی خواهد شد.
دربارة این موضوع تاکنون بررسی جامعی صورت نگرفته ،هرچند به تازگی ،مقالهای

در هشتمین شمارة فصلنامة علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی منتشر شده که براساس مدل
ارتباطات انسانی برلو ،سیرة ارتباطی امام رضا(ع) از مدینه تا مرو را تحلیل و بررسی کرده است.

مفهومشناسی
 .1فرهنگ

واژة فرهنگ در فارسی واژة بسیار کهنی است که پیشینة آنرا از زبان پهلوی در دست
داریم .این واژه از دو پاره تشکیل شده است ،یکی پیشوند «فر» به معنای «پیشین» و بنواژة
«هنگ» به معنای کشیدن ،در نتیجه معنای ریشهای واژة «فرهنگ» ،پیش کشیدن یا فرا کشیدن
است (آشوری.)14 :1389 ،
برای اولین بار مردمشناس انگلیسی ،ادروارد بانت تایلور 1،در سال  1871م .با انتشار

کتاب فرهنگ ابتدایی ،2واژة فرهنگ را از معنی کالسیک آن خارج و مترادف با تمدن،

اینگونه تعریف کرده است« :همه آن دسته از عقاید و افکار(آن کلی پیچیده) که دربرگیرندة
دانش ،عقیده ،هنر ،اخالق ،قانون ،عادتها و هر قابلیت یا عادتی که بشر بهعنوان عضوی از
جامعه برای خود کسب کرده باشد ،فرهنگ نام دارد» (جعفری.)55 :1378 ،
به این معنا ،انسان «بیفرهنگ» و جامعة «بیفرهنگ» در کار نیست؛ زیرا زندگی اجتماعی،
1. Edward Bunt Tylor
2. Primitive Culture
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یعنی با هم زیستن و به معنای در فرهنگ زیستن است (آشوری.)112 :1389 ،
پس در نتیجه با تعاریف و کارکردهایی که از واژة فرهنگ ارائه شد ،جستار حاضر به
مقولة فرهنگ از دریچة اخالق و ادب اجتماعی نگریسته است.
 .2ارتباطات

کلمة ارتباطات ،1از لغت التین « »Communicareمشتق شده و از آن «انتقال مفاهیم»،
«انتقال معانی»« ،انتقال و تبادل پیامها» بین عموم مردم برداشت میشود (فرهنگی.) 3:1373،
تعاریف اولیة ارتباط که در علم ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته ،به سه عنصر فرستنده،
پیام و گیرنده تکیه داشت ،اما با گذشت زمان و تفکر در پیچیدگیهای مفهوم ارتباطات،
عناصری همچون معنی ،کانال پیام ،وسیلة انتقال پیام ،پارازیت و  ...مدنظر قرار گرفت که
ارتباطات را بهعنوان رشتهای علمی مطرح کرد (محسنیانراد.)42-57 :1382 ،
دیدگاههای متفاوتی نسبت به ارتباطات وجود دارد که هر کدام نظریههای خاصی را
بهدنبال داشته است .کریگ با توجه به عدم انسجام نظریههای ارتباطات ،آنها را به هفت
روش تقسیمبندی میکند :معانی بیان ،نشانهشناسی ،پدیدارشناسی ،سایبرنتیک ،روانشناسی
اجتماعی ،فرهنگشناسی اجتماعی و انتقادی (.)119-161 :1999

محسنیانراد با بررسی چندین تعریف از اندیشمندان این حوزه در کتاب ارتباطشناسی ،به

تعریفی از ارتباط براساس معنا دست یافته است که به تجلی معنی در گیرندة پیام اشاره دارد.
او مینویسد« :ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از فرستنده به گیرنده ،مشروط بر
آنکه در گیرندة پیام ،مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستندة پیام ایجاد شود»(.)57 :1382
انواع ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی در مرحلة اول به چهار دستة اساسی تقسیم میشود:
1. Communication

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

اين نوع از ارتباط ،در حقيقت حرف زدن با خود است و هر یک از ما بهنحوی با خود
یک ارتباط درونی برقرار میکنیم (بلیک.)39 :1378 ،
 .2ارتباط میانفردی

ارتباط میانفردی بر ارتباط رودرروی دو نفر داللت دارد (گیل و ادمز.)26 :1384 ،
 .3ارتباطات گروهی

ارتباط گروهی به ارتباط میان افراد یک گروه یا ارتباط میان گروههای مختلف اطالق
میشود (همان )40:مانند سخنرانی در مجالس عمومی یا جلسههای اداری.
 .4ارتباطات جمعی

ارتباط جمعی اساسًا یک طرفه است و شیوة مؤثری برای دریافت بازخوردها وجود ندارد
(همان.)28 :
سطوح ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی در مرحلة بعد برای ارتباطات برونفردی که شامل سه دستة آخر

میشود ،به دو دستة ذیل قابل تقسیم است:
 .1ارتباطات کالمی

ارتباطات کالمی روابطی است که میان انسانها براساس گفتار و کالم شکل میگیرد .بنابراین
مهارتهای چهارگانة گفتن ،شنیدن ،خواندن و نوشتن برآمده از ارتباطات کالمی است .در
این نوع ارتباط ،خود کالم مورد توجه است و لحن کالم ،تندی و نازکی صدا در ارتباطات
غیرکالمی مورد توجه قرار میگیرد .سخن و کالم برای فرستندة پیام در گفتار و نوشتار و برای
گیرندة پیام در شنیدن و خواندن منعکس میشود .محققان ،عمومًا معتقدند که انسانها در ابتدا
برای برقراری ارتباط به طرز حرکت اندام بدن اتکا میکردند و بعد رمزی را قرارداد کردند
که بهوسیلة آن میتوانستند ارتباط گفتاری نیز برقرار کنند (برکو و همکاران.)101 :1386 ،
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 .2ارتباطات غیرکالمی

از آنجایی که ارتباطات انسانی فراتر از کالم است ،بسیاری از اندیشهها و احساسهای
بشری از طریق ارتباطات غیرکالمی منتقل میشود .ارتباط غیرکالمی ،ارتباط از طریق کلیة
محرکهای بیرونی غیر از کلمههای نوشتاری و گفتاری است.
انسانشناس آمریکایی ،بیردویسل 1،برآورد کرده است که تنها  35درصد از معنی در
یک وضعیت خاص با کالم ،به دیگری منتقل میشود و  65درصد باقیماندة آن در زمرة
غیرکالمی است (فرهنگی.)72 :1373 ،
هر فرهنگی ،زبان بدنی 2خاص خود را دارد .کانالهای ارتباط غیرکالمی عبارتاند از:
زبان بدن (حرکت گفتاری) ،صداهای آوایی (شبهاصوات) ،فضا (مجاورت) ،زمان ،شامه،
زیباییشناسی ،مشخصات فیزیکی و مصنوعات (برکو و همکاران.)152 :1386 ،
به همین دلیل ،وقتی ارتباط غیرکالمی را در فرهنگ رضوی در نظر بگیریم با موضوعها و
مسائل متعددی روبرو میشویم که نشاندهندة پیچیدگی و گستردگی این نوع از ارتباط است.
رابطة فرهنگ و ارتباط

اگر میخواهیم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنیم ،باید به رابطة بین فرهنگ و ارتباط

توجه کافی داشته باشیم .فرهنگ ،پدیدهای ارتباطی است ،زیرا فرهنگ از طریق فرایند
ارتباط ،بهصورت کتبی یا شفاهی یا کالمی و غیرکالمی مبادله میشود (فرهنگی.)4 :1373،
ارتباطات درونفرهنگی و میانفرهنگی

وقتی با فردی که علقة فرهنگی داریم مراوده میکنیم ،در حقیقت در حال برقراری
«ارتباط درونفرهنگی» هستیم .اما وقتی با فردی که هیچ علقة فرهنگی نداریم (یا دارای
1. Ray L. Birdwhistell
2.Body Language

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

نامیده میشود .وقتی افراد با فرهنگهای مختلف در یک مکان زندگی میکنند ،مشکالت
خاص چندفرهنگی میان آنها بروز میکند (همان.)4 :
موقعیت فرهنگی امام(ع) و مخاطبان

بهخاطر جغرافیای سیاسی 1خراسان در عهد والیتعهدی امام رضا(ع) ،فرهنگهای گوناگونی
در منطقة مرو حاکم بوده است .امام رضا(ع) با اخالق اسالمی خود مرزهای فرهنگی را
درنوردیدند .ازاینرو مشاهده میکنیم ،بهخاطر تعامل سازندة امام(ع) با فرهنگهای مختلف
و بعضًا مغایر با فرهنگ رضوی مشکالت خاص چندفرهنگی میان آنها بروز نکرده است.
مهارتهای ارتباطی امام رضا

(ع)

شرط اساسی داشتن یک ارتباط برونفردی مؤثر ،برخورداری و بهرهبرداری از مهارتهای

گوناگون ارتباطی است .در ادامه ،انواع مهارتهای ارتباطی امام رضا(ع) در سطوح کالمی و
غیرکالمی با اقشار و طبقات مختلف اجتماع بیان خواهد شد.
 .1همزبانی با مردم

اولین مهارت برای برقراری ارتباط مؤثر با مردم ،دانستن زبان آنهاست .امام رضا(ع) تأکید
زیادی بر این مطلب داشتند و حتی در توصیهای غیرمستقیم به مأمون عباسی میفرمایند:

ُون» (حرعاملی1425 ،ق ،ج .)83 :1یعنی بهوسیلة آنچه مردم میشناسند ،با
اس ِبَا يَ ْع ِرف َ
« َکِّل ِم النّ َ
آنها سخن بگو .به فرمودة امام رضا(ع) از ویژگیهای ضروری حجت خدا روی زمین اعم از
انبیا و اوصیا ،دانستن زبان عموم مردم است (صدوق1378 ،ق ،ج.)228 :2
1. Political Geography
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امام رضا(ع) با مردم ،به زبان آنها سخن میگفتند و فصيحترين و داناترين فرد به هر زبان
و لغتى بودند (مرعشیتستری1409 ،ق ،ج.)590 :28
دانستن زبان مخاطب برای امام رضا(ع) ،نسبت به دیگر ائمه معصومین

(ع)

از اهمیت

بیشتری برخوردار است ،زیرا گسترة ارتباطی ایشان بسیار وسیعتر از دیگر ائمه(ع) بوده است.
امام(ع) در زمان والیتعهدی ،با فرهنگها و لهجههای مختلفی روبرو بودند و بهجای استفاده
از مترجم ،خود با زبان مخاطبان تکلم میکردند ،این ارتباط مستقیم ،از مهارتهای مؤثر
ارتباط میانفردی است.
حتی حجت خدا ،در خارج از حیطة ارتباطات انسانی ،با موجودات دیگر نیز ارتباط

برقرار میکند؛ خداوند متعال در قرآن از قول حضرت سلیمان

(ع)

اس
میفرماید« :يا أَيُّ َها َّ
الن ُ

ُعِّل ْمنا َم ْن ِط َق َّ
الط ْي؛ اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده است»(نمل .)16/داستان ارتباط

برقرار کردن و تکلم امام رضا(ع) با شیر(صدوق1378 ،ق ،ج ،)96 :1آهو (همان ،ج)285 :2
و گنجشک (صفار1404 ،ق )345 :هم مؤیدی بر همین مطلب است .دانستن زبان مردم،
شرط اساسی همدلی با آنهاست.
 .2همدلی با مردم

همدلی ،دومین مهارتی است که از طریق آن میتوان به شناخت بیشتری از دیگری دست
یافت و از این طریق به تفاهم بیشتری با دیگری رسید (فرهنگی.)54 :1373 ،
در سیرة اخالقی امام رضا(ع) نمونههای فراوانی از همدلی 1و همدردی 2با مردم سراغ
داریم .طبرسى ،از محمدبن ابوعباد نقل كرده است« :امام رضا(ع) در تابستان بر حصير و در
زمستان بر پالس بودند .جامة خشن مىپوشيدند و چون در ميان مردم مىآمدند آنرا زينت
مىدادند» (امينعاملى1376 ، ،ج.)145 :5
1. Empathy
2. Symphaty

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

همگامی با آداب اجتماع بوده و در ضمن مبارزه با نفس ،توجه کافی به شرایط اجتماعی
داشتهاند .با دقت در این گزارش تاریخی ،مشخص میشود که امام(ع) برای همدلی با عامة
مردم که فقیر بودند ،خود را به شرایط سخت عادت میدادند ،از طرفی بهخاطر موقعیت
حساسشان در جامعة اسالمی ،به آراستگی ظاهر خود نیز توجه کافی داشتهاند .نمونهای
دیگر از همدلی ایشان با مردم ،شرکت در غم و شادی آنهاست.
موسیبن سیار میگوید:

همراه امام رضا(ع) در یکی از کوچههای طوس میرفتیم که صدای گریه و زاری شنیدم.

پس بهدنبال صدا رفتم و متوجه جنازهای شدم .در این هنگام ،موالیم امام رضا(ع) را دیدم
که از اسب پیاده شدند ،بهسوی جنازه رفتند و با حالتی سرشار از مهربانی و عطوفت ،با

آن انس گرفتند .سپس رو به من کرده و فرمودند :ای موسیبن سیار ،هر کس جنازة یکی
از دوستان ما را تشییع کند ،از گناهان خود بیرون میرود همانند روزی که از مادر بهدنیا
آمده است .بعد از آنکه جنازة آن مرد را بر کنارة قبر گذاشتند ،موالیم به کنار قبر رفتند،

دست مبارک را بر سینة آن مرد نهاده و فرمودند :ای فالنی ،مژده باد بر تو بهشت ،بعد از

این بر تو باکی نیست .از حضرت پرسیدم :فدایت شوم ،آیا این مرد را میشناسید؟ شما

که هیچگاه به این محل نیامدهاید؟ امام(ع) فرمودند :ای موسیبن سیار ،مگر نمیدانی که هر
صبح و شام کارهای شیعیان ما بر ما عرضه میشود ،هر کوتاهی که در اعمالشان باشد ،از

خداوند برای صاحبش طلب گذشت میکنیم و آنچه که از اعمال نیکو و بلندمرتبه باشد،
از خداوند برای صاحبش طلب شکر 1مینماییم (ابنشهر آشوب مازندرانی1379 ،ق ،ج:4

341؛ رک :مجلسی ،1363 ،ج.)98-99 :49

عیادت از مریضان و دلداری دادن به آنها از ویژگیهای اخالقی امام رضا

(ع)

است

(مجلسی63 :1380،؛ رک :قمی ،1379،ج.)1636 :3
ایشان با این شیوه ،اهمیت خود را نسبت به آنها نشان داده و ارتباط میانفردی مؤثری
 .1ظاهرًا منظور حضرت این است که از خداوند میخواهیم با پاداش نیکو از او تقدیر کند.
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را برقرار کردهاند .روش برخورد امام(ع) با مردم و مأمون با مردم ،این نکته را بهخوبی نشان
میدهد که فرهنگ رضوی برخالف فرهنگ عباسی ،فرهنگ همدلی و همزبانی است.
معروف کرخی که از غالمان امام(ع) بود ،روحیة همدلی ایشان را چنین شرح میدهد:
امام رضا(ع) وارد حمام شدند ،مردیکه حضرت را نمىشناخت ،به ایشان گفت بدن مرا

مالش ده ،امام(ع) شروع به مالش بدن او نمودند .هنگامىكه مردم آن مرد را متوجه خطایش كرده

و حضرت را به او معرفی کردند ،با پريشانى شروع به عذرخواهى كرد ،اما امام(ع) همچنان به
مالش بدن او ادامه و او را دلدارى مىدادند (ابنشهرآشوب مازندرانی1379 ،ق ،ج .)362 :4

نکتة برجستة این گزارش تاریخی ،دلداری دادن امام(ع) به آن شخص است .درک و
پذیرش خطای اشخاص ،نشانة همدلی و حساسیت و بیتفاوت نبودن نسبت به آنهاست.
«همدلی محتاج حساسیت 1نسبت به دیگران و توانایی ارائة این حساسیت و نشان دادن آن
به دیگران است» (فرهنگی.)56 :1373،
نهتنها شرکت در غم و اندوه دیگران ،بلکه شرکت در شادی آنها هم از نشانههای همدلی
امام(ع) با مردم شمرده میشود .توجه و اهتمام ایشان به شاد کردن شیعیان بهقدری است که

امة؛
َر َج َع ْن ُم ْؤم ٍ
َر َج اهللُ َع ْن قَ ْلبِ ِه يَ ْو َم الْقِيَ َ
ِن ف َّ
به حسنبن علی وشا از شاگردان خود فرمودندَ « :م ْن ف َّ
هر کس اندوه مومنی را بزداید ،خداوند در روز قیامت ،غم را از دلش میزداید»(کلینی،
1407ق ،ج .)200 :2تبسم کردن به شیعیان و صله دادن به شاعران ،از روشهای همدلی
امام(ع) با مردم بهحساب میآیند (طوسی1419 ،ق200 ،:؛ اربلی1421 ،ق ،ج788 :2؛ صدوق،
1378ق ،ج.)142 :2
 .3توجه به حق و حقوق مردم

مشکل اساسی برخی از جوامع انسانی ،نادیده گرفتن حق و حقوق مردم است که منجر

به قطع ارتباط مسئوالن با مردم میشود .جهان غرب که امروز مدعی حقوق بشر 2است ،در
1. Sensitivity
2. Human rights

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

زمان ،آیات قرآن و سیرة عملی ائمه(ع) ،بر حفظ کرامت و جایگاه انسانی ،بهدور از هرگونه

ى َو
ِن َذ َك ٍر َو أُنْث 
اس ِإنَّا َخ َل ْقنا ُك ْم م ْ
تبعیض تأکید می 
کرد؛ٌُ چنانچه در قرآن آمده است« :يا أَيُّ َها َّ
الن ُ
َج َع ْلنا ُك ْم ُش ُعوبًا َو قَبائ َ
عارفُوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اهللِ أَْتقا ُك ْم؛ اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن
ِل لِتَ َ

آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ گرامىترين شما نزد
خداوند باتقواترين شماست»(حجرات.)13 /
نمونههای متعددی از برخورد کریمانة امام رضا

(ع)

با مردم سراغ داریم که حضرت

براساس همین آیه از قرآن بسیاری از تبعیضهای اجتماعی را از میان برداشتهاند .ازاینرو
در سیرة عملی امام(ع) مشاهده میکنیم که هیچگاه به غالمان و بردگان خود دشنام ندادند،

بلکه هنگامیکه سفرة طعام انداخته میشد ،همة غالمان و خادمان ،حتی دربان و میرآخور
را به سفرة غذا مینشاندند (صدوق1378 ،ق ،ج.)184 :2
به عقیدة امام رضا

(ع)

بدترین مردم کسی است که غالمش را شالق بزند (ابنشعبه

حرانی.)448 :1363،

در اصول کافی ،از عبداهللبن صلت از مردی بلخی چنین نقل شده است:

من در سفر امام رضا(ع) به خراسان ،در خدمت ایشان بودم .حضرت دستور فرمودند

سفرة غذا را پهن کنند .در این هنگام تمام غالمان آن حضرت از سیاهان و غیر آنها کنار

سفرة ایشان گرد آمدند .من به امام(ع) عرض کردم :فدایت شوم .کاش برای اینها سفرة
جداگانهای انداخته میشد .امام(ع) فرمودند :پروردگار ما ،یکی است و پدر و مادر ما هم

یکی و پاداش همه براساس کردار است (کلینی1407 ،ق ،ج.)230 :7

امام رضا(ع) ،برخالف مأمون که حق و حقوق مردم را پایمال میکرد ،به حقوق آنها
احترام میگذاشتند و از این طریق ارتباط قلبی و عاطفی با آنها برقرار میکردند .در مجلسی
که مأمون برای بیعت گرفتن از مردم برای والیتعهدی آ ن حضرت تشکیل داده بود ،طبقات
مختلف مرد م حضور داشتند .امام(ع) از این فرصت برای یادآوری حقوق متقابل مردم و
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ائمه(ع) استفاده کرده و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند« :همانا از براى ما بر شما بهواسطة
رسول خدا (ص) حقى است و از شما نيز بهواسطة آنحضرت بر ما حقى است .چنانچه شما
حق ما را داديد ،مراعات حق شما نيز بر ما واجب است» (امينعاملى ،1376،ج.)164 :5
اهمیت این سخن امام(ع) هنگامی مشخص میشود که بدانیم در آن مجلس از آ ن حضرت
به جز اين سخن ،سخن ديگرى نقل نشده است .امام(ع) از طرفی حقوق از دسترفته ائمه

(ع)

را به مأمون و مردم گوشزد کرده و از طرفی برای حق و حقوق مخاطبان خود ارزش قائل
میشوند .بدین وسیله ،امام(ع) ارتباط مؤثر کالمی و گروهی با اقشار مختلف مردم برقرار کردهاند.
 .4نفوذ بر مخاطب بهوسیلة علم و دانش

یکی از مهمترین وظایف ارتباطات انسانی ،تأثیرگذاری است .به کمک ارتباط میخواهیم
نگرشها ،باورها ،ارزشها یا رفتار دیگران را تغییر دهیم .در بسیاری از وضعیتهای
ارتباطی ،آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد ،اثرگذاری بر مخاطب و نفوذ در نگرشهای
اوست (فرهنگی.)10-11 :1373 ،
با مطالعة دقیق تاریخ زندگی امام رضا

(ع)

بهخوبی مشخص میشود که امام

(ع)

نقش

تأثیرگذاری بر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان داشتهاند .امام(ع) با علم و دانش خود ،فرهنگ
رضوی را گسترش داده و ارتباطات مؤثری با دیگران برقرار ساختهاند .امام صادق(ع) به

مفضلبن عمر از شاگردان خود فرمودند« :الَْع ِالُ بِ َز َمانِ ِه َل تَ ْه ُج ُم َع َل ْي ِه َّالل َوابِس؛ کسیکه به زمان
خود آگاهی و بصرت دارد؛ هیچگاه شبهات بر او هجوم نمیآورند» (کلینی1407 ،ق ،ج.)27 :1
امام صادق(ع) در حدیث دیگری ،لقب عالم آل محمد

(ص)

را به امام رضا(ع) میدهند

(طبرسی1390،ق.)328 :
وقتی این دو روایت را کنار هم قرار دهیم ،ژرفای علم و آگاهی امام رضا(ع) بر ما مشخص میشود.
شهید مرتضی مطهری میگوید:

در ميان ائمه(ع) ،به اندازهاى كه شخصيت علمى حضرت رضا و حضرت امير(ع) ثابت

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

ثابت نشده است .حضرت در پست واليتعهدى بهطور غيررسمى شخصيت علمى خود را
ثابت کردند .هوشیاری امام(ع) سبب شد كارى به نفع آنها صورت نگیرد ،بلکه به نفع خود

حضرت صورت گرفت( ،1387ج.)142 :18

امام رضا(ع) با علم و دانش گستردة خود ،بر بسیاری از مردم حتی مخالفان خویش تأثیر
داشتهاند .مأمون از همین نفوذ امام(ع) بر مردم بیم داشت و تمام تالش خود را برای محدود
کردن ارتباط ایشان با مردم و نظارت بر کارهایشان انجام داد (صدوق1378 ،ق،ج.)153 :2
ارتباط امام(ع) با عالم غیب از طرفی ،سبب پیشگیری از توطئهها و از طرفی موجب جلب
اطمینان مردم به آن حضرت شده است .البته این علم غیب برای امام(ع) ذاتی و باالستقالل نیست،

(ع)
ى غ َْيبِ ِه أَ َحدًا ِإ َّل
عالُ الَْغ ْي ِب فَال يُ ْظ ِه ُر َعل 
بلکه همانطور که امام رضا با استدالل به قرآن فرمودندِ « :

ِن َر ُس ٍ
َم ِن ْارتَض 
ول؛ پس رسول خدا(ص) از كسانى است كه علم غيب را ميداند و ما هم ورثة
ىمْ

آن رسول(ص) هستیم و اخبار آينده را تا روز قيامت مىدانيم» (عطاردی1406 ،ق ،ج.)97 :2
این علم ،لطف الهی به بندگان خاص خود است .روایتهای فراوانی به ارتباط امام
هشتم(ع) با عالم غیب اشاره دارد .در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا میکنیم:

مرحوم کلینی در اصول کافی از یاسر ،خادم امام رضا(ع) اینگونه نقل میکند:

هنگامیکه مأمون از خراسان به قصد بغداد خارج شد و فضل ذوالرياستين و ما ،همراه

امام رضا(ع) خارج شديم؛ نامهاى به فضلبن سهل ذوالرياستين از برادرش حسنبن سهل
رسيد در حالیکه ما در يكى از منزلهاى ميان راه بوديم ،حسن به برادر خود نوشته بود:

من در تحويل سال از نظر حساب نجومى نگاه كردم و از آنجا دريافتم كه تو در فالن ماه
روز چهارشنبه گرمى آهن و آتش را خواهى چشيد و نظر من اين است كه در آن روز به

همراه مأمون و امام(ع) به حمام بروى ،حجامت كنى و خون آنرا بهدست خود بريزى تا
نحوست آن از تو برود .ذوالرياستين آنرا به مأمون نوشت و از او خواست كه از امام(ع) اين
را درخواست كند؛ پس مأمون به امام(ع) نوشت و از حضرت اين درخواست را كرد .امام

(ع)

در پاسخ نوشتند من فردا به حمام نمىروم و براى تو و فضل هم صالح نمىدانم كه فردا به

حمام رويد .مأمون دوباره به امام(ع) نامه نوشت و ایشان دوباره در جواب نوشتند :من فردا
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به حمام نمى روم زيرا رسول خدا(ص) را امشب در خواب ديدم که به من فرمودند :اى على،

فردا به حمام مرو ،من براى تو و سهل هم صالح نمىدانم كه فردا به حمام برويد ،مأمون
در پاسخ حضرت نوشت :اى آقاى من ،راست فرمودى و رسول خدا(ص) هم راست گفته

است ،من فردا به حمام نمىروم و فضل به حال خود داناتر است (1407ق ،ج.)490 :1

نکتة حائز اهمیت در این روایت ،نفوذ و تأثیر امام(ع) بر مأمون و فضلبن سهل است .با
اینکه شواهد تاریخی زیادی مبنی بر خصومت این دو با امام(ع) وجود دارد ،ولی وسعت علم
و آگاهی امام(ع) سبب شده که آنها هم در کارهای دشوار خود با حضرت مشورت کنند.
بعد از شهادت امام کاظم(ع) ،مجلسی در بصره توسط امام رضا(ع) برای اقامة براهین امامت
تشکیل شد .امام(ع) در جواب عمرو بن هذاب ناصبی که سعی در تخریب وجهة علمی
امام(ع) داشته فرمودند:

ای پسر هذاب ،اگر به تو خبر بدهم در چند روز آینده مرتکب قتل یکی از خویشانت

میشوی ،حرفم را تأیید میکنی؟ ابن هذاب گفت :خیر ،زیرا بهجز خداوند کسی علم
غیب ندارد .امام(ع) فرمودند :مگر خداوند نفرموده است« :عالُِم الْغَيْ ِ
ب فَال يُ ْظهِ ُر َعلى َغيْبِ ِه
ى مِ ْن َر ُسو ٍل»(جن .)26-27/پس بدان كه پیامبر اكرم(ص) مورد رضاى
أَ َحدًا* إَِّل َم ِن ا ْرتَض 
خداست و علم غيب را ميداند ،ما هم ورثة آن رسول(ص) هستیم و اخبار آينده را تا روز
قيامت مىدانيم .آنچه به تو خبر دادم تا پنج روز دیگر واقع میشود .اگر آنچه گفتم راست

نبود پس همانا من دروغگو هستم ،ولی اگر راست بود تو بر خدا و پیامبرش نسبت دروغ
دادهای .عالمت دیگر آنكه بهزودى به كورى مبتال مىشوى و هیچ چیز نمىبینى ،نه كوهى،

نه دشتى و این خبر تا چند روز دیگر محقق مىشود .همچنین قسم دروغى خواهى خورد
و به مرض برص مبتال مىشوى .محمدبن فضل و عدهاى دیگر گفتند :به خدا قسم هر چه

حضرت رضا(ع) فرموده بود به او رسید و مبتال به قتل ،كورى و برص  شد .به او گفتند:

حضرت رضا(ع) راست گفتند یا دروغ؟ پاسخ داد :به خدا سوگند همان وقت كه حضرت
خبر دادند ،مى دانستم كه واقعیت خواهد داشت ولى من با حضرت مقاومت و لجبازى

مىكردم (جزایری1427 ،ق ،ج.)348 :2

از این روایت برداشت میشود که حتی دشمنان امام(ع) ،به وسعت علم و دانش ایشان
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از علم و دانش خود برای جذب قلوب مردم و برقراری ارتباط سازنده با آنها کرده است.
 .5توجه به نقش بازخورد در نفوذ بر دیگران

در روابط میانفردی ،بازخورد میتواند بهصورتی ظریف بر نتایج رابطة بین دو طرف

ارتباط تأثیر گذارد .مث ً
ال بیتوجهی مخاطب به گفتههای فرستندة پیام پس از مدت کوتاهی
او را به سمت خاموشی سوق میدهد (فرهنگی .)17 :1373 ،تأیید کردن و تأیید گرفتن،
تأثیر بسزایی در پویایی ارتباطات انسانی امام رضا(ع) داشته است .امام(ع) در مناظره با پیروان
ادیان و مذاهب مختلف ،نهایت استفاده را از مبانی کالمی و اعتقادی آنها کرده است .امام

(ع)

بهوسیلة سؤال از مخاطب خود و اقرار گرفتن از او ،حداکثر استفاده را از این مهارت
ارتباطی بردهاند .در مناظرة امام(ع) با جاثلیق انصاری ،هفت پرسش اساسی مطرح شد و در

نهایت بهوسیلة تورات و انجیل از او اقرار گرفتند (راوندی1409 ،ق ،ج.)344-346 :1

البته ذکر این نکته ضروری است که بر مبنای آموزههای غربی در ابعاد گوناگون ارتباطات

انسانی ،تأیید گرفتن از مخاطب صرفًا جهت ارضای نیازهای درونی و اجتماعی ارتباطگر
است (فرهنگی)40-43 :1373 ،؛ در حالیکه در سیرة ارتباطی امام(ع) ،تأیید گرفتن از
مخاطب ،بیشتر براي اقناع کردن او و اتمامحجت با دیگران بهمنظور هدایت مردم انجام
گرفته است.
 .6توجه به نقش بافت و زمينه در برقراري ارتباط

توجه به دو عنصر زمان و مکان برای برقراری ارتباط مؤثر ،از اهمیت بسزایی برخوردار
است؛ بهدلیل اینکه جوامع انسانی ،شرایط اجتماعی و جغرافیای فرهنگی ویژهای دارند و
هیچ ارتباطگری بدون توجه به این شرایط ،نمیتواند ارتباط صحیح با افراد آن جامعه برقرار
کند ،امام رضا(ع) با آگاهی از شرایط اجتماعی مردم در عهد عباسیان ،ارتباط نزدیکی با آنها
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برقرار ساختند .در دوران حکومت عباسی ،مردم و بهخصوص شیعیان ،دچار فقر شدید
اقتصادی و اعتقادی بودند .تالش امام(ع) برطرف کردن فقر اقتصادی ،بهوسیلة برکت دادن به
کشاورزی و برطرف ساختن فقر اعتقادی ،بهوسیلة شرکت در مناظره با منحرفان و تربیت
شاگردان برجسته بود (عرفانمنش.)139-140 :1376 ،
در زمان هجرت تاریخی امام(ع) از مدینه به مرو ،حکومت عباسیان قلمروی وسیعی از
خاورمیانه را دربرگرفته است .گوستاو لوبون فرانسوی در اینباره مینویسد:

حقیقت این است که سلطنت سیاسی اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون به اوج

قدرت رسید ،زیرا حد شرقی سلطنت آنها در آسیا ،مرز چین بود و در آفریقا ،اعراب،

قبایل وحشی را تا مرزهای حبشه و رومیان را تا تنگة بسفور به عقب راندند و همچنان تا

کرانههای اقیانوس اطلس پیش رفتند (.)211 :1358

امام

(ع)

در مدت کوتاه والیتعهدی ،حداکثر استفاده را از این موقعیت جغرافیایی با

سفرهای متعدد به شهرهای مختلف کردهاند .حتی امام(ع) ،پیش از سفر ،کسانی را به مقصد
میفرستادند تا مردم را آگاه کنند و مقدمات سفر را آماده سازند (حکیم،1384،ج.)228 :10
این تدبیر موجب میشد که افراد بیشتری از وجود ذیجود امام

(ع)

بهرهمند شده و

ارتباطات گستردهتری شکل بگیرد.
 .7مبارزه با شرک ،انحراف و خرافه

آگاهی از شرایط زمانه برای برقراری ارتباط مؤثر ضروری است .دوران والیتعهدی امام
رضا(ع) ،مصادف با هجوم فرهنگهای بیگانه به جامعة اسالمی بوده است .در پايان قرن
دوم و اوايل قرن سوم ه .از یکسو نهضت ترجمة آثار بيگانگان و از سوی دیگر گسترش
جریانهای انحرافی مانند واقفیه ،معتزله و مرجئه باعث ناهموار شدن مسیر ارتباطی میان
امام(ع) و مردم شد.
بهخاطر وجود ملحدان و منحرفان در آن زمان ،بحثهاي كالمي بسيار وسيعي دربارة
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توحیدی کردن جامعة زمان خود و برداشتن اختالفهای مذهبی بود .امام هشتم(ع) وحدت
کلمه را در بین اقشار مختلف مردم و مذاهب اسالمی بهوجود آورده و راه ارتباط مردم را
هموار کردند .حدیث سلسلةالذهب که ناظر به اساسیترین شعار توحیدی مسلمانان( َ
ال ِإلَ َه

ِإ َّال اهللَ) است ،موید همین معناست .امام رضا(ع) هنگام ورود به نیشابور در جمع زیادی از
ِم ُة َ
ال ِإلَ َه ِإ َّال اهللَ ِحصنِی ف ََمن قَالََا َد َخ َل ِحصنِی َو َمن َد َخ َل
مردم ،این حدیث قدسی را فرمودندَ « :کل َ

ِن مِن َع َذابِی :کلمة توحیدی « َال ِإلَ َه ِإ َّال اهللَ» دژ و حصار محکم من است .هر کس آنرا
ِحصنِی أَم َ

بگوید ،داخل حصار من شده و هر کس داخل قلعه و حصار من شود ،از عذاب من در امان
است» (صدوق 1378 ،ق ،ج.)134 :2
از آنجا که شهر نیشابور شاهراه ارتباطی ایران و کشورهای شرق آسیا بهحساب میآمد؛
امام(ع) با هوشیاری ،ارتباط توحیدی دقیق بین مذاهب و مکاتب گوناگون برقرار کردند .از
طرفی ،هنگامیکه کجاوة ایشان به راه افتاد ،اشاره کردند که کجاوه را نگه دارند و فرمودند:

«ب َِشر ِط َها َو أَنَا مِن ُشرو ِط َها» (همان،ج .)134 :2حضرت با این فرمایش در جمع مردم نیشابور

که اکثرًا سنیمذهب بودند ،با منطقی استوار ،بین توحید و والیت ارتباط برقرار کردند.
یکی دیگر از مشکالت جامعة اسالمی در آن زمان ،شیوع خرافه و بدعتها بود .برخی،
از احساسها و عواطف مردم نسبت به خاندان رسالت و امامت سوءاستفاده کرده و به
بهانههای مختلف سعی در فریب مردم داشتند .امام(ع) با علم و آگاهی خود ،به محض
مشاهدة خرافه با آنها مبارزه کردند .در ادامه به دو نمونه از مبارزة ایشان با این دسته از
خرافهها اشاره میشود:

ابوالفضلبن ابینصرحافظ میگوید :در کتاب عیسیبنمریم عمانی خواندم که روزی

از روزها امام رضا(ع) بر مأمون وارد شدند و «زینب ّ
کذابه» را در حالیکه ادعا میکرد دختر

علیبن ابیطالب(ع) بوده و برای بقایش تا روز قیامت دعا کرده ،نزد او یافتند .مأمون به
امام(ع) گفت :به خواهرت سالم کن .حضرت فرمودند :به خدا سوگند ،او خواهر من نیست

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394
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و علیبن ابیطالب(ع) پدر او نیست .زینب هم گفت :به خدا سوگند ،او برادر من نیست

و علیبن ابیطالب(ع) پدر او نیست .مأمون گفت :دلیل این سخن شما چیست؟ حضرت
فرمودند :ما اهل بیت گوشتمان بر درندگان حرام است ،او را پیش درندگان بینداز ،اگر
راست بگوید ،درندگان از خوردن گوشتش خودداری میکنند .زینب گفت :با این شیخ(امام

رضا(ع)) آغاز کن .مأمون گفت :سخن منصفانهای گفتی .حضرت فرمودند :باشد .در این
هنگام در جایگاه حیوانات وحشی گشوده شد ،سپس امام(ع) بهسوی آنها پایین رفتند.

هنگامیکه چشم آنان به حضرت افتاد ،همه دم تکان دادند و در برابر ایشان سر تعظیم فرود
آوردند .حضرت میان آنها دو رکعت نماز خواندند و از آنجا خارج شدند .آنگاه مأمون به

زینب دستور داد که پایین برود؛ اما امتناع ورزید .ازاینرو ،او را گرفتند و پیش آنها افکندند،
درندگان هم او را خوردند .پس از آن مأمون بر این جایگاه حضرت حسادت ورزید .پس از

مدتی امام(ع) بر مأمون وارد شدند ،او را اندوهگین یافتند ،پس به او فرمودند :تو را غمگین

میبینم؟ مأمون گفت :آری ،صحرانشینی به درب داراالماره آمده ،هفت تار مو به من داده و
معتقد است اینها از محاسن رسول خدا(ص) است و درخواست جایزه کرده است .اگر راست

بگوید و من به او جایزه ندهم ،شرافت خود را زیر پا گذاشتهام؛ اگر هم دروغ بگوید و
به او جایزه بدهم ،مرا به استهزا گرفته است .نمیدانم چه کنم؟ امام(ع) فرمودند :موها را به
من بده .وقتی آنها را دیدند ،بوییدند و فرمودند :این چهار تار مو از محاسن رسول خدا

(ص)

است ،اما بقیه نیست .مأمون گفت :از کجاچنین میگویی؟ حضرت فرمودند :آتش بیاورید.

موها را در آتش افکندند .آن سه تار موی بدلی سوخت و آن چهار تار موی اصلی سالم
ماند و آتش بر آنها تأثیری نداشت .مأمون گفت :آن صحرانشین را بیاورید .وقتی در برابر

او ایستاد ،دستور داد گردنش را بزنند .صحرانشین گفت :به چه جرمی؟ مأمون گفت :دربارة
موها راستش را بگو .گفت :چهار تار مو از محاسن رسول خدا (ص) و سه تار آن از محاسن

خودم است (بحرانی1413 ،ق ،ج.)126 :22

امام(ع) در این دو حادثه به مجرد مشاهدة بدعت و خرافه ،با آن مبارزه کردند ،زیرا اگر
بهموقع جلوی خرافه گرفته نشود ،آسیبهای جبرانناپذیری به اعتقاد مردم وارد میشود.
امام(ع) بدین شیوه ،راه فریب و سوءاستفاده از مردم را بسته و در مقابل ،راه ارتباط مؤثر مردم
با خود را هموار نمودند.
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یکی از عواملی که بر رفتار ارتباطی افراد اثر شگرف میگذارد ،شخصیت ماکیاولگونة
آنهاست (فرهنگی.)24 :1373 ،
نیکال ماکیاولی 1که نظریهاش را پیرامون روش و هدف در سیاست قرار داده ،در کتاب

خود شهریار ،2هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت میداند .بنابراین ،آنرا به هیچ
حکم اخالقی محدود نمیکند و در نتیجه بهکار بردن هر وسیلهای را در سیاست برای

پیشبرد اهداف مجاز میشمارد و بدینگونه سیاست را به کلی از اخالق جدا میداند .به
اعتقاد ماکیاولی ،زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد نباید از شرارت و اعمال
خشونتآمیز بترسد ،زیرا بدون شرارت ،حفظ دولت ممکن نیست (.)101-105 :1380
سیرة عملی امام رضا(ع) بهعنوان شخصیت سیاسی ،برخالف تفکر ماکیاولیستی ،براساس
موازین اخالقی است .بهنظر امام(ع) شیوة برخورد حاکمان با مردم باید براساس کرامت
باشد نه اهانت و هدف ،وسیله را توجیه نمیکند .شیوة حکومت مأمون درست برخالف
امام(ع) ،همسو با تفکر ماکیاولی بود .مأمون با زر و زور و تزوير سعی بر حکمرانی بر مردم
داشت؛ در حالیکه امام(ع) با نیروی محبت بر قلبهای مردم ،حکومت میکردند .ازاینرو
مشاهده میکنیم که روز به روز فاصلة بین مردم و مأمون زیاد میشود درحالیکه امام

(ع)

بهسبب تواضع و اخالق حسنه با مردم ارتباطات بسیار خوبی دارندُ .حسنخلق و مدارا

با دیگران ،یکی از مهارتهای برجستة ارتباطی امام(ع) است .البته این به معنای انفعال و
دست برداشتن از مواضع خود نیست؛ بلکه امام(ع) با رعایت اصل مدارای اجتماعی و تحمل
دیگران ،مخالفان خود را اقناع کردند .روش امام رضا(ع) در برخورد با دیگران براساس
سیرة اجدادشان بود ،چنانکه امام صادق(ع) در تفاوت حکومت بنی امیه با امامت خویش
میفرمایند« :حکومت بنیامیه با شمشیر ،بر ظلم و جور بنا نهاده شده ،در حالیکه امامت
1. Niccolò Machiavelli
2. Il Principe or The Prince
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ما بر مبنای مدارا ،انس ،بردباری ،ورع ،پرهیزکاریُ ،حسن معاشرت و کوشش است .پس

مردم را بر دینتان و روشی که برآن هستید؛ ترغیب کنید» (حرعاملی1409 ،ق ،ج .)165 :16
 .9اجتناب از تقیُّد

یکی از آسیبهایی که جامعة اسالمی ممکن است با آن روبرو شود جداسازی خواص

از عوام است .مسئوالن و امرا باید بدون تکلف با مردم ارتباط داشته باشند و فاصله نگیرند.
امام رضا(ع) با اینکه از منصب و جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند و در مرکز قدرت
زندگی میکردند ،محافظ شخصی نداشتند ،مردم بهراحتی میتوانستند به خانة ایشان رفت
و آمد کنند ،در کنارشان بنشینند و همسخن شوند (قائمی.)39 :1385 ،
امام(ع) در میهمانیها از صدر مجلس که اشراف نشسته بودند ،اجتناب میکردند و در
بین مردم مینشستند (حاکمنیشابوری.)34 :1339 ،
ایشان نهایت تواضع را نسبت به مردم داشتند و خود را تافتة جدا بافته از دیگران
نمیدیدند .همین مطلب باعث میشد حضرت در عمق قلب مردم جای گرفته و ارتباطشان
تسهیل شود.
 .10خودگشودگی

خودگشودگی موجب بهتر شدن روابط ما با دیگران میشود .در یک فرایند ارتباطی،
خودگشودگی موجب بالندگی شخصیتی فرد شده و او را در برابر دیگران از نظر ارتباطی
تواناتر از پیش میکند (فرهنگی.)49 :1373 ،

خوشرویی بهعنوان عامل موفقیت پیامبر(ص) در قرآن ،در جذب افراد معرفی شده است

(آلعمران.)159/
امام رضا

(ع)

فردی خوشرو و خوشبرخورد بودند ،به همین خاطر به سادگی با هر

مسلمانی ارتباط برقرار کرده و با آنها انس میگرفتند .همچنین آن بزرگوار در ارتباط با

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

(قائمی.)39 :1385 ،
روشهای ارتباطی امام رضا

(ع)

امام(ع) از ابتدای حرکت از مدینه به مرو از انواع روشهای ارتباطی برای هدایت مردم و

پیشبرد اهداف واالی انسانی استفاده کردند .ایشان عالوه بر خطبههای گوناگون ،ارتباطات
فردی مؤثری داشتند.
در ادامه به بررسی انواع ارتباطات انسانی امام(ع) در سطوح کالمی و غیرکالمی پرداخته میشود:
 .1ارتباط میانفردی

1

مفهوم ارتباط میانفردی برای نخستین بار در اوایل دهة  1950م .مطرح شد . .ارتباط
میانفردی را اینگونه تعریف کردهاند« :ارتباط میانفردی را میتوان بهعنوان فرایندی تعاملی
که در جریان آن دو نفر پیامهایی را ارسال و دریافت میکنند ،توصیف کرد .بنابراین الزمة
این ارتباط ،دادن و گرفتن است و همچنین در فرایند ارتباط ،عنصر اطالعات و رابطه همیشه
با هم هستند» (برکو و همکاران.)158 :1386 ،
ائمه معصومین(ع) ،توجه و تأکید فراوانی برای برقراری ارتباط فرد به فرد داشتند .این نوع
ارتباط بهخاطر بازخوردهای مستقیم و تأثیر فراوان در مخاطب از اهمیت بسزایی برخوردار
است .امام رضا(ع) بهدلیل موقعیت حساسی که در حکومت عباسی داشتند ،از این روش
مؤثر ارتباطی نهایت بهره را جستند ،زیرا تالش مأمون محدود کردن ارتباط ایشان با شیعیان
بود ،او برای نیل بدین مقصود ،مسیر سفر امام(ع) را طوری طراحی کرد که با شیعیان ارتباط
برقرار نکنند؛ درحالیکه عم ً
ال چنین نشد و هنگامیکه محبت مردم را نسبت به آن بزرگوار
دید دستور به حبس ایشان را در سرخس صادر و شایع کرد که امام رضا(ع) ادعای الوهیت
کردند و به همین خاطر ایشان را زندانی کرده است تا شاید از این طریق تماس آن امام
1. Interpersonal Communication
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مردم ،نگاهی همراه با متانت و مهربانی داشته و با چهرهای گشاده با آنان برخورد میکردند
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همام(ع) با مردم را غیرممکن سازد (صدوق1378،ق ،ج .)183 :2در این هنگام اگرچه ارتباط
جمعی و گروهی امام(ع) با مردم قطع شد ،ولی حضرت ،اباصلت هروی را که از اصحاب
خاص ایشان بود ،از این توطئه آگاه ساختند (همان.)184 :
این ،یک نمونه از ارتباط میانفردی امام(ع) و جایگزین مناسبی برای دیگر روشهای
ارتباطی است .نمونههای فراوانی از این نوع ارتباط در سیرة امام رضا

(ع)

سراغ داریم.

دیدارهای خصوصی با مأمون و عیادت از بیماران ،ازجمله روابط میانفردی ایشان بهحساب
میآید (همان167 :؛ معروف الحسنى1382 ،ق ،ج.)415 :3
یکی از مهمترین شیوههای ارتباط میانفردی امام(ع) ،سازماندهی شبکة وکالت بود ،در
شرایطی که امکان ارتباط میانفردی با شیعیان نبود ،افرادی همچون عبدالرحمنبن حجاج،
پل ارتباطی میان امام(ع) و شیعیان بودند (جباری ،1382 ،ج.)240 :1
 .2ارتباط گروهی

1

وقتی ارتباط افراد با بیش از سه نفر شود ،روابط آنها ارتباطات گروهی را تشکیل میدهد.
همین روابط اگر میان افراد چند فرهنگ رخ دهد ،ارتباطات میانفرهنگی خوانده می شود
(.)Eadie, 2009: 19
امام رضا(ع) با شیوة مناظره ،حداکثر استفاده را از این نوع ارتباط نموده و گامی مؤثر
برای اثبات حقانیت مکتب اسالم و مذهب تشیع برداشتند .امام(ع) ،نواقص مکاتب و مذاهب
انحرافی را تذکر داده و با مبانی فکری خودشان ،آنها را قانع ساختند .ایشان بهعنوان جانشین
پیغمبر(ص) ،از طرفی دارای منطقی روشن و استوارند و از طرفی به حکم خداوند در قرآن:

«فَ ُقوال لَ ُه قَ ْو ًال لَِّينًا لََعَّل ُه يَتَ َذ َّك ُر أَ ْو َْيشى؛ اما به نرمى با او سخن بگوييد؛ شايد متذكر شود يا ازخدا
بترسد »(طه ،)40/باید رفتاری مناسب و لحنی خوش و آرام ،در ارتباط با دیگران داشته
باشند ،زیرا از منظر روانی ،لحن خوش و آهنگ کالم در روحیة مخاطب ،تأثیر بسزایی دارد.
1. Group Communication

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

تأثیر منفی بر روحیة شخص میگذارد؛ در حالیکه کالم نرم و آرام ،عصبانیت و غضب را

فرو مینشاند .خداوند متعال در قرآن ،به این نکته در شکلگیری ارتباط مؤثر تاکید دارد:

ِي أَ ْح َسن؛ و با آنها به روشى كه نيكوتر است ،استدالل و مناظره كن»(نحل/
« َو جادِلُْ ْم بِالَّيت ه َ
 .)125امام رضا(ع) با توجه به این نکات قرآنی ،با گفتگوی روشن و به دور از خشونت و

تعصب ،مخالفان را تحت تأثیر کالم خود قرار دادند .این ویژگی قرآنی ،در مناظرة امام(ع) با
سلیمان مروزی در مجلس مأمون قابل مشاهده است (صدوق1378 ،ق،ج.)179 :1

امام(ع) با توسل به آیات قرآن و بهدور از جدل ،به مناظره پرداختند تا آنجا که سلیمان را که

یگانه متکلم خراسان بوده ،اقناع کردند .در این هنگام ،مأمون با لحنی کنایهآمیز خطاب به سلیمان
گفت« :ای سلیمان ،این شخص(امام رضا(ع)) دانشمندترین بنیهاشم است» (همان.)191 :
 .3ارتباط جمعی

1

ارتباطات جمعی را میتوان شکل توسعهیافتة ارتباط رو در رو یا مدل خطی ارتباط دانست که در
یک طرف فرایند ارتباط ،فرستندة پیام و در طرف دیگر ،گیرنده وجود دارد .ارتباط جمعی ،فرایند است
و با اینکه فناوری جدید در شکل رسانههای گروهی برای این فرایند ضروری است ولی حضور این
امکانات فنی را نباید با خود فرایند ارتباط جمعی اشتباه گرفت (بلیک و اوین.)49 :1378 ،
در ارتباط جمعی ،فرستندة پیام ،یک شخص یا یک گروه یا یک سازمان است و
دریافتکنندگان پیام ،بزرگ و ناشناخته و نامتناجس از جهت ادراکی و فرهنگی هستند
(.)Pearce, 2009: 232
خطبههای متعدد امام(ع) در مسیر سفر به خراسان و سازماندهی شبکة وسیع وکالت در
مناطق مختلف ايرا ن ازجمله اقدامهای عملی و تأثیرگذار آن حضرت ،برای شکلگیری و
تداوم ارتباط جمعی با اقشار مختلف مردم بود (جعفریان.)494 :1381 ،
1. Mass Communication
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در ارتباط کالمی ،اگر کالم با لحن شدید بیان شود ،آرامش مخاطب را به هم ریخته و
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 .4ارتباط شفاهی

ارتباط شفاهی ،بهدلیل مزایای متعددی که دارد ،از اهمیت ویژهای در ارتباطات انسانی
برخوردار است .ساده و مستقیم بودن ،ارائة بازخور د و صرفهجویی در هزینه و وقت ،برخی
از این مزایا بهحساب میآیند.
امام رضا(ع) ،در تربیت شاگردان و راویان حدیث و ارسال آنها به اقصی نقاط عالم،
از این روش ارتباطی بهره جستند .در ابتدا با آنها ارتباط میانفردی برقرار نمودند که
تأثیرگذارترین نوع ارتباط است .سپس آنها را برای انجام مأموریتهای تبلیغی و ارتباط
با شیعیان ،روانة شهرهای خود کردند .البته ناگفته نماند که امام(ع) هم مانند تمام ائمه(ع)،
شاگردان و اصحاب خاصی داشتند که با آنان اسرار پنهانی توحید و آفرینش و دیگر علوم
را در میان میگذاشتند .بهرة شاگردان از علوم و معارف امام(ع) به مقدار ظرفیت روحی
آنها بود .ازجملة این شاگردان خاص میتوان به علیبن مهزیار ،صفوانبن یحیی ،زکریابن
آدم ،یونسبن عبدالرحمن ،یونسبن یعقوب و فضلبن شاذان اشاره کرد .این همان شجرة

طیبهای است که خداوند در قرآن از آن یاد کرده است« :أَلَْ تَ َر َك ْي َف َض َر َب اهللُ َمثَ ً
ِم ًة َطِّيبَ ًة
ال َكل َ
السماء؛ آيا نديدى چگونه خداوند «كلمة طيبه» (و گفتار
َك َش َج َر ٍة َطِّيبَ ٍة أَ ْص ُلها ثاب ٌ
ِت َو ف َْر ُعها ِف َّ

پاكيزه) را به درخت پاكيزهاى تشبيه كرده كه ريشة آن (در زمين) ثابت و شاخة آن در آسمان

است؟! »(یونس .)22/در مرکز و ریشة این شجرة طیبه ،امام(ع) قرار داشتند و شاگردان و
راویان ایشان ،بهمنزلة شاخههای این درخت در شهرهای مختلف هستند .امام رضا(ع) با این
روش ،شبکة عظیم ارتباطی را با شیعیان خود بنا نهادند.
 .5ارتباط کتبی

ارتباط کتبی نسبت به ارتباط شفاهی ،از برخی مزایا برخوردار است .ازجمله اینکه امکان
تحریف پیام و تفسیر غلط را کاهش میدهد و سوابق مدون و مكتوبي براي مراجعههای
بعدي بهوجود ميآورد .در عصر امام رضا(ع) ،بهعلت دوري راهها و دسترسي محدود برخي
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راه ارتباطی بود.
در جوامع روايي موجود ،حدود  188مورد مكاتبة آن حضرت يافت شده كه گزارش
آنها از اين قرار است:
مباحث توحيدي هشت مورد ،مباحث امامت  13مورد ،معجزه و كرامت  17مورد ،مباحث
فقهي  111مورد ،پزشکی یک مورد ،ادعیه  13مورد ،موعظه  10مورد ،نامه دربارة واقفیه  11مورد،
نامههای امام(ع) در کارهای مختلف چهار مورد (احمدیمیانجی1426 ،ق ،ج.)303-321 :5
امام رضا(ع) با تألیف کتاب و رسالههای مختلف ،ارتباط کوتاهمدت با معاصران و بلندمدت

با آیندگان برقرار کردند .رسالة ذهبیه یا طبالرضا در پزشکی ،فقهالرضا در احکام فقهی و
مباحث اخالقی ،محضاالسالم در اصول دین ،صحیفةالرضا در احادیث پیامبر(ص) و ائمه

(ع)

از مهمترین آثار و نشانة اهتمام آن امام(ع) ،به این نوع از ارتباط بوده و فرهنگ رضوی ،از

طریق فرایند ارتباط ،بهصورت شفاهی و کتبی منتقل شده است.
 .6ارتباط معنوی با مردم

امام رضا

(ع)

از کوچکترین فرصتی برای تهجد و عبادت به درگاه احدیت استفاده

میکردند .زهد و پارسایی امام(ع) باعث شده بود کسانیکه حتی آشنایی چندانی با ایشان
نداشتند ،تحت تأثیر شخصیت معنوی ایشان قرار بگیرند .این ارتباط معنوی ،یک ارتباط

غیرکالمی بین امام(ع) و مسلمانان بهوجود میآورد .صدوق در عيون اخبار الرضا به سند
خود از رجاءبن ابوضحاك ،كه از طرف مأمون ،براى انتقال امام رضا(ع) از مدینه به مرو

مأمور شده بود ،نقل كرده است« :به خدا سوگند ،هیچکس را پرهیزکارتر از او به خداوند
ندیدهام و کسی را همانند او خداترس ندیدم .او در تمام لحظاتش به یاد خدا بود و ذکر او
را میگفت»(1378ق ،ج.)180 :2
حتی زندانبان امام(ع) در سرخس ،به تهجد و پارسایی ایشان اعتراف کرده است .در جواب
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راويان به ایشان ،نامهنگاري و پاسخ به مراسالت مردم توسط امام(ع) ،بهترین و مطمئنترین
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اباصلت هروی که اجازة مالقات با امام(ع) را میخواهد ،میگوید« :راهی برای مالقات امام

(ع)

با تو نیست؛ زیرا او(امام(ع)) چه بسا در روز و شب هزار رکعت نماز میگزارد و ساعتی در
ابتدای روز و پیش از اذان ظهر در محراب نماز خود نشسته و با پروردگار خویش مناجات
میکند»(همان.)183 :
 .7ارتباط رمزدار

هر ارتباطی با رمز و رمزگذاری سروکار دارد .منظور از رمز ،هر نوع ترتیب و توالی
یکپارچهای است که دربرگیرندة نمادها ،کلمهها و حروف است که بهگونهای اختیاری برای
انتقال مفاهیم یا ارتباط بهکار گرفته میشوند .رمزهای کالمی شامل کلمهها و ترتیب دستوری
آنها در زمان بهکارگیری است .رمزهای غیرکالمی ،شامل رمزهایی است که ارتباطی با کالم
ندارند و به حرکتهای بدنی ،استفاده از زمان و فضا ،لباس ،آرایش و غیره بستگی دارند
(فرهنگی.)6 :1373 ،
امام رضا(ع) به تناسب موقعیتهای مختلف از این رموز در ارتباطات کالمی و غیرکالمی
خود ،استفاده کردهاند .اشارة غیرمستقیم امام(ع) در جمع مردم به عهدشکنی مأمون ازجملة
این رموز کالمی است (صدوق1378،ق ،ج.)146 :2
انتقال مرکزیت تشیع از مدینه به ایران ،تبدیل رنگ لباس از مشکی ـ که نشانة عباسیان
بودـ به رنگ سبز ـکه نشانة علویان بوده استـ ضرب سکه بهنام حضرت ،تبسم کنایهآمیز
به روش بیعت مأمون با مردم(همان) از جمله رموز غیرکالمی امام(ع) بهحساب میآیند که با
فراست خاصی از سوی ایشان انجام گرفته است.
ارتباط با زبان عمل

محققان بر این باورند که پیامهای غیرکالمی را در قالب زبانهای گوناگونی همچون:
زبان عمل ،زبان عالمت و زبان اشیا میتوان به دیگران انتقال داد (فرهنگی.)65 :1373 ،
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بوده و آن تأثیری که انجام عمل در مخاطب دارد ،بسیار بیشتر از گفتار است .گفتارهای
شعاری و بیاساس ممکن است موجب دلسردی و ناامیدی مردم و قطع ارتباط مسئوالن

ي أَلْ ِسنَت ُ
ِكم»(کلینی،
ِلن ِ
اس بَِغ ْ ِ
با آنها شود ،همانگونه که امام صادق(ع) فرمودندُ « :كونُوا ُد َعا ًة ل َّ

1407ق ،ج ،)78 :2شایسته است که مردم را بهوسیلة پیامهای غیرکالمی به دین دعوت

کرد و در اینجا ارتباط غیرکالمی در اولویت قرار دارد .در سيرة ارتباطی امام رضا(ع) موارد
متعددی از عملگرایی مشاهده میشود .امام(ع) بهوسیلة غذا خوردن با غالمان و خادمان،
درس تواضع به دیگران میدهند( .امينعاملى ،1376 ،ج.)148 :5
زهد و پارسایی ایشان سبب شده بود که دشمنانی چون مأمون ،تحت تأثیر شخصیت
معنوی ایشان قرار بگیرند (مجلسی.)116 :1380 ،
ارتباط با زبان عالمت

زبان عالمت ،نسبت به زبان گفتاری میتواند رابطة مکمل 1داشته باشد (فرهنگی.)73 :1373 ،
در بسیاری از موارد ،امام(ع) از حرکت دست برای تأکید یا تأثیر بیشتر مطلبی استفاده

کردهاند .شیخ مفید در کتاب ارشاد با استناد به روایتی ،اتفاقهای پس از قتل فضلبن سهل
را از زبان یاسر ،خادم حضرت اینگونه شرح میدهد:

پس از واقعة قتل فضل ،سربازان ،سرلشكران و كاركنان وى ،در خانة مأمون هجوم

آورده و میگفتند ،مأمون با حيله فضل را از پاى درآورده و در حالیکه به مأمون ناسزا
میگفتند ،از وى خونخواهى کرده و آتش آورده بودند تا خانة او را بسوزانند .مأمون به امام
رضا(ع) عرضه داشت :ای آقای من آیا ممكن است تشريف ببرید و با ماليمت ،آشوبگران
را از كنار خانة من دور فرمائيد؟ امام(ع) فرمودند :آرى ،آنگاه حضرت بر مركب سوار شده و

به من فرمودند :ای ياسر ،بر مرکبت سوار شو .هنگامیکه از در خانه خارج شديم حضرت
نگاهی به تجمع مردم انداخته و سپس با اشارة دست به آنها فرمودند :متفرق شوید .یاسر
1. Substituting Relationship
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میگوید به خدا سوگند از اين اشارة امام(ع) چنان مردم سر به عقب نهادند كه بر روى

يكديگر مىافتادند تا زمانیکه حضرت مراجعت فرمودند (1413ق،ج.)267 :2

امام(ع) بهوسیلة دست و با نفوذی که در مردم داشتند ،بهراحتی اجتماع مردم را پراکنده
ساختند .در این حادثة تاریخی ،امام(ع) از حرکت دست ،بهعنوان موکدی برای کالم خود
استفاده کردند.
ارتباط با زبان تمثیل

امام(ع) در مناظره با عمران صابی برای اثبات وحدانیت خداوند مثالهای متعددی همچون
چراغ ،آتش و آینه برای تفهیم راحتتر بهکار بردند .در نهایت فرمودند« :برای این موضوع
مثالهاى بیشمار دیگرى هم هست که نادان را به آنها راهى نیست« َو َِّلِ الَْثَ ُل َْ
ال ْعلى؛ و براى

خدا ،صفات عالى است» (نحل60/؛ صدوق1378 ،ق ،ج.)171-172 :1

امام(ع) بهوسیلة این تمثیلها معنای مورد نظرشان را به فهم مخاطبانی که در مجلس مأمون
حضور داشتند ،نزدیکتر و به این شکل ،ارتباط مؤثر میانفردی و گروهی را برقرار کردند.
نتیجهگیری

از مجموع آنچه بیان شد ،بهخوبی مشخص میشود امام رضا(ع) با بهرهگیری از انواع روشهای

ارتباطی ،با مردم فرهنگهای گوناگون ارتباط داشتهاند .ارتباط کتبی ،شفاهی ،علمی و عملی
ازجمله روشهای ارتباطی ایشان در سطوح کالمی و غیرکالمی بود که به اختصار در این نوشتار
مورد بررسی قرار گرفت .نکتة حائز اهمیت در سیرة ارتباطی امام(ع) این است که ارتباطات ایشان
برخالف برخی نظریههای غربی پیرامون ارتباطات انسانی بهخاطر نیازهای درونی و اجتماعی
نبود؛ بلکه هدف امام(ع) ،استفادة مؤثر از این ارتباطات برای هدایت مردم بود .با توجه به تأکید
مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت ،سیرة عملی و مردمداری امام رضا

(ع)

میتواند الگوی مناسبی برای مسئوالن و مدیران اجرایی برای ارتباط مؤثر با مردم باشد.

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

قرآنکریم .)1373( .مترجم ناصر مکارمشیرازی .چاپ دوم ،قم :دارالقرآن الكريم.

آشوری ،داریوش .)1389( ،تعریفها و مفهوم فرهنگ .چاپ چهارم ،تهران :آگه.

ابنشعبه حرانى ،حسنبن على .)1363( ،تحف العقول عن آل الرسول(ص) .چاپ دوم ،قم :جامعة مدرسين.
ابنشهر آشوب مازندرانی ،محمدبن علیبن ابونصر1379( ،ق) .مناقب آل ابیطالب(ع) .چاپ اول ،قم :عالمه.
احمدىميانجى ،على 1426( ،ق) .مكاتيب األئمة(ع) .محقق /مصحح مجتبى فرجى ،چاپ اول ،قم :دار
الحديث.

اربلى ،علىبن عيسى 1421( ،ق) .کشف الغمة فی معرفة االئمة .چاپ اول ،قم :رضی.

امينعاملى ،سيد محسن1376( ،) .سيرة معصومان .چاپ دوم ،تهران :سروش.

بحرانى ،عبداهللبن نوراهلل1413( ،ق) .عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال .مصحح
محمدباقر موحد ابطحى اصفهانى ،چاپ اول ،قم :اإلمام المهدى(عج).

برکو ،ری ام ،ولوین آندرو دی و ولوین دارلین آر .)1386( ،مدیریت ارتباطات .مترجم سیدمحمد اعرابی و
داود ایزدی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

بلیک ،رید و هارولدسن اوین .)1378( ،طبقهبندی مفاهیم در ارتباطات .مترجم مسعود اوحدی ،تهران:

سروش.

جبارى ،محمدرضا1382( ،) .سازمان وكالت .چاپ اول ،قم :مؤسسة آموزشی پژوهشى امام خمينى(قدس سره).

جزائرى ،سيد نعمتاهلل 1427( ،ق) .رياض االبرار فی مناقب االئمة االطهار .چاپ اول ،بيروت :مؤسسة

التاريخ العربى.

جعفری ،محمدتقی .)۱۳۷۸ ( ،فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو .چاپ اول ،تهران :موسسة تدوین و نشر آثار

عالمه جعفری.

جعفريان ،رسول .)1381( ،حيات فكرى و سياسى ائمه(ع) .چاپ ششم ،قم :انصاریان.

حاکمنیشابوری ،محمدبن عبداهلل .)1339( ،تاریخ نیشابور .مترجم محمد خلیفه نیشابوری ،تهران :ابنسینا.

حرعاملی ،محمد بن الحسن1409( ،ق) .وسائل الشیعه الی حتصیل مسائل الشریعه .چاپ اول ،قم :آل البیت(ع).

حرعاملی ،محمدبن الحسن.)1425( ،إثبات اهلداة فی النصوص و املعجزات .چاپ اول ،بیروت :اعلمی.

حکیم ،سیدمنذر .)1384( ،پیشوایا ن هدایت .مترجم حسین اسالمی اردکانی ،چاپ اول ،تهران :مجمع

جهانی اهل بیت(ع).
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عجل
راوندى ،قطبالدین سعیدبن عبداهلل1409( ،ق) .اخلرائج و اجلرائح .چاپ اول ،قم :مدرسة اإلمام املهدى ّ

اهلل تعاىل فرجه الشريف.

صدوق ،محمدبن علی 1378( ،ق) .عیون أخبار الرضا .چاپ اول ،تهران :جهان.

صفار ،محمدبن حسن 1404( ،ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل حممد(ص) .چاپ دوم ،قم :مكتبة آية اهلل

املرعشى النجفى.

طبرسى ،فضلبن حسن1390( ،ق) .إعالم الورى بأعالم اهلدى .چاپ سوم ،تهران :اسالمیه.

طوسى ،ابنحمزه 1419( ،ق) .الثاقب يف املناقب .چاپ سوم ،قم :انصاريان.

عرفانمنش ،جليل1376( ،) .جغرافياى تاريخى هجرت امام رضا(ع) .چاپ دوم ،مشهد :بنياد پژوهشهاى
اسالمى آستان قدس رضوى.

عطاردى ،عزيزاهلل 1406( ،ق) .مسند اإلمام الرضا( ع) .چاپ اول ،مشهد :آستان قدس رضوى.

فرهنگی ،علیاکبر .)1373( ،مبانی ارتباطات انسانی .چاپ اول ،تهران  :تهران تایمز.

قائمی ،علی .)1385( ،در م کتب عالم آل محمد

(ص)

یبن موسیالرضا(ع) .قم :پیام مقدس.
امام عل 

قمى ،شيخ عباس1379( ،) .منتهى اآلمال .چاپ اول ،قم  :دليل ما.

كلينى ،محمدبن يعقوب1407( ،ق) .اصول كافي .مصحح علىاكبر غفارى و محمد آخوندى ،چاپ :چهارم،

تهران :دار الكتب اإلسالمية.

گیل ،دیوید و بریجیت ادمز .)1384( ،الفبای ارتباطات .مترجم رامین کریمیان و دیگران ،چاپ اول ،تهران:

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.

لوبون ،گوستاو .)1358( ،تمدن اسالم و عرب .مترجم سید هاشم حسینی ،چاپ سوم ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
حمود .چاپ سوم ،تهران :عطار.
ماکیاولی ،نیکولو .)1380( ،شهریار .مترجم محمود م 

مجلسى ،محمدباقر1363( ،) .حبار األنوار اجلامعة ُلدرر اخبار االئمة االطهار .چاپ دوم ،تهران :اسالميه.

مجلسى ،محمدباقر .)1380( ،زندگانى حضرت امام رضا(ع) .مترجم موسى خسروى ،چاپ اول ،تهران :اسالميه.
محسنیانراد ،مهدی .)1382( ،ارتباطشناسی .چاپ پنجم ،تهران :سروش.

مرعشىتسترى ،القاضى نوراهلل 1409 ( ،ق) .احقاق احلق .چاپ اول ،قم :مكتبة آية اهلل املرعشى النجفى.
ستاد شهید مطهری .چاپ هفتم ،تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی .)۱۳۸۷( ،مجموعه آثار ا 

معروفالحسنى ،هاشم 1382( ،ق) .سرية األئمة االثىن عشر(ع) .چاپ اول ،نجف :املكتبة احليدرية.
مفيد ،محمدبن محمد 1413( ،ق) .االرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد .چاپ اول ،قم :كنگرة شيخ مفيد.
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