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چکیده
ارتباطات انسانی یکی از دانش های نوینی است که اهميت آن به دليل پيشرفت های 
علمی و تغييرهای رخ داده در سبک زندگی بشری، روز به روز بيشتر می شود. توجه 
به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی اجتماعی انسان و داشتن ارتباط 
صحيح با دیگران ضروری است. هدف، پيگيری و پيوند دادن مبانی این دانش نوین با 
فرهنگ و سيرة اخالقی امام رضا)ع( است تا بتوان به فهمی عميق از سيرة عملی ایشان 
در همة سطوح ارتباطات انسانی دست یافت. آنچه که از مجموع روایت های ائمه)ع( و 
گزارش های تاریخی به دست می آید، ارتباطات گسترده و مؤثر امام رضا)ع( با فرهنگ ها 

و طبقات مختلف اجتماع است. 
در این نوشتار با روش توصيفی ـ تحليلی تالش می شود در مرحلة اول، الگویی 
برای عمل مسلمانان به این آموزه های دینی ارائه داد و در مرحلة بعد، سياستگذاری های 

فرهنگی و ارتباطی را در جامعة اسالمی پایه ریزی کرد. 
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مقدمه  
ارتباطات انسانی بخش عمده ای از زندگی هر فرد را تشکيل داده است و حيات اجتماعی 
پژوهشگران  از  یکی  رانکين1  نيست.  امکان پذیر  ارتباط  از  نوع  این  به  توجه  بدون  انسان 
پيشگام علم ارتباطات به این نتيجه رسيده که در حدود 70 درصد از زمان بيداری افرادی 

که او دربارة آنها مطالعه کرده است، در ارتباطات می گذرد )فرهنگی، 1373: 53(.  
ميل برقراری ارتباط با دیگر انسان ها به طور طبيعی در نهاد بشر قرار    داده شده و انسان 
برای تداوم حيات اجتماعی خود نيازمند برقراری ارتباط با دیگران است. این امر فطری 
در مورد ائمه معصومين)ع( به دليل اینکه وظيفة خطير هدایت الهی بعد از پيامبر)ص( بر  عهدة 
آنها بوده، حساسيت بيشتری پيدا کرده است. مطالعة دقيق تاریخ زندگی ائمه)ع( و روایت ها 
و آثار به جا مانده از آنها، به شناخت فرهنگ اسالمی و ارتباطات انسانی آنها منجر می شود. 
امام رضا)ع( در مدت کوتاه سه سال والیتعهدی، شبکة وسيع ارتباطی را براساس فرهنگ 
امامت و والیت بنا نهادند. هجرت تاریخی ایشان از مدینه به مرو نقطة عطفی در آداب و 
رسوم و فرهنگ سرزمين ایران به حساب می آید. فرهنگ، دارای ابعاد وسيعی است؛ اما در 
این بررسی، براساس تعریف ادوارد تایلور، نگاه پژوهشگران به ٌبعد اجتماعی آن است و به 

ارتباطات امام رضا)ع( با طبقات مختلف اجتماع می پردازند.
به  پاسخ  نيازمند  انسانی در فرهنگ رضوی  ارتباطات  بررسی دقيق جنبه های مختلف   
 مسائل این چنينی است: نوع نگاه به فرهنگ؟ چگونگی رابطة فرهنگ و ارتباطات؟ چگونگی 
تعامل امام رضا)ع( با طبقات مختلف اجتماع؟ گسترة ارتباطات امام)ع(؟ ویژگی های نهفته در 
ارتباطات امام)ع(؟ ریشه و مبنای قرآنی این ارتباطات؟ آیا سيرة عملی امام)ع( می تواند مؤیدی 

برای نظریه های غربی پيرامون ارتباطات باشد؟ 
فرضية ما این است که امام رضا)ع( به عنوان حجت خدا بر اهل زمين، از تمامی روش های 

مؤثر ارتباطی برای ابالغ پيام الهی و هدایت بندگان بهره جسته اند.

1. Rankin
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نوآوری مقالة حاضر، بررسی ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی با توجه به ویژگی های 
سطوح ارتباطات انسانی در دو حوزة کالمی و غيرکالمی است. 

در ادامه، ابتدا به مفهوم فرهنگ و مفاهيم مرتبط با آن در ارتباطات پرداخته، سپس انواع 
ارتباطات انسانی در حوزة برون فردی همچون ارتباط ميان فردی، گروهی و جمعی تبيين و 

در نهایت ارتباطات کالمی و غير کالمی امام رضا)ع( بررسی خواهد شد. 
مقاله ای  تازگی،  به  نگرفته، هرچند  بررسی جامعی صورت  تاکنون  این موضوع  دربارة 
در هشتمين شمارة فصلنامة علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی منتشر شده که براساس مدل 
ارتباطات انسانی برلو، سيرة ارتباطی امام رضا )ع( از مدینه تا مرو را تحليل و بررسی کرده است.

مفهوم شناسی
1. فرهنگ

واژة فرهنگ در فارسی واژة بسيار کهنی است که پيشينة آن را از زبان پهلوی در دست 
داریم. این واژه از دو پاره تشکيل شده است، یکی پيشوند »فر« به معنای »پيشين« و بن واژة 
»هنگ« به معنای کشيدن، در نتيجه معنای ریشه ای واژة »فرهنگ«، پيش کشيدن یا فرا کشيدن 

است )آشوری، 1389: 14(. 
برای اولين بار مردم شناس انگليسی، ادروارد بانت تایلور،1 در سال 1871 م. با انتشار 
تمدن،  با  مترادف  و  آن خارج  معنی کالسيک  از  را  فرهنگ  واژة  ابتدایی2،  فرهنگ  کتاب 
این گونه تعریف کرده است: »همه آن دسته از عقاید و افکار)آن کلی پيچيده( که دربرگيرندة 
دانش، عقيده، هنر، اخالق، قانون، عادت ها و هر قابليت یا عادتی که بشر به عنوان عضوی از 

جامعه برای خود کسب کرده باشد، فرهنگ نام دارد« )جعفری، 1378: 55(.
 به این معنا، انسان »بی فرهنگ« و جامعة »بی فرهنگ« در کار نيست؛ 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، 1389: 112(.
پس در نتيجه با تعاریف و کارکردهایی که از واژة فرهنگ ارائه شد، جستار حاضر به 

مقولة فرهنگ از دریچة اخالق و ادب اجتماعی نگریسته است.

2. ارتباطات

کلمة ارتباطات1، از لغت التين »Communicare« مشتق شده و از آن »انتقال مفاهيم«، 
»انتقال معانی«، »انتقال و تبادل پيام ها« بين عموم مردم برداشت می شود )فرهنگی،3:1373 (.
 تعاریف اولية ارتباط که در علم ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته، به سه عنصر فرستنده،
پيام و گيرنده تکيه داشت، اما با گذشت زمان و تفکر در پيچيدگی های مفهوم ارتباطات، 
عناصری همچون معنی، کانال پيام، وسيلة انتقال پيام، پارازیت و ... مدنظر قرار گرفت که 

ارتباطات را به عنوان رشته ای علمی مطرح کرد )محسنيان راد، 1382: 42-57(.
را  نظریه  های خاصی  دارد که هر کدام  ارتباطات وجود  به  نسبت  متفاوتی  دیدگاه های 
به دنبال داشته است. کریگ با توجه به عدم انسجام نظریه های ارتباطات، آنها را به هفت 
روش تقسيم بندی می کند: معانی بيان، نشانه شناسی، پدیدار شناسی، سایبرنتيک، روان شناسی 

اجتماعی، فرهنگ شناسی اجتماعی و انتقادی )1999: 119-161(. 
محسنيان راد با بررسی چندین تعریف از اندیشمندان این حوزه در کتاب ارتباط شناسی، به 
تعریفی از ارتباط براساس معنا دست یافته است که به تجلی معنی در گيرندة پيام اشاره دارد. 
او می نویسد: »ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، مشروط بر 
آنکه در گيرندة پيام، مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستندة پيام ایجاد شود«)1382: 57(.

انواع ارتباطات انسانی
ارتباطات انسانی در مرحلة اول به چهار دستة اساسی تقسيم می شود:

1. Communication 
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1. ارتباط درون فردی 

این نوع از ارتباط، در حقيقت حرف زدن با خود است و هر یک از ما به نحوی با خود 
یک ارتباط درونی برقرار می کنيم )بليک، 1378: 39(.

2. ارتباط میان فردی

ارتباط ميان فردی بر ارتباط رو در روی دو نفر داللت دارد )گيل و ادمز، 1384: 26(.
3. ارتباطات گروهی

ارتباط گروهی به ارتباط ميان افراد یک گروه یا ارتباط ميان گروه های مختلف اطالق 
می شود )همان:40( مانند سخنرانی در مجالس عمومی یا  جلسه های اداری.

4. ارتباطات جمعی

ارتباط جمعی اساسًا یک طرفه است و شيوة مؤثری برای دریافت بازخورد ها وجود ندارد 
)همان: 28(.

سطوح ارتباطات انسانی
آخر  دستة  سه  شامل  که  برون فردی  ارتباطات  برای  بعد  مرحلة  در  انسانی  ارتباطات 

می شود، به دو دستة ذیل قابل تقسيم است: 
1. ارتباطات کالمی

ارتباطات کالمی روابطی است که ميان انسان ها بر اساس گفتار و کالم شکل می گيرد. بنابراین 
مهارت های چهارگانة گفتن، شنيدن، 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 
غيرکالمی مورد توجه قرار می گيرد. سخن و کالم برای فرستندة پيام در گفتار و نوشتار و برای 
گيرندة پيام در شنيدن و خواندن منعکس می شود. محققان، عمومًا معتقدند که انسان ها در ابتدا 
برای برقراری ارتباط به طرز حرکت اندام بدن اتکا می کردند و بعد رمزی را قرارداد کردند 
که به وسيلة آن می توانستند ارتباط گفتاری نيز برقرار کنند )برکو و همکاران، 1386: 101(.
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2. ارتباطات غیرکالمی

از آنجایی که ارتباطات انسانی فراتر از کالم است، بسياری از اندیشه ها و احساس های 
بشری از طریق ارتباطات غيرکالمی منتقل می شود. ارتباط غيرکالمی، ارتباط از طریق کلية 

محرک های بيرونی غير از کلمه های نوشتاری و گفتاری است.
 انسان شناس آمریکایی، بيردویسل،1 برآورد کرده است که تنها  35 درصد از معنی در 
یک وضعيت خاص با کالم، به دیگری منتقل می  شود و 65 درصد باقی ماندة آن در زمرة 

غيرکالمی است )فرهنگی، 1373: 72(. 
هر فرهنگی، زبان بدنی2 خاص خود را دارد. کانال های ارتباط غيرکالمی عبارت اند از: 
زبان بدن )حرکت گفتاری(، صداهای آوایی )شبه اصوات(، فضا )مجاورت(، زمان، شامه، 

زیبایی شناسی، مشخصات فيزیکی و مصنوعات )برکو و همکاران، 1386: 152(. 
به همين دليل، وقتی ارتباط غيرکالمی را در فرهنگ رضوی در نظر بگيریم با موضوع ها و 
مسائل متعددی روبرو می شویم که نشان دهندة پيچيدگی و گستردگی این نوع از ارتباط است.

رابطة فرهنگ و ارتباط 
اگر می خواهيم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنيم، باید به رابطة بين فرهنگ و ارتباط 
فرایند  طریق  از  فرهنگ  زیرا  است،  ارتباطی  پدیده ای  فرهنگ،  باشيم.  داشته  کافی  توجه 
ارتباط، به صورت کتبی یا شفاهی یا کالمی و غير کالمی مبادله می شود )فرهنگی،1373: 4(.

ارتباطات درون فرهنگی و میان فرهنگی

برقراری حال  در  حقيقت  در  می کنيم،  مراوده  داریم  فرهنگی  علقة  که  فردی  با   وقتی 
 »ارتباط درون فرهنگی« هستيم. اما وقتی با فردی که هيچ علقة فرهنگی نداریم )یا دارای

1. Ray L. Birdwhistell
2.Body Language
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پيوند های ضعيف فرهنگی هستيم( ارتباط برقرار می کنيم، این ارتباط »ارتباط ميان فرهنگی« 
ناميده می شود. وقتی افراد با فرهنگ های مختلف در یک مکان زندگی می کنند، مشکالت 

خاص چند فرهنگی ميان آنها بروز می کند )همان: 4(. 

موقعیت فرهنگی امام)ع( و مخاطبان

به خاطر جغرافيای سياسی1 خراسان در عهد والیتعهدی امام رضا)ع(، فرهنگ های گوناگونی 
را  فرهنگی  مرزهای  اسالمی خود  اخالق  با  امام رضا)ع(  است.  بوده  مرو حاکم  منطقة  در 
درنوردیدند. از این رو مشاهده می کنيم، به خاطر تعامل سازندة امام)ع( با فرهنگ های مختلف 
و بعضًا مغایر با فرهنگ رضوی مشکالت خاص چند فرهنگی ميان آنها بروز نکرده است. 

مهارت های ارتباطی امام رضا)ع( 
شرط اساسی داشتن یک ارتباط برون فردی مؤثر، برخورداری و بهره برداری از مهارت های 
گوناگون ارتباطی است. در ادامه، انواع مهارت های ارتباطی امام رضا)ع( در سطوح کالمی و 

غير کالمی با اقشار و طبقات مختلف اجتماع بيان خواهد شد.

1. هم زبانی با مردم

 اولين مهارت برای برقراری ارتباط مؤثر با مردم، دانستن زبان آنهاست. امام رضا)ع( تأکيد 
زیادی بر این مطلب داشتند و حتی در توصيه ای غيرمستقيم به مأمون عباسی می فرمایند: 
»َکلِِّم الّناَس ِبَا َيْعِرُفوَن« )حرعاملی، 1425ق، ج1: 83(. یعنی به وسيلة آنچه مردم می شناسند، با 
آنها سخن بگو. به فرمودة امام رضا)ع( از ویژگی های ضروری حجت خدا روی زمين اعم از 

انبيا و اوصيا، دانستن زبان عموم مردم است )صدوق، 1378ق، ج2: 228(. 

1. Political Geography
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امام رضا)ع( با مردم، به زبان آنها سخن می گفتند و فصيح ترین و داناترین فرد به هر زبان 
و لغتى بودند )مرعشی تستری، 1409ق، ج28: 590(. 

اهميت  از  معصومين)ع(  ائمه  دیگر  به  نسبت  رضا)ع(،  امام  برای  مخاطب  زبان  دانستن 
بيشتری برخوردار است، زیرا گسترة ارتباطی ایشان بسيار وسيع تر از دیگر ائمه)ع( بوده است. 
امام)ع( در زمان والیتعهدی، با فرهنگ ها و لهجه های مختلفی روبرو بودند و به جای استفاده 
از مترجم، خود با زبان مخاطبان تکلم می کردند، این ارتباط مستقيم، از مهارت های مؤثر 

ارتباط ميان فردی است. 
ارتباط  نيز  با موجودات دیگر  انسانی،  ارتباطات  از حيطة  حتی حجت خدا، در خارج 
برقرار می کند؛ خداوند متعال در قرآن از قول حضرت سليمان)ع( می فرماید: »يا َأيَُّها النَّاُس 
رْي؛ اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده است«)نمل/16(. داستان ارتباط  ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّ

برقرار کردن و تکلم امام رضا)ع( با شير)صدوق، 1378ق، ج1: 96(، آهو )همان، ج2: 285(
و گنجشک )صفار، 1404ق: 345( هم مؤیدی بر همين مطلب است. دانستن زبان مردم، 

شرط اساسی همدلی با آنهاست.

2. همدلی با مردم

همدلی، دومين مهارتی است که از طریق آن می توان به شناخت بيشتری از دیگری دست 
یافت و از این طریق به تفاهم بيشتری با دیگری رسيد )فرهنگی، 1373: 54(. 

با مردم سراغ  در سيرة اخالقی امام رضا)ع( نمونه های فراوانی از همدلی1 و همدردی2 
داریم. طبرسى، از محمد بن ابو عباد نقل كرده است: »امام رضا)ع( در تابستان بر حصير و در 
زمستان بر پالس بودند. جامة خشن مى پوشيدند و چون در ميان مردم مى آمدند آن را زینت 

مى دادند« )امين عاملى ، 1376 ، ج5: 145(. 

1. Empathy
2. Symphaty
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در توضيح مطلب فوق می توان گفت: تالش امام رضا)ع( همراهی با مشکالت مردم و 
همگامی با آداب اجتماع بوده و در ضمن مبارزه با نفس، توجه کافی به شرایط اجتماعی 
داشته اند. با دقت در این گزارش تاریخی، مشخص می شود که امام)ع( برای همدلی با عامة 
مردم که فقير بودند، خود را به شرایط سخت عادت می دادند، از طرفی به خاطر موقعيت 
نيز توجه کافی داشته اند. نمونه ای  به آراستگی ظاهر خود  حساسشان در جامعة اسالمی، 

دیگر از همدلی ایشان با مردم، شرکت در غم و شادی آنهاست. 
موسی بن سيار می گوید: 

همراه امام رضا)ع( در یکی از کوچه های طوس می رفتيم که صدای گریه و زاری شنيدم. 
پس به دنبال صدا رفتم و متوجه جنازه ای شدم. در این هنگام، موالیم امام رضا)ع( را دیدم 
که از اسب پياده شدند، به سوی جنازه رفتند و با حالتی سرشار از مهربانی و عطوفت، با 
آن انس گرفتند. سپس رو به من کرده و فرمودند: ای موسی بن سيار، هر کس جنازة یکی 
از دوستان ما را تشييع کند، از گناهان خود بيرون می رود همانند روزی که از مادر به دنيا 
آمده است. بعد از آنکه جنازة آن مرد را بر کنارة قبر گذاشتند، موالیم به کنار قبر رفتند، 
دست مبارک را بر سينة آن مرد نهاده و فرمودند: ای فالنی، مژده باد بر تو بهشت، بعد از 
این بر تو باکی نيست. از حضرت پرسيدم: فدایت شوم، آیا این مرد را می شناسيد؟ شما 
که هيچ گاه به این محل نيامده اید؟ امام)ع( فرمودند: ای موسی بن سيار، مگر نمی دانی که هر 
صبح و شام کارهای شيعيان ما بر ما عرضه می شود، هر کوتاهی که در اعمالشان باشد، از 
خداوند برای صاحبش طلب گذشت می کنيم و آنچه که از اعمال نيکو و بلند مرتبه باشد، 
از خداوند برای صاحبش طلب شکر1 می نمایيم )ابن شهر آشوب مازندرانی، 1379ق، ج4: 

341؛ رک: مجلسی، 1363، ج49: 98-99(. 

است  رضا)ع(  امام  اخالقی  ویژگی های  از  آنها  به  دادن  دلداری  و  مریضان  از  عيادت 
)مجلسی،1380: 63؛ رک: قمی،1379، ج3: 1636(. 

 ایشان با این شيوه، اهميت خود را نسبت به آنها نشان داده و ارتباط ميان فردی مؤثری 

1. ظاهرًا منظور حضرت این است که از خداوند می خواهيم با پاداش نيکو از او تقدیر کند.
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را برقرار کرده اند. روش برخورد امام)ع( با مردم و مأمون با مردم، این نکته را به خوبی نشان 
می دهد که فرهنگ رضوی برخالف فرهنگ عباسی، فرهنگ همدلی و هم زبانی است. 

معروف کرخی که از غالمان امام)ع( بود، روحية همدلی ایشان را چنين شرح می دهد:
امام رضا)ع( وارد حمام شدند، مردی که حضرت را نمى شناخت، به ایشان گفت بدن مرا 
مالش ده، امام)ع( شروع به مالش بدن او نمودند. هنگامى كه مردم آن مرد را متوجه خطایش كرده 
و حضرت را به او معرفی کردند، با پریشانى شروع به عذرخواهى كرد، اما امام)ع( همچنان به 
مالش بدن او ادامه و او را دلدارى مى دادند )ابن شهرآشوب مازندرانی، 1379ق، ج 4: 362(.

و  درک  است.  آن شخص  به  امام)ع(  دادن  دلداری  تاریخی،  گزارش  این  برجستة  نکتة 
پذیرش خطای اشخاص، نشانة همدلی و حساسيت و بی تفاوت نبودن نسبت به آنهاست. 
»همدلی محتاج حساسيت1 نسبت به دیگران و توانایی ارائة این حساسيت و نشان دادن آن 

به دیگران است« )فرهنگی،1373: 56(.
 نه تنها شرکت در غم و اندوه دیگران، بلکه شرکت در شادی آنها هم از نشانه های همدلی 
امام)ع( با مردم شمرده می شود. توجه و اهتمام ایشان به شاد کردن شيعيان به قدری است که 
َج الُل َعْن َقْلِبِه َيْوَم اْلِقَیاَمة؛  َج َعْن ُمْؤِمٍن َفرَّ به حسن بن علی وشا از شاگردان خود فرمودند: »َمْن َفرَّ
هر کس اندوه مومنی را بزداید، خداوند در روز قيامت، غم را از دلش می زداید«)کلينی، 
1407ق، ج2: 200(. تبسم کردن به شيعيان و صله دادن به شاعران، از روش های همدلی 
امام)ع( با مردم به حساب می آیند )طوسی، 1419ق:، 200؛ اربلی، 1421ق، ج2: 788؛ صدوق، 

1378ق، ج2: 142(.

3. توجه 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 می شود. جهان غرب که امروز مدعی حقوق بشر2 است، در 

1. Sensitivity
2. Human rights
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سال های دور)قرون وسطی( مهد تبعيض ميان افراد بشر بوده است؛ در حالی که در همان 
زمان، آیات قرآن و سيرة عملی ائمه)ع(، بر حفظ کرامت و جایگاه انسانی، به دور از هرگونه 
تبعيض تأکيد می کرد؛ٌُ    چنانچه در قرآن آمده است: »يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكمْ  ِمنْ  َذَكٍر َو ُأْنثى  َو 
َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الِل َأْتقاُكْم؛ اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن 

آفریدیم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسيد؛ گرامى ترین شما نزد 
خداوند با تقواترین شماست«)حجرات/ 13(.

حضرت  که  داریم  سراغ  مردم  با  رضا)ع(  امام  کریمانة  برخورد  از  متعددی  نمونه های 
براساس همين آیه از قرآن بسياری از تبعيض های اجتماعی را از ميان برداشته اند. از این رو 
در سيرة عملی امام)ع( مشاهده می کنيم که هيچ گاه به غالمان و بردگان خود دشنام ندادند، 
بلکه هنگامی که سفرة طعام انداخته می شد، همة غالمان و خادمان، حتی دربان و ميرآخور 

را به سفرة غذا می نشاندند )صدوق، 1378ق، ج2: 184(. 
)ابن شعبه  بزند  شالق  را  غالمش  که  است  کسی  مردم  بدترین  رضا)ع(  امام  عقيدة  به 

حرانی،1363: 448(.
در اصول کافی، از عبداهلل بن صلت از مردی بلخی چنين 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 سياهان و غير آنها کنار 
اینها سفرة  برای  فدایت شوم. کاش  کردم:  امام)ع( عرض  به  آمدند. من  ایشان گرد  سفرة 
جداگانه ای انداخته می شد. امام)ع( فرمودند: پروردگار ما، یکی است و پدر و مادر ما هم 

یکی و پاداش همه براساس کردار است )کلينی، 1407ق، ج7: 230(.

آنها  به حقوق  پایمال می کرد،  را  امام رضا)ع(، برخالف مأمون که حق و حقوق مردم   
احترام می گذاشتند و از این طریق ارتباط قلبی و عاطفی با آنها برقرار می کردند. در مجلسی 
که مأمون برای بيعت گرفتن از مردم برای والیتعهدی آن  حضرت تشکيل داده بود، طبقات 
مردم و  متقابل  یادآوری حقوق  برای  این فرصت  از  امام)ع(  داشتند.  مختلف مردم  حضور 
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ائمه)ع( استفاده کرده و  بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: »همانا از براى ما بر شما به واسطة 
رسول خدا )ص( حقى است و از شما نيز به واسطة آن حضرت بر ما حقى است. چنانچه شما 

حق ما را دادید، مراعات حق شما نيز بر ما واجب است«  )امين عاملى ،1376، ج5: 164(. 
اهميت این سخن امام)ع( هنگامی مشخص می شود که بدانيم در آن مجلس از آن  حضرت 
به جز این سخن، سخن دیگرى نقل نشده است. امام)ع( از طرفی حقوق از دست رفته ائمه)ع( 
را به مأمون و مردم گوشزد کرده و از طرفی برای حق و حقوق مخاطبان خود ارزش قائل 
می شوند. بدین وسيله، امام)ع( ارتباط مؤثر کالمی و گروهی با اقشار مختلف مردم برقرار کرده اند.

4. نفوذ بر مخاطب به وسیلة علم و دانش

یکی از مهم ترین وظایف ارتباطات انسانی، تأثير گذاری است. به کمک ارتباط می خواهيم 
وضعيت های  از  بسياری  در  دهيم.  تغيير  را  دیگران  رفتار  یا  ارزش ها  باور ها،  نگرش ها، 
نگرش های  در  نفوذ  و  مخاطب  بر  اثرگذاری  دارد،  اهميت  بسيار  ما  برای  آنچه  ارتباطی، 

اوست )فرهنگی، 1373: 10-11(. 
نقش  امام)ع(  که  می شود  مشخص  به خوبی  رضا)ع(  امام  زندگی  تاریخ  دقيق  مطالعة  با 
تأثير گذاری بر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانيان داشته اند. امام)ع( با علم و دانش خود، فرهنگ 
به  امام صادق)ع(  برقرار ساخته اند.  با دیگران  ارتباطات مؤثری  داده و  را گسترش  رضوی 
مفضل بن عمر از شاگردان خود فرمودند: »اْلَعاِلُ ِبَزَماِنِه اَل َتْهُجُم َعَلْیِه اللََّواِبس؛ کسی که به زمان 
خود آگاهی و بصرت دارد؛ هيچ گاه شبهات بر او هجوم نمی آورند « )کلينی، 1407ق، ج1: 27(. 
می دهند  رضا)ع(  امام  به  را  محمد)ص(  آل  عالم  لقب  دیگری،  حدیث  در  صادق)ع(  امام 

)طبرسی،1390ق: 328(. 
وقتی این دو روایت را کنار هم قرار دهيم، ژرفای علم و آگاهی امام رضا)ع( بر ما مشخص می شود. 

شهيد مرتضی مطهری می گوید: 
در ميان ائمه)ع(، به اندازه اى كه شخصيت علمى حضرت رضا و حضرت امير)ع( ثابت 
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شده ـ و حضرت صادق)ع( هم در یك جهت دیگرى- شخصيت علمى هيچ امام دیگرى 
ثابت نشده است. حضرت در پست والیتعهدى به طور غيررسمى شخصيت علمى خود را 
ثابت کردند. هوشياری امام)ع( سبب شد كارى به نفع آنها صورت نگيرد، بلکه به نفع خود 

حضرت صورت گرفت  )1387، ج 18: 142(.

امام رضا)ع( با علم و دانش گستردة خود، بر بسياری از مردم حتی مخالفان خویش تأثير 
داشته اند. مأمون از همين نفوذ امام)ع( بر مردم بيم داشت و تمام تالش خود را برای محدود 
کردن ارتباط ایشان با مردم و نظارت بر کار هایشان انجام داد )صدوق، 1378ق،ج2: 153(.

 ارتباط امام)ع( با عالم غيب از طرفی، سبب پيشگيری از توطئه ها و از طرفی موجب جلب 
اطمينان مردم به آن حضرت شده است. البته این علم غيب برای امام)ع( ذاتی و باالستقالل نيست، 
بلکه همانطور که امام رضا)ع( با استدالل به قرآن فرمودند: »عاِلُ اْلَغْیِب َفل ُيْظِهُر َعلى  َغْیِبِه َأَحدًا ِإالَّ 
َمِن اْرَتضى  ِمْن َرُسولٍ ؛ پس رسول خدا)ص( از كسانى است كه علم غيب را مي داند و ما هم ورثة 

آن رسول)ص( هستيم و اخبار آینده را تا روز قيامت مى دانيم« )عطاردی، 1406ق، ج 2: 97(.
امام  ارتباط  به  بندگان خاص خود است. روایت های فراوانی  به  الهی  این علم، لطف   

هشتم)ع( با عالم غيب اشاره دارد. در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا می کنيم:
مرحوم کلينی در اصول کافی از یاسر، خادم امام رضا)ع( این گونه نقل می کند:

هنگامی که مأمون از خراسان به قصد بغداد خارج شد و فضل ذوالریاستين و ما، همراه 
امام رضا)ع( خارج شدیم؛ نامه اى به فضل بن سهل ذو الریاستين از برادرش حسن بن سهل 
رسيد در حالی که ما در یكى از منزل هاى ميان راه بودیم، حسن به برادر خود نوشته بود: 
من در تحویل سال از نظر حساب نجومى نگاه كردم و از آنجا دریافتم كه تو در فالن ماه 
روز چهارشنبه گرمى آهن و آتش را خواهى چشيد و نظر من این است كه در آن روز به 
همراه مأمون و امام)ع( به حمام بروى، حجامت كنى و خون آن را  به دست خود بریزى تا 
نحوست آن از تو برود. ذو الریاستين آن را به مأمون نوشت و از او خواست كه از امام)ع( این 
را درخواست كند؛ پس مأمون به امام)ع( نوشت و از حضرت این درخواست را كرد. امام )ع( 
در پاسخ نوشتند من فردا به حمام نمى روم و براى تو و فضل هم صالح نمى دانم كه فردا به 
حمام روید. مأمون دوباره به امام)ع( نامه نوشت و ایشان دوباره در جواب نوشتند: من فردا 
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به حمام نمى روم زیرا رسول خدا)ص( را امشب در خواب دیدم که به من فرمودند: اى على، 
فردا به حمام مرو، من براى تو و سهل هم صالح نمى دانم كه فردا به حمام بروید، مأمون 
در پاسخ حضرت نوشت: اى آقاى من، راست فرمودى و رسول خدا)ص( هم راست گفته 

است، من فردا به حمام نمى روم و فضل به حال خود داناتر است )1407ق، ج1: 490(.

نکتة حائز اهميت در این روایت، نفوذ و تأثير امام)ع( بر مأمون و فضل بن 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 براهين امامت 
ناصبی که سعی در تخریب وجهة علمی  امام)ع( در جواب عمرو بن هذاب  تشکيل شد. 

امام)ع( داشته فرمودند: 
ای پسر هذاب، اگر به تو خبر بدهم در چند روز آینده مرتکب قتل یکی از خویشانت 
علم  به جز خداوند کسی  زیرا  ابن هذاب گفت: خير،  تأیيد می کنی؟  را  می شوی، حرفم 
غيب ندارد. امام)ع( فرمودند: مگر خداوند نفرموده است: »عالُِم اْلَغْيِب َفال ُیْظِهُر َعلى  َغْيبِِه 
َأَحدًا* إالَّ َمِن اْرَتضى  ِمْن َرُسوٍل«)جن/27-26(. پس بدان كه پيامبر اكرم)ص( مورد رضاى 
خداست و علم غيب را مي داند، ما هم ورثة آن رسول)ص( هستيم و اخبار آینده را تا روز 
قيامت مى دانيم. آنچه به تو خبر دادم تا پنج روز دیگر واقع می شود. اگر آنچه گفتم راست 
نبود پس همانا من دروغ گو هستم، ولی اگر راست بود تو بر خدا و پيامبرش نسبت دروغ 
داده ای. عالمت دیگر آنكه به زودى به كورى مبتال مى شوى و هيچ چيز نمى بينى، نه كوهى، 
نه دشتى و این خبر تا چند روز دیگر محقق مى شود. همچنين قسم دروغى خواهى خورد 
و به مرض برص  مبتال مى شوى. محمد بن فضل و عده اى دیگر گفتند: به خدا قسم هر چه 
حضرت رضا)ع( فرموده بود به او رسيد 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 واقعيت خواهد داشت ولى من با حضرت مقاومت و لجبازى 

مى كردم )جزایری، 1427ق، ج 2: 348(.

از این روایت برداشت می شود که حتی دشمنان امام)ع(، به وسعت علم و دانش ایشان 
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واقف بوده و در اعماق قلب خود برای حضرت ارزش قائل بودند. امام)ع( نهایت استفاده را 
از علم و دانش خود برای جذب قلوب مردم و برقراری ارتباط سازنده با آنها کرده است.

5. توجه به نقش بازخورد در نفوذ بر دیگران

در روابط ميان فردی، بازخورد می تواند به صورتی ظریف بر نتایج رابطة بين دو طرف 
ارتباط تأثير گذارد. مثاًل بی توجهی مخاطب به گفته های فرستندة پيام پس از مدت کوتاهی 
او را به سمت خاموشی سوق می دهد )فرهنگی، 1373: 17(. تأیيد کردن و تأیيد گرفتن، 
تأثير بسزایی در پویایی ارتباطات انسانی  امام رضا)ع( داشته است. امام)ع( در مناظره با پيروان 
ادیان و مذاهب مختلف، نهایت استفاده را از مبانی کالمی و اعتقادی آنها کرده است. امام)ع( 
مهارت  این  از  را  استفاده  حداکثر  او،  از  گرفتن  اقرار  و  خود  مخاطب  از  سؤال  به وسيلة 
ارتباطی برده اند. در مناظرة امام)ع( با جاثليق انصاری، هفت پرسش اساسی مطرح شد و در 

نهایت به وسيلة تورات و انجيل از او اقرار گرفتند )راوندی، 1409ق، ج 1: 344-346(.
البته ذکر این نکته ضروری است که بر مبنای آموزه های غربی در ابعاد گوناگون ارتباطات 
انسانی، تأیيد گرفتن از مخاطب صرفًا جهت ارضای نيازهای درونی و اجتماعی ارتباط گر 
از  گرفتن  تأیيد  امام)ع(،  ارتباطی  سيرة  در  حالی که  در  43-40(؛   :1373 )فرهنگی،  است 
با دیگران به منظور هدایت مردم انجام  اتمام حجت  اقناع کردن او و  مخاطب، بيشتر براي 

گرفته است. 

6. توجه به نقش بافت و زمینه در برقراري ارتباط

توجه به دو عنصر زمان و مکان برای برقراری ارتباط مؤثر، از اهميت بسزایی برخوردار 
است؛ به دليل اینکه جوامع انسانی، شرایط اجتماعی و جغرافيای فرهنگی ویژه ای دارند و 
هيچ ارتباط گری بدون توجه به این شرایط، نمی تواند ارتباط صحيح با افراد آن جامعه برقرار 
کند، امام رضا)ع( با آگاهی از شرایط اجتماعی مردم در عهد عباسيان، ارتباط نزدیکی با آنها 
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برقرار ساختند. در دوران حکومت عباسی، مردم و به خصوص شيعيان، دچار فقر شدید 
اقتصادی و اعتقادی بودند. تالش امام)ع( برطرف کردن فقر اقتصادی، به وسيلة برکت دادن به 
کشاورزی و برطرف ساختن فقر اعتقادی، به وسيلة شرکت در مناظره با منحرفان و تربيت 

شاگردان برجسته بود )عرفان منش، 1376: 139-140(. 
 در زمان هجرت تاریخی امام)ع( از مدینه به مرو، حکومت عباسيان قلمروی وسيعی از 

خاورميانه را دربرگرفته است. گوستاو لوبون فرانسوی در این باره می نویسد: 
حقيقت این است که سلطنت سياسی اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون به اوج 
اعراب،  آفریقا،  بود و در  آنها در آسيا، مرز چين  قدرت رسيد، زیرا حد شرقی سلطنت 
قبایل وحشی را تا مرزهای حبشه و روميان را تا تنگة بسفور به عقب راندند و همچنان تا 

کرانه های اقيانوس اطلس پيش رفتند )1358: 211(.

با  جغرافيایی  موقعيت  این  از  را  استفاده  حداکثر  والیتعهدی،  کوتاه  مدت  در  امام)ع( 
سفرهای متعدد به شهرهای مختلف کرده اند. حتی امام)ع(، پيش از سفر، کسانی را به مقصد 
می فرستادند تا مردم را آگاه کنند و مقدمات سفر را آماده سازند )حکيم،1384،ج10: 228(. 
و  شده  بهره مند  امام)ع(  ذی جود  وجود  از  بيشتری  افراد  که  می شد  موجب  تدبير  این 

ارتباطات گسترده تری شکل بگيرد.

7. مبارزه با شرک، انحراف و خرافه 

آگاهی از شرایط زمانه برای برقراری ارتباط مؤثر ضروری است. دوران والیتعهدی امام 
قرن  پایان  در  بوده است.  اسالمی  به جامعة  بيگانه  فرهنگ های  با هجوم  رضا)ع(، مصادف 
دوم و اوایل قرن سوم ه. از یک سو نهضت ترجمة آثار بيگانگان و از سوی دیگر گسترش 
جریان های انحرافی مانند واقفيه، معتزله و مرجئه باعث ناهموار شدن مسير ارتباطی ميان 

امام)ع( و مردم شد.
به خاطر وجود ملحدان و منحرفان در آن زمان، بحث هاي كالمي بسيار وسيعي دربارة 
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مسائلی چون توحيد و امامت، به شدت مطرح شد. در این شرایط، دغدغة اساسی امام)ع(، 
توحيدی کردن جامعة زمان خود و برداشتن اختالف های مذهبی بود. امام هشتم)ع( وحدت 
کلمه را در بين اقشار مختلف مردم و مذاهب اسالمی به وجود آورده و راه ارتباط مردم را 
ِإَلَه  هموار کردند. حدیث سلسلة الذهب که ناظر به اساسی ترین شعار توحيدی مسلمانان)اَل 
ِإالَّ الَل( است، موید همين معناست. امام رضا)ع( هنگام ورود به نيشابور در جمع زیادی از 

مردم، این حدیث قدسی را فرمودند: »َکِلَمُة اَل ِإَلَه ِإالَّ الَل ِحصِنی َفَمن َقاَلَا َدَخَل ِحصِنی َو َمن َدَخَل 
ِحصِنی َأِمَن ِمن َعَذاِبی: کلمة توحيدی »اَل ِإَلَه ِإالَّ الَل« دژ و حصار محکم من است. هر کس آن را 

بگوید، داخل حصار من شده و هر کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب من در امان 
است« )صدوق، 1378 ق، ج2: 134(.  

از آنجا که شهر نيشابور شاهراه ارتباطی ایران و کشورهای شرق آسيا به حساب می آمد؛ 
امام)ع( با هوشياری، ارتباط توحيدی دقيق بين مذاهب و مکاتب گوناگون برقرار کردند. از 
طرفی، هنگامی که کجاوة ایشان به راه افتاد، اشاره کردند که کجاوه را نگه دارند و فرمودند: 
»ِبَشرِطَها َو َأنَا ِمن ُشروِطَها« )همان،ج2: 134(. حضرت با این فرمایش در جمع مردم نيشابور 
کردند.  برقرار  ارتباط  توحيد و والیت  بين  استوار،  منطقی  با  بودند،  اکثرًا سنی مذهب  که 
یکی دیگر از مشکالت جامعة اسالمی در آن زمان، شيوع خرافه و بدعت ها بود. برخی، 
به  و  امامت سوءاستفاده کرده  و  به خاندان رسالت  نسبت  مردم  از احساس ها و عواطف 
محض  به  خود،  آگاهی  و  علم  با  امام)ع(  داشتند.  مردم  فریب  در  سعی  مختلف  بهانه های 
مشاهدة خرافه با آنها مبارزه کردند. در ادامه به دو نمونه از مبارزة ایشان با این دسته از 

خرافه ها اشاره می شود: 
ابوالفضل بن ابی نصرحافظ می گوید: در کتاب عيسی بن  مریم عمانی خواندم که روزی 
از روز ها امام رضا)ع( بر مأمون وارد شدند و »زینب کّذابه« را در حالی که ادعا می کرد دختر 
به  مأمون  یافتند.  او  نزد  کرده،  دعا  قيامت  تا روز  بقایش  برای  و  بوده  ابيطالب)ع(  علی بن 
امام)ع( گفت: به خواهرت سالم کن. حضرت فرمودند: به خدا سوگند، او خواهر من نيست 
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ابيطالب)ع( پدر او نيست. زینب هم گفت: به خدا سوگند، او برادر من نيست  و علی بن 
ابيطالب)ع( پدر او نيست. مأمون گفت: دليل این سخن شما چيست؟ حضرت  و علی بن 
فرمودند: ما اهل بيت گوشتمان بر درندگان حرام است، او را پيش درندگان بينداز، اگر 
راست بگوید، درندگان از خوردن گوشتش خودداری می کنند. زینب گفت: با این شيخ)امام 
رضا)ع(( آغاز کن. مأمون گفت: سخن منصفانه ای گفتی. حضرت فرمودند: باشد. در این 
رفتند.  پایين  آنها  به سوی  امام)ع(  سپس  شد،  گشوده  وحشی  حيوانات  جایگاه  در  هنگام 
هنگامی که چشم آنان به حضرت افتاد، همه دم تکان دادند و در برابر ایشان سر تعظيم فرود 
آوردند. حضرت ميان آنها دو رکعت نماز خواندند و از آنجا خارج شدند. آنگاه مأمون به 
زینب دستور داد که پایين برود؛ اما امتناع ورزید. از این رو، او را گرفتند و پيش 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 اندوهگين یافتند، پس به او فرمودند: تو را غمگين 
می بينم؟ مأمون گفت: آری، صحرانشينی 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 گذاشته ام؛ اگر هم دروغ بگوید و 
به او جایزه بدهم، مرا به استهزا گرفته است. نمی دانم چه کنم؟ امام)ع( فرمودند: موها را به 
من بده. وقتی آنها را دیدند، بویيدند و فرمودند: این چهار تار مو از محاسن رسول خدا)ص( 
است، اما بقيه نيست. مأمون گفت: از کجا  چنين می گویی؟ حضرت فرمودند: آتش بياورید. 
مو ها را در آتش افکندند. آن سه تار موی بدلی سوخت و آن چهار تار موی اصلی سالم 
ماند و آتش بر آنها تأثيری نداشت. مأمون گفت: آن صحرانشين را بياورید. وقتی در برابر 
او ایستاد، دستور داد گردنش را بزنند. صحرانشين 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 )بحرانی، 1413ق، ج22: 126(.

امام)ع( در این دو حادثه به مجرد مشاهدة بدعت و خرافه، با آن مبارزه کردند، زیرا اگر 
به موقع جلوی خرافه گرفته نشود، آسيب های جبران ناپذیری به اعتقاد مردم وارد می شود. 
امام)ع( بدین شيوه، راه فریب و سوءاستفاده از مردم را بسته و در مقابل، راه ارتباط مؤثر مردم 

با خود را هموار نمودند. 
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8. مقابله با تفکر ماکیاولیستی

یکی از عواملی که بر رفتار ارتباطی افراد اثر شگرف می گذارد، شخصيت ماکياول گونة 
آنهاست )فرهنگی، 1373: 24(. 

نيکال ماکياولی1 که نظریه اش را پيرامون روش و هدف در سياست قرار داده، در کتاب 
هيچ  به  آن را  بنابراین،  می داند.  قدرت  به  دستيابی  را  سياسی  عمل  هدف  شهریار2،  خود 
برای سياست  در  را  وسيله ای  هر  بردن  به کار  نتيجه  در  و  نمی کند  محدود  اخالقی   حکم 
پيشبرد اهداف مجاز می شمارد و بدین گونه سياست را به کلی از اخالق جدا می داند. به 
اعمال  از شرارت و  نباید  باشد  بماند و موفق  باقی  بخواهد  اگر  زمامدار  ماکياولی،  اعتقاد 

خشونت آميز بترسد، زیرا بدون شرارت، حفظ دولت ممکن نيست )1380: 101-105(. 
سيرة عملی امام رضا)ع( به عنوان شخصيت سياسی، برخالف تفکر ماکياوليستی، براساس 
کرامت  براساس  باید  مردم  با  حاکمان  برخورد  شيوة  امام)ع(  به نظر  است.  اخالقی  موازین 
باشد نه اهانت و هدف، وسيله را توجيه نمی کند. شيوة حکومت مأمون درست برخالف 
امام)ع(، همسو با تفکر ماکياولی بود. مأمون با زر و زور و تزویر سعی بر حکمرانی بر مردم 
داشت؛ در حالی که امام)ع( با نيروی محبت بر قلب های مردم، حکومت می کردند. از این رو 
امام)ع(  مشاهده می کنيم که روز به روز فاصلة بين مردم و مأمون زیاد می شود درحالی که 
ارتباطات بسيار خوبی دارند. ُحسن خلق و مدارا  با مردم  به سبب تواضع و اخالق حسنه 
البته این به معنای انفعال و  با دیگران، یکی از مهارت های برجستة ارتباطی امام)ع( است. 
دست برداشتن از مواضع خود نيست؛ بلکه امام)ع( با رعایت اصل مدارای اجتماعی و تحمل 
براساس  دیگران  با  برخورد  در  رضا)ع(  امام  روش  کردند.  اقناع  را  مخالفان خود  دیگران، 
سيرة اجدادشان بود، چنان که امام صادق)ع( در تفاوت حکومت بنی اميه با امامت خویش 
 می فرمایند: »حکومت بنی اميه با شمشير، بر ظلم و جور بنا نهاده شده، در حالی که امامت

1. Niccolò Machiavelli
2. Il Principe or The Prince
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ما بر مبنای مدارا، انس، بردباری، ورع، پرهيزکاری، ُحسن معاشرت و کوشش است. پس 
مردم را بر دینتان و روشی که برآن هستيد؛ ترغيب کنيد« )حرعاملی، 1409 ق، ج 16: 165(.

9. اجتناب از تقیُّد 

یکی از آسيب هایی 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 نگيرند. 
امام رضا)ع( با اینکه از منصب و جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند و در مرکز قدرت 
زندگی می کردند، محافظ شخصی نداشتند، مردم به راحتی می توانستند به خانة ایشان رفت 

و آمد کنند، در کنارشان بنشينند و هم سخن شوند )قائمی، 1385: 39(.
 امام)ع( در ميهمانی ها از صدر مجلس که اشراف نشسته بودند، اجتناب می کردند و در 

بين مردم می نشستند )حاکم نيشابوری، 1339: 34(.
دیگران  از  بافته  جدا  تافتة  را  خود  و  داشتند  مردم  به  نسبت  را  تواضع  نهایت  ایشان 
نمی دیدند. همين مطلب باعث می شد حضرت در عمق قلب مردم جای گرفته و ارتباطشان 

تسهيل شود.

10. خودگشودگی 

ارتباطی،  فرایند  با دیگران می شود. در یک  ما  بهتر شدن روابط  خودگشودگی موجب 
خودگشودگی موجب بالندگی شخصيتی فرد شده و او را در برابر دیگران از نظر ارتباطی 

تواناتر از پيش می کند )فرهنگی، 1373: 49(. 
خوشرویی به عنوان عامل موفقيت پيامبر)ص( در قرآن، در جذب افراد معرفی شده است 

)آل عمران/159(. 
هر  با  سادگی  به  خاطر  همين  به  بودند،  خوش برخورد  و  خوشرو  فردی  رضا)ع(  امام 
با  ارتباط  بزرگوار در  انس می گرفتند. همچنين آن  آنها  با  برقرار کرده و  ارتباط  مسلمانی 
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مردم، نگاهی همراه با متانت و مهربانی داشته و با چهره ای گشاده با آنان برخورد می کردند 
)قائمی، 1385: 39(. 

روش های ارتباطی امام رضا )ع(
امام)ع( از ابتدای حرکت از مدینه به مرو از انواع روش های ارتباطی برای هدایت مردم و 
پيشبرد اهداف واالی انسانی استفاده کردند. ایشان عالوه بر خطبه های گوناگون، ارتباطات 

فردی مؤثری داشتند. 
در ادامه به بررسی انواع ارتباطات انسانی امام)ع( در سطوح کالمی و غيرکالمی پرداخته می شود:

1. ارتباط میان فردی1 

مفهوم ارتباط ميان فردی برای نخستين بار در اوایل دهة 1950 م. مطرح شد. . ارتباط 
 ميان فردی را این گونه تعریف کرده اند: »ارتباط ميان فردی را می توان به عنوان فرایندی تعاملی
که در جریان آن دو نفر پيام هایی را ارسال و دریافت می کنند، توصيف کرد. بنابراین الزمة 
این ارتباط، دادن و گرفتن است و همچنين در فرایند ارتباط، عنصر اطالعات و رابطه هميشه 

با هم هستند« )برکو و همکاران، 1386: 158(.
ائمه معصومين)ع(، توجه و تأکيد فراوانی برای برقراری ارتباط فرد به فرد داشتند. این نوع 
ارتباط به خاطر بازخورد های مستقيم و تأثير فراوان در مخاطب از اهميت بسزایی برخوردار 
از این روش  امام رضا)ع( به دليل موقعيت حساسی که در حکومت عباسی داشتند،  است. 
مؤثر ارتباطی نهایت بهره را جستند، زیرا تالش مأمون محدود کردن ارتباط ایشان با شيعيان 
بود، او برای نيل بدین مقصود، مسير سفر امام)ع( را طوری طراحی کرد که با شيعيان ارتباط 
برقرار نکنند؛ درحالی که عماًل چنين نشد و هنگامی که محبت مردم را نسبت به آن بزرگوار 
دید دستور به حبس ایشان را در سرخس صادر و شایع کرد که امام رضا)ع( ادعای الوهيت 
کردند و به همين خاطر ایشان را زندانی کرده است تا شاید از این طریق تماس آن امام 

1. Interpersonal Communication
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همام)ع( با مردم را غيرممکن سازد )صدوق،1378ق، ج2: 183(. در 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(. 
دیگر روش های  برای  مناسبی  و جایگزین  امام)ع(  ميان فردی  ارتباط  از  نمونه  این، یک 
داریم.  سراغ  رضا)ع(  امام  سيرة  در  ارتباط  نوع  این  از  فراوانی  نمونه های  است.  ارتباطی 
دیدار های خصوصی با مأمون و عيادت از بيماران، ازجمله روابط ميان فردی ایشان به حساب 

می آید )همان: 167؛ معروف الحسنى، 1382ق، ج3: 415(.
یکی از مهم ترین شيوه های ارتباط ميان فردی امام)ع(، سازماندهی شبکة وکالت بود، در 
شرایطی که امکان ارتباط ميان فردی با شيعيان نبود، افرادی همچون عبدالرحمن بن حجاج، 

پل ارتباطی ميان امام)ع( و شيعيان بودند )جباری، 1382، ج1: 240(.

2. ارتباط گروهی1   

وقتی ارتباط افراد با بيش از سه نفر شود، روابط آنها ارتباطات گروهی را تشکيل می دهد. 
همين روابط اگر ميان افراد چند فرهنگ رخ دهد، ارتباطات ميان فرهنگی خوانده می شود 

.)Eadie, 2009: 19(
ارتباط نموده و گامی مؤثر  این نوع  از  را  استفاده  مناظره، حداکثر  با شيوة  امام رضا)ع( 
برای اثبات حقانيت مکتب اسالم و مذهب تشيع برداشتند. امام)ع(، نواقص مکاتب و مذاهب 
انحرافی را تذکر داده و با مبانی فکری خودشان، آنها را قانع ساختند. ایشان به عنوان جانشين 
پيغمبر)ص(، از طرفی دارای منطقی روشن و استوارند و از طرفی به حکم خداوند در قرآن: 
»َفُقوال َلُه َقْواًل لَیِّنًا لََعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْشى؛ اما به نرمى با او سخن بگویيد؛ شاید متذكر شود یا 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 روحية مخاطب، تأثير بسزایی دارد.

1. Group Communication
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 در ارتباط کالمی، اگر کالم با لحن شدید بيان شود، آرامش مخاطب را به هم ریخته و 
 تأثير منفی بر روحية شخص می گذارد؛ در حالی که کالم نرم و آرام، عصبانيت و غضب را 
فرو می نشاند. خداوند متعال در قرآن، به این نکته در شکل گيری ارتباط مؤثر تاکيد دارد: 
»َو جاِدْلُْم بِالَّيت  ِهَي َأْحَسن ؛ و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدالل و مناظره كن«)نحل/ 
125(. امام رضا)ع( با توجه به این نکات قرآنی، با گفتگوی روشن و به دور از خشونت و 
تعصب، مخالفان را تحت تأثير کالم خود قرار دادند. این ویژگی قرآنی، در مناظرة امام)ع( با 

سليمان مروزی در مجلس مأمون قابل مشاهده است )صدوق، 1378ق،ج1: 179(.
امام)ع( با توسل به آیات قرآن و به  دور از جدل، به مناظره پرداختند تا آنجا که سليمان را که 
یگانه متکلم خراسان بوده، اقناع کردند. در این هنگام، مأمون با لحنی کنایه آميز خطاب به سليمان 
گفت: »ای سليمان، این شخص)امام رضا)ع(( دانشمندترین بنی هاشم است« )همان: 191(.

3. ارتباط جمعی1

ارتباطات جمعی  را می توان شکل توسعه یافتة ارتباط رو در رو یا مدل خطی ارتباط دانست که در 
یک طرف فرایند ارتباط، فرستندة پيام و در طرف دیگر، گيرنده وجود دارد. ارتباط جمعی، فرایند است 
و با اینکه فناوری جدید در شکل رسانه های گروهی برای این فرایند ضروری است ولی حضور این 

امکانات فنی را نباید با خود فرایند ارتباط جمعی اشتباه گرفت )بليک و اوین، 1378: 49(.
و است  سازمان  یک  یا  گروه  یک  یا  شخص  یک  پيام،  فرستندة  جمعی،  ارتباط   در 
فرهنگی هستند  و  ادراکی  از جهت  نامتناجس  و  ناشناخته  و  بزرگ  پيام،  دریافت کنندگان 

 .)Pearce, 2009: 232(
خطبه های متعدد امام)ع( در مسير سفر به خراسان و سازماندهی شبکة وسيع وکالت در 
مناطق مختلف ایران  ازجمله اقدام های عملی و تأثير گذار آن حضرت، برای شکل گيری و 

تداوم ارتباط جمعی با اقشار مختلف مردم بود )جعفریان، 1381: 494(.

1. Mass Communication
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4. ارتباط شفاهی 

ارتباط شفاهی، به دليل مزایای متعددی که دارد، از اهميت ویژه ای در ارتباطات انسانی 
برخوردار است. ساده و مستقيم بودن، ارائة بازخورد  و صرفه جویی در هزینه و وقت، برخی 

از این مزایا به حساب می آیند. 
عالم،  نقاط  اقصی  به  آنها  ارسال  و  حدیث  راویان  و  شاگردان  تربيت  در  رضا)ع(،  امام 
که  نمودند  برقرار  ميان فردی  ارتباط  آنها  با  ابتدا  در  جستند.  بهره  ارتباطی  روش  این  از 
ارتباط  تبليغی و  انجام مأموریت های  آنها را برای  ارتباط است. سپس  تأثيرگذارترین نوع 
ائمه)ع(،  امام)ع( هم مانند تمام  البته ناگفته نماند که  با شيعيان، روانة شهر های خود  کردند. 
شاگردان و اصحاب خاصی داشتند که با آنان اسرار پنهانی توحيد و آفرینش و دیگر علوم 
مقدار ظرفيت روحی  به  امام)ع(  معارف  از علوم و  بهرة شاگردان  ميان می گذاشتند.  در  را 
آنها بود. ازجملة این شاگردان خاص می توان به علی بن مهزیار، صفوان بن یحيی، زکریا بن 
آدم، یونس بن عبدالرحمن، یونس بن یعقوب و فضل بن شاذان اشاره کرد. این همان شجرة 
طيبه ای است که خداوند در قرآن از آن یاد کرده است: »َأَلْ َتَر َكْیَف َضَرَب الُل َمَثًل َكِلَمًة َطیَِّبًة 
ماء؛ آیا ندیدى چگونه خداوند »كلمة طيبه« )و گفتار  َكَشَجَرٍة َطیَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِف السَّ

پاكيزه( را به درخت پاكيزه اى تشبيه كرده كه ریشة آن )در زمين( ثابت و شاخة آن در آسمان 
است؟! «)یونس/22(. در مرکز و ریشة این شجرة طيبه، امام)ع( قرار داشتند و شاگردان و 
راویان ایشان، به منزلة شاخه های این درخت در شهر های مختلف هستند. امام رضا)ع( با این 

روش، شبکة عظيم ارتباطی را با شيعيان خود بنا نهادند.

5. ارتباط کتبی 

ارتباط کتبی نسبت به ارتباط شفاهی، از برخی مزایا برخوردار است. ازجمله اینکه امکان 
تحریف پيام و تفسير غلط را کاهش می دهد و سوابق مدون و مكتوبي براي مراجعه های 
بعدي به وجود مي آورد. در عصر امام رضا)ع(، به علت دوري راه ها و دسترسي محدود برخي 
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راویان به ایشان، نامه نگاري و پاسخ به مراسالت مردم توسط امام)ع(، بهترین و مطمئن ترین 
راه ارتباطی بود.

در جوامع روایي موجود، حدود 188 مورد مكاتبة آن حضرت یافت شده كه گزارش 
آنها از این قرار است:

مباحث توحيدي هشت مورد، مباحث امامت 13 مورد، معجزه و كرامت 17 مورد، مباحث 
فقهي 111 مورد، پزشکی یک مورد، ادعيه 13 مورد، موعظه 10 مورد، نامه دربارة واقفيه 11 مورد، 
نامه های امام)ع( در کارهای مختلف چهار مورد )احمدی ميانجی، 1426ق، ج5: 303-321(.
امام رضا)ع( با تأليف کتاب و رساله های مختلف، ارتباط کوتاه مدت با معاصران و بلند مدت 
با آیندگان برقرار کردند. رسالة ذهبيه یا طب الرضا در پزشکی، فقه الرضا در احکام فقهی و 
مباحث اخالقی، محض االسالم در اصول دین، صحیفة الرضا در احادیث پيامبر)ص( و ائمه)ع( 
از مهم ترین آثار و نشانة اهتمام آن امام)ع(، به این نوع از ارتباط بوده و فرهنگ رضوی، از 

طریق فرایند ارتباط، به صورت شفاهی و کتبی منتقل شده است.

6. ارتباط معنوی با مردم 

استفاده  احدیت  درگاه  به  عبادت  و  تهجد  برای  فرصتی  کوچک ترین  از  رضا)ع(  امام 
می کردند. زهد و پارسایی امام)ع( باعث شده بود کسانی که حتی آشنایی چندانی با ایشان 
نداشتند، تحت تأثير شخصيت معنوی ایشان قرار بگيرند. این ارتباط معنوی، یک ارتباط 
الرضا به سند  اخبار  به وجود می آورد. صدوق در عيون  امام)ع( و مسلمانان  بين  غيرکالمی 
به مرو  از مدینه  امام رضا)ع(  انتقال  براى  از طرف مأمون،  ابوضحاك، كه  از رجاء بن  خود 
مأمور شده بود، نقل كرده است: »به خدا سوگند، هيچ کس را پرهيزکارتر از او به خداوند 
ندیده ام و کسی را همانند او خدا ترس ندیدم. او در تمام لحظاتش به یاد خدا بود و ذکر او 

را می گفت«)1378ق، ج2: 180(.
حتی زندانبان امام)ع( در سرخس، به تهجد و پارسایی ایشان اعتراف کرده است. در جواب 
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اباصلت هروی که اجازة مالقات با امام)ع( را می خواهد، می گوید: »راهی برای مالقات امام)ع( 
با تو نيست؛ زیرا او)امام)ع(( چه بسا در روز و شب هزار رکعت نماز می گزارد و ساعتی در 
ابتدای روز و پيش از اذان ظهر در محراب نماز خود نشسته و با پروردگار خویش مناجات 

می کند«)همان: 183(.

7. ارتباط رمزدار 

از رمز، هر نوع ترتيب و توالی  با رمز و رمز گذاری سروکار دارد. منظور  ارتباطی  هر 
یکپارچه ای است که دربرگيرندة نمادها، کلمه ها و حروف است که به گونه ای اختياری برای 
انتقال مفاهيم یا ارتباط به کار گرفته می شوند. رمز های کالمی شامل کلمه ها و ترتيب دستوری 
آنها در زمان به کارگيری است. رمز های غيرکالمی، شامل رمز هایی است که ارتباطی با کالم 
ندارند و به حرکت های بدنی، استفاده از زمان و فضا، لباس، آرایش و غيره بستگی دارند 

)فرهنگی، 1373: 6(.
امام رضا)ع( به تناسب موقعيت های مختلف از این رموز در ارتباطات کالمی و غيرکالمی 
خود، استفاده کرده اند. اشارة غيرمستقيم امام)ع( در جمع مردم به عهد شکنی مأمون ازجملة 

این رموز کالمی  است )صدوق،1378ق، ج2: 146(. 
انتقال مرکزیت تشيع از مدینه به ایران، تبدیل رنگ لباس از مشکی ـ که نشانة عباسيان 
بودـ به رنگ سبز ـ که نشانة علویان بوده است ـ ضرب سکه به نام حضرت، تبسم کنایه آميز 
به روش بيعت مأمون با مردم)همان( از جمله رموز غيرکالمی امام)ع( به حساب می آیند که با 

فراست خاصی از سوی ایشان انجام گرفته است. 

ارتباط با زبان عمل 

محققان بر این باورند که پيام های غيرکالمی را در قالب زبان های گوناگونی همچون: 
زبان عمل، زبان عالمت و زبان اشيا می توان به دیگران انتقال داد )فرهنگی، 1373: 65(. 
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یکی از مؤثرترین روش های ارتباطی، استفاده از زبان عمل است، زیرا زبان واژگان محدود 
بوده و آن تأثيری که انجام عمل در مخاطب دارد، بسيار بيشتر از گفتار است. گفتارهای 
شعاری و بی اساس ممکن است موجب دلسردی و نا اميدی مردم و قطع ارتباط مسئوالن 
َأْلِسَنِتُكم «)کلينی،  بَِغرْيِ  لِلنَّاِس  ُدَعاًة  »ُكوُنوا  فرمودند:  صادق)ع(  امام  که  همان گونه  شود،  آنها  با 
به دین دعوت  پيام های غيرکالمی  به وسيلة  1407ق، ج2: 78(، شایسته است که مردم را 
کرد و در اینجا ارتباط غير کالمی در اولویت قرار دارد. در سيرة ارتباطی امام رضا)ع( موارد 
متعددی از عمل گرایی مشاهده می شود. امام)ع( به وسيلة غذا خوردن با غالمان و خادمان، 

درس تواضع به دیگران می دهند. )امين عاملى ، 1376، ج5: 148(.
زهد و پارسایی ایشان سبب شده بود که دشمنانی چون مأمون، تحت تأثير شخصيت 

معنوی ایشان قرار بگيرند )مجلسی، 1380: 116(.

ارتباط با زبان عالمت 

زبان عالمت، نسبت به زبان گفتاری می تواند رابطة مکمل1 داشته باشد )فرهنگی، 1373: 73(.
تأثير بيشتر مطلبی استفاده  یا  امام)ع( از حرکت دست برای تأکيد  از موارد،   در بسياری 
کرده اند. شيخ مفيد در کتاب ارشاد با استناد به روایتی، اتفاق های پس از قتل فضل بن سهل 

را از زبان یاسر، خادم حضرت این گونه شرح می دهد:
از واقعة قتل فضل، سربازان، سرلشكران و كاركنان وى، در خانة مأمون هجوم  پس 
آورده و می گفتند، مأمون با حيله فضل را از پاى درآورده و در حالی که به مأمون ناسزا 
می گفتند، 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 تشریف ببرید و با مالیمت، آشوبگران 
را از كنار خانة من دور فرمائيد؟ امام)ع( فرمودند: آرى، آنگاه حضرت بر مركب سوار شده و 
به من فرمودند: ای یاسر، بر مرکبت سوار شو. هنگامی که از در خانه خارج شدیم حضرت 
نگاهی به تجمع مردم انداخته و سپس با اشارة دست به آنها فرمودند: متفرق شوید. یاسر 

1. Substituting Relationship
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نهادند كه بر روى  به عقب  امام)ع( چنان مردم سر  این اشارة  از  می گوید به خدا سوگند 
یكدیگر مى افتادند تا زمانی که حضرت مراجعت فرمودند )1413ق،ج2: 267(.

امام)ع( به وسيلة دست و با نفوذی که در مردم داشتند، به راحتی اجتماع مردم را پراکنده 
ساختند. در این حادثة تاریخی، امام)ع( از حرکت دست، به عنوان موکدی برای کالم خود 

استفاده کردند.

ارتباط با زبان تمثیل

امام)ع( در مناظره با عمران صابی برای اثبات وحدانيت خداوند مثال های متعددی همچون 
چراغ، آتش و آینه برای تفهيم راحت تر به کار بردند. در نهایت فرمودند: »برای این موضوع 
مثال هاى بی شمار دیگرى هم هست که نادان را به آنها راهى نيست»َو للَِّ اْلََثُل اْلَْعلى؛ و براى 

خدا، صفات عالى است « )نحل/60؛ صدوق، 1378ق، ج1: 171-172(.
امام)ع( به وسيلة این تمثيل ها معنای مورد نظرشان را به فهم مخاطبانی که در مجلس مأمون 
حضور داشتند، نزدیک تر و به این شکل، ارتباط مؤثر ميان فردی و گروهی را برقرار کردند.

نتیجه گیری
از مجموع آنچه بيان شد، به خوبی مشخص می شود امام رضا)ع( با بهره گيری از انواع روش های 
ارتباطی، با مردم فرهنگ های گوناگون ارتباط داشته اند. ارتباط کتبی، شفاهی، علمی و عملی 
ازجمله روش های ارتباطی ایشان در سطوح کالمی و غيرکالمی بود که به اختصار در این نوشتار 
مورد بررسی قرار گرفت. نکتة حائز اهميت در سيرة ارتباطی امام)ع( این است که ارتباطات ایشان 
برخالف برخی نظریه های غربی پيرامون ارتباطات انسانی به خاطر نياز های درونی و اجتماعی 
نبود؛ بلکه هدف امام)ع(، استفادة مؤثر از این ارتباطات برای هدایت مردم بود. با توجه به تأکيد 
مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و هم زبانی دولت و ملت، سيرة عملی و مردم داری امام رضا)ع( 

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



105  ارتباطات انسانی در فرهنگ...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

منابع و مآخذ
قرآن کریم. )1373(. مترجم ناصر مکارم شيرازی. چاپ دوم، قم: دارالقرآن الكریم.
آشوری، داریوش، )1389(. تعریف ها و مفهوم فرهنگ. چاپ چهارم، تهران: آگه.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على ، )1363(. تحف العقول  عن آل الرسول)ص(. چاپ دوم ، قم: جامعة مدرسين .

ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی بن ابونصر، )1379ق(. مناقب آل ابیطالب)ع(. چاپ اول، قم: عالمه.

دار  قم:   اول ،  فرجى،  چاپ  مجتبى  مصحح  محقق/  األئمة)ع( .  مكاتيب  ق (.   1426( على ،  احمدى ميانجى، 

الحدیث .

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

امين عاملى، سيد محسن، )1376 (. سیرة معصومان . چاپ دوم ، تهران: سروش.

بحرانى، عبداهلل بن نوراهلل ، )1413ق(. عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآلیات واألخبار واألقوال. مصحح 

محمدباقر موحد ابطحى اصفهانى، چاپ اول ، قم: اإلمام المهدى)عج(.

برکو، ری ام، ولوین آندرو دی و ولوین دارلين آر، )1386(. مدیریت ارتباطات. مترجم سيدمحمد اعرابی و 

داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

ارتباطات. مترجم مسعود اوحدی، تهران:  طبقه بندی مفاهیم در  بليک، رید و هارولدسن اوین، )1378(. 

سروش.

جبارى ، محمدرضا، )1382 (. سازمان وكالت . چاپ اول، قم: مؤسسة آموزشی پژوهشى امام خمينى)قدس سره (.

مؤسسة  بيروت:  اول ،  االطهار. چاپ  االئمة  مناقب  االبرار فی  ریاض  نعمت اهلل، )1427 ق(.  جزائرى ، سيد 

التاريخ العربى .
جعفری، محمد تقی، ) 1378(. فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو. چاپ اول، تهران: موسسة تدوین و نشر آثار 

عالمه جعفری.

جعفریان ، رسول، )1381(. حیات فكرى و سیاسى ائمه)ع(. چاپ ششم، قم: انصاریان.

حاکم نيشابوری، محمد بن عبداهلل، )1339(. تاریخ نیشابور. مترجم محمد خليفه نيشابوری، تهران: ابن سينا.

حرعاملی، محمد بن الحسن، )1409ق(. وسائل الشيعه الی حتصيل مسائل الشریعه. چاپ اول ، قم: آل البيت)ع(.

حرعاملی، محمد بن الحسن، )1425(.إثبات اهلداة فی النصوص و املعجزات. چاپ اول، بيروت: اعلمی.

مجمع  تهران:  اول،  چاپ  اردکانی،  اسالمی  حسين  مترجم  ه دای ت.  پ ی ش وای ان    .)1384( سيدم ن ذر،  ح ک ي م ، 

جهانی اهل بيت)ع(. 



فرهنگ رضوی106

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

راوندى ، قطب الدین سعيد بن عبداهلل، )1409ق(. اخلرائج و اجلرائح . چاپ اول ، قم: مدرسة اإلمام الهدى عّجل 

الل تعال فرجه الشريف .

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

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

الرعشى النجفى .

طبرسى، فضل بن حسن ، )1390ق(. إعالم الورى بأعالم اهلدى. چاپ سوم ، تهران: اسالميه.

طوسى ، ابن حمزه، )1419 ق (. الثاقب يف املناقب. چاپ سوم ، قم : انصاریان.

عرفان منش ، جليل، )1376 (. جغرافیاى تاریخى هجرت امام رضا)ع(. چاپ دوم ، مشهد: بنياد پژوهش هاى 

اسالمى آستان قدس رضوى .

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

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

مقدس. پيام  قم:  م وس ی ال رض ا)ع(.  ع ل ی  ب ن   ام ام   م ح م د)ص(  آل   ع ال م   م ک ت ب   در   .)1385( ع ل ی ،  ق ائ م ی ، 

قمى، شيخ عباس،  )1379 (. منتهى اآلمال. چاپ اول، قم : دليل ما.

كلينى، محمد بن یعقوب ، )1407ق(. اصول كافي. مصحح على اكبر غفارى و محمد آخوندى، چاپ: چهارم ، 

تهران: دار الكتب اإلسلمیة.

گيل، دیوید و بریجيت ادمز، )1384(. الفبای ارتباطات. مترجم رامين کریميان و دیگران، چاپ اول، تهران: 

مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.

لوبون، گوستاو، )1358(. تمدن اسالم و عرب. مترجم سيد هاشم حسينی، چاپ سوم، تهران: کتاب فروشی اسالميه.

م اک ي اول ی ، ن ي ک ول و، )1380(. ش ه ری ار. مترجم م ح م ود م ح م ود. چاپ سوم  ، ت ه ران : ع طار     .                                        

مجلسى، محمدباقر، )1363 (. حبار األنوار اجلامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار. چاپ دوم ، تهران: اسالميه.

مجلسى، محمدباقر، )1380(. زندگانى حضرت امام رضا)ع(. مترجم موسى خسروى، چاپ اول ، تهران: اسالميه.

محسنيان راد، مهدی، )1382(. ارتباط شناسی. چاپ پنجم، تهران: سروش.

مرعشى تستر   ى ، القاضى نور    اهلل، ) 1409 ق (. احقاق احلق . چاپ اول ، قم: مكتبة آية الل الرعشى النجفى .

م طه ری ، م رت ض ی ، )1387(. م ج م وع ه  آث ار اس ت اد ش ه ی د م طه ری . چاپ هفتم، تهران: صدرا.

احلیدرية. الكتبة  نجف:  اول ،  چاپ  عشر)ع(.  االثىن  األئمة  سرية  ق (.   1382( هاشم،  معروف الحسنى ، 

مفيد، محمد بن محمد، )1413 ق (. االرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد. چاپ اول ، قم: كنگرة شيخ مفيد.



107  ارتباطات انسانی در فرهنگ...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  Craig, Rabert T (1999). Communication Theory as a Field. Communication theory, 

nine: two: 119-161.

Eadie, William F (2009). “Communication as A Field and as A Discipline”. in 21st 

Century Communication A Refrence Handbook, William F. Eadie (Ed), San Diego 

State University.

Pearce, Kevin J (2009), “Media and Mass Communication Theories”. Encyclopedia of 

Communication Theory, SAGE Publications. 10Apr.2010. http://www.sageereference.

com/communicationtheory/Article_n231.htm.


