




3

امروزه عصر ارتباطات انسـانی اسـت و ریشـه بسـیاری از مسـائل و 
مشـکالت فرهنگی اجتماعـی جامعه، بی توجهی بـه ارتباط صحیح 
بـا دیگـران اسـت. دقـت در سـیره زندگـی اهـل بیـت )ع( و تأسـی بـه 
شـیوه رفتـاری و سـبک زندگـی آن بزرگـواران همـواره می توانـد مـا 
را در رسـیدن بـه الگـوی مطلـوب و اتخـاذ روش صحیـح زندگـی و 
ارتبـاط صحیـح بـا دیگـران رهنمـون سـازد. از میـان تاریـخ تحـوالت 
شـیعه، بدون شـک سـفر امام رضا )ع( بـه ایـران از مهترین حوادث 
محسـوب میشـود. هرچنـد ایـن سـفر با اصرارهـای مامـون، خلیفه 
ثـار و پیامدهای  وقـت عباسـی، صورت پذیرفـت؛ اما در عمل دارای آ
درخشـانی بـرای ایـران بـود. در مقالـه حاضـر تـالش شـده اسـت بـا 
نگاهـی تحلیلـی بـر مدل ارتباطات انسـانی »برلو« بـه عنوان نظریه 
پـرداز حـوزه ارتباطـات، سـیره ارتباطی امـام رضا )ع( در سـفر مدینه 
تـا مـرو بررسـی شـود. مطابق ایـن مـدل، چهار ویژگـی اصلـی ارتباط 
گیـری یعنـی مهـارت ارتباطـی، نگرش ها، سـطح دانـش و موقعیت 
فرهنگی و اجتماعی فرد، در سـیره رفتاری ایشـان در این سـفر قابل 

مشـاهده است.
در منابع تاریخی، گسـتره تاریخی زندگانی ائمه  )ع( ٢٦٠ سـال ذکر 
شده است؛ اما ابعاد وسیع فرهنگی  اجتماعی آن تا قرن ها ادامه 
دارد. نقـش تاریخـی و جغرافیایـی ائمـه در زندگانی مـا، زمانی درک 
خواهـد شـد کـه امامت آنهـا را الگویـی تبیینـی از هدایـت تکوینی و 
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تشـریعی دیـن در چارچـوب مـکان و زمـان بدانیـم؛ بـدان معنـا کـه 
فهـم مـکان و زمـان در زندگانـی ائمـه  )ع(، ارکان فرهنگـی اجتماعی 
سـیره ایشـان را ترسیم خواهد کرد. ازآنجاکه برای شناخت فرهنگ 
بـه شـناخت زمان یعنی تاریخ و شـناخت مکان یعنـی جغرافیا نیاز 
اسـت، مطالعـۀ تاریـخ و جغرافیـای زندگانـی ائمـه  )ع( به شـناخت 
فرهنگـی ایشـان منجـر خواهـد شـد. پـس شـناخت سـیره ارتباطی 
زندگانی ائمه )ع( از طریق شـناخت سـاختار زندگانی ایشان در گذر 

زمـان و مـکان حاصل می شـود )فیـاض، ١3٩٠: ٢٦3(.
بایـد گفـت کـه هـر یـک از ائمـه )ع( در زندگـی دارای نوعـی سـاختار 
ارتباطـی وابسـته بـه شـرایط مکانـی و زمانـی عصـر خویـش بودنـد 
تـا بتواننـد رسـالت دینـی خـود را انجـام دهنـد. امـام رضـا نیـز برهه 
ای ازتاریـخ و جغرافیـای شـیعه را ترسـیم کـرده که برای مـا ایرانیان 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. اگـر ما ایـن سـاختار جغرافیایی 
و تاریخـی را بـه دسـت آوریـم، مـی توانیم به سـیره ارتباطی ایشـان 
دسـت یابیـم . هجـرت تاریخـی  سیاسـی امـام هشـتم  )ع( از شـهر 
مدینـه بـه مـرو و شـهادت آن بزرگـوار در ایـن خطـه ، تأثیـر شـگرفی 
در فرهنـگ ایـن سـرزمین، بـه ویـژه در پدیـدار شـدن فرهنـگ واالی 
رضـوی داشـته اسـت. مسـیر هجـرت امـام رضـا )ع( پرسشـی اسـت 
کـه در منابـع تاریخی مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته ؛ اما مشـکل 
و مسـئلۀ مهـم، پرداختـن بـه حوادث و وقایع در طول سـفر ایشـان 
در  مگـر  موضـوع،  ایـن  در  منابـع  گفـت  می تـوان  تقریبـا  کـه  اسـت 
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چنـد مـورد از وقایـع مهتر مانند حدیث سلسـلة الذهب ، مسـکوت 
مانده انـد.

هجـرت تاریخـی  سیاسـی امـام رضـا )ع( از مدینـه بـه مـرو، واقعـۀ 
بـزرگ تاریخـی اسـت کـه موجب تحـول و دگرگونـی هـای فراوانی در 
ایـران از جملـه در فرهنگ و تمدن ایرانیان آن عصر شـده اسـت، اما 
بـه طورکلـی تعیین مسـیر دقیق سـفر امـام  )ع( به واسـطۀ گزارش 

هـای متعـدد و متناقـض تاریخی، دشـوار اسـت.
دربـاره مسـیر حرکـت ایشـان دو نقـل متفـاوت درتاریـخ ذکرشـده 
اسـت کـه ایـن نوشـته مجالـی بـرای بررسـی آنهـا نـدارد، امـا آنچـه 
مسـلم و قطعـی اسـت اینکـه چـون امـام رضـا )ع( شـخصیت مهـم 
و برجسـته ای در جهـان اسـالم بودنـد، مأمـون تـالش مـی کـرد تـا 
از شـهرهای شـیعه نشـین و مـکان هـای معـروف عبـور  را  ایشـان 
ندهـد تـا مهـرورزی مـردم بـه ایشـان ، پایـه هـای حکومـت او را بـه 
خطـر نینـدازد. لـذا بصـره ، نیشـابور و سـرخس بـه لحـاظ موقعیت 
جغرافیایـی کـه داشـتند، از جملـه شـهرهایی هسـتند که بـی گمان 

امـام  )ع( از آنجـا عبـور کرده انـد.
بـا تکیـه بر حوادث در طول سـفر ایشـان و رفتار امـام  )ع( در برخورد 
با این حوادث، به تحلیل سـیره ارتباطی ایشـان پرداخته می شود. 
بـرای ایـن امـر از مـدل ارتباطـات انسـانی »برلـو« بهـره بـرده خواهـد 
شد. منطق محقق برای انتخاب مدل برلو در تحلیل سیره ارتباطی 
امـام رضـا )ع( این بـوده که این مدل مبتنی بر رفتارگرایی اسـت، به 
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وجوه روان شناختی ارتباطات توجه ویژه ای دارد و فرایند یادگیری 
و تفسیر را در ارتباط، امری دائمی بیان کرده است . او در مدل خود 
بـرای ارتباطـات انسـانی عـالوه بـر چهـار عنصر اصلـی ارتبـاط )منبع، 
پیـام، گیرنـده و کانـال ( دو عنصـر رمزگـذار و رمزخـوان را نیز معرفی 
مـی کنـد. از آنجـا کـه هـدف نوشـتار حاضـر، بررسـی سـیره ارتباطـی 
امـام رضـا )ع( بـه عنـوان یـک ارتبـاط گر یـا رمزگذار بـوده، نـگاه روان 
شناسـانۀ او بـه ویژگـی هـای منبـع در فراینـد ارتبـاط انسـانی بـرای 
مـا قابـل اسـتفاده اسـت . لـذا از ایـن پـس بـه تحلیـل جزئیـات مـدل 
برلـو در مـورد منبـع پرداخته می شـود. دیوید برلـو]١[ منبع ارتباط 
را فـردی مـی داند که بعد از تعییـن روش تأثیر روی گیرنده ، پیامی 
را بـه قصـد تولیـد هدف مـورد دلخواهش رمزگـذاری می کنـد. برلو 
چهـار ویژگـی یـا عامـل را در منبـع، موجب افزایش صحـت منبع می 

دانـد که عبـارت اند از: 
١- مهارت های ارتباطی؛

٢- نگرش ها؛
3-سطح دانش؛

4- موقعیت فرهنگی  اجتماعی فرد.
اسـناد  و  متـون  تحلیـل  و  بررسـی  بـا  می کنـد  تـالش  نوشـته  ایـن 
تاریخـی هجـرت امـام رضـا ، بـه آنچـه در متـون تاریخـی ، مقالـه ها و 
کتاب های نگارش شـده مغفول مانده اسـت، یعنی ابعاد مختلف 
ایـن چهـار ویژگـی در سـیره ارتباطـی امـام رضـا )ع( در سـفر مدینه تا 
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مرو بپـردازد.
مفهوم شناسی

١. سیره
واژه »سـیره « در زبـان عربـی از »سـیر« اسـت. سـیر یعنـی حرکـت و 
راه رفتـن؛ امـا »سـیره « یعنـی نـوع راه رفتـن. پس سـیر یعنـی رفتار 
و سـیره یعنـی نـوع و سـبک رفتار. امام رضـا )ع( تنها امام شـیعیان 
اسـت کـه مدتـی از عمـر بـا برکـت خـود را در ایـران سـپری کـرده انـد. 
سـبک و نـوع ارتبـاط ایشـان با مردم در مسـیر هجرت تاریخی شـان 
از مدینـه بـه مـرو، تأثیرهـای فرهنگـی و اعتقـادی عمیقـی در قلـوب 
مـردم ایـران گذاشـته و خـود می توانـد الگـوی مطلـوب و مناسـبی 

بـرای عالمـان و مبلغـان دین باشـد.
٢. ارتباطات انسانی

فراینـد دوطرفـۀ ارتبـاط انسـان بـا انسـان را ارتباطـات انسـانی مـی 
نامنـد کـه به چهار دسـتۀ اساسـی تقسـیم می شـود: ارتبـاط درون 

فـردی، میـان فـردی، گروهـی و جمعی.
ارتبـاط درون فـردی همـان ارتبـاط بـا خـود اسـت و هـر یـک از مـا بـا 
ارتبـاط می توانـد  ایـن   . ارتبـاط درونـی برقـرار مـی کنیـم  خـود یـک 
مبنای تمام انواع ارتباطات انسـانی قرار گیرد. ارتباط با خود عملی 
مـداوم، پیوسـته و فراگیـر در زندگـی روزمـره همـۀ انسـان هاسـت.
ارتبـاط میـان فـردی بـر ارتبـاط رودرروی دو نفـر داللـت دارد )گیـل و 
ادمـز، ١3٨4: ٢٦(. ایـن ارتبـاط شـامل گفتگـو، مصاحبـه و مذاکـره 
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شـده و هـدف از برقـراری ایـن ارتبـاط مـی توانـد حـل مسـائل خـود 
بـا دیگـران، رفـع تعـارض هـا و نیازهـای اجتماعـی و رد و بـدل کـردن 

اطالعـات باشـد.
ارتبـاط گروهـی بـه ارتباط میـان افراد یک گـروه یا ارتبـاط میان گروه 
در  سـخنرانی  ماننـد   )4٠ )همـان:  شـود  مـی  اطـالق  مختلـف  هـای 

مجامـع عمومـی یـا جلسـه هـای اداری.
ارتباط جمعی اساسا یک طرفه است و شیوه مؤثری برای دریافت 
عمدتـا  ارتبـاط  نـوع  ایـن   .)٢٨ )همـان:  نـدارد«  وجـود  بازخوردهـا 

نهادمنـد و سـازمان دهـی شـده و بـه صورت غیرمسـتقیم اسـت.
چارچوب نظری

در نوشـتار پیش رو با بررسـی انواع نظریه ها و مدل های ارتباطات 
انسـانی، مـدل ارتباطـات انسـانی برلـو بـه عنـوان چارچـوب نظـری 
انتخـاب شـد تـا مـا را در بررسـی و تحلیـل یافتـه هـا یـاری دهـد. در 
بررسـی اجمالـی بایـد گفـت کـه ارتباطـات انسـانی بـا سـه مـدل کلی 
تحلیـل می شـود که پایه و اسـاس تحلیل مدل هـای ارتباطی بوده 
و عبـارت انـد از: خطـی، تعاملی و تبادلی. مدل برلو، سـیر تعاملی را 

طـی مـی کنـد و ازایـن رو در اینجـا مـورد نظـر قرار گرفته اسـت.
دیوید. ک. برلو )١٩٢٩( در مدل ارتباطات انسانی خود در کنار چهار 
عنصـر اصلـی ارتبـاط یعنی منبـع، پیام، گیرنـده و کانـال ، رمزگذار و 
رمزخـوان را نیـز معرفـی کـرده اسـت و بـر تعاملـی و دوسـویه بودن 
ارتبـاط تأکیـد دارد. او در معرفـی اجـزای عناصـر اصلـی ارتبـاط، برای 
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منبـع چهـار جـزء مهـارت هـای ارتباطـی، نگـرش هـا، سـطح دانـش 
و موقعیـت فـرد را معرفـی کـرده اسـت. وی بـه طـور کلـی، پنـج نـوع 
مهـارت ارتبـاط کالمـی را برمی شـمارد کـه شـامل نوشـتن و گفتـن 
)رمزگذاری (، خواندن و شـنیدن )رمزخوانی ( و تعقل اسـت. او می 
گویـد هـر چه مهارت های ارتباطی فرد در سـطح باالتری باشـد، فرد 
ارتبـاط گـر در انتقـال هـدف خـود توانایـی بیشـتری دارد، رمزگـذاری 
او از صحـت باالتـری برخـوردار بـوده و بیـان معنا از سـوی وی کامل 
تـر اسـت. مهـارت دیگـر، نگـرش فـرد اسـت کـه ذیـل مهـارت تعقـل 
بیـان مـی شـود و آن را نگرش منبع نسـبت به خـود، مطلب خود و 
گیرنـده معرفـی مـی کنـد. مهـارت بعـدی ، سـطح دانـش فرد اسـت 
کـه میـزان اطالعـات او را در نظـر مـی گیـرد. آخریـن جـزء موقعیـت 
فـرد شـامل پایـگاه و موقعیـت او در محیـط زندگـی اسـت. اینکـه 
فـرد بـرای برقـراری ارتباط ، پیـام خود را چگونه رمزگـذاری می کند و 
تمایـل او نسـبت بـه موضـوع و مخاطـب چگونه بوده ، همـه متأثر 
از موقعیت اجتماعی و فرهنگی وی در آن دوران اسـت )سـپنجی و 

مؤمـن دوسـت ، ١3٩٠: ١٢5(.
منطـق محقـق در انتخاب نظریـۀ مذکور، به برخـی ویژگی های این 

نظریه مرتبط اسـت که شـامل:
١- نـگاه تعاملـی و دوسـویه بـودن او بـه ارتبـاط )هرچنـد او مـدل 
سـاده ای از ارتباطـات انسـانی را بیـان کـرده ( اسـت کـه قابلیـت و 

کارایـی ایـن نظریـه را بـاال مـی بـرد؛
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٢- توجـه اصلـی او به انسـان بـه عنوان منبع یا گیرنـده پیام بوده، 
لذا در ارتباطات انسـانی قابل تحلیل و اسـتفاده است؛

3- ارتباطات را امری پویا و پیوسته معرفی می کند؛
 » اسـت  محیـط  در  پیـام  بازتـاب  و  پاسـخ  بـر  او  اصلـی  »تأکیـد   -4

.)4٠١  :١3٨٩ راد،  )محسـنیان 
سیره ارتباطی امام رضا )ع( در سفر مدینه تا مرو

طبـق مـدل برلـو، چهـار ویژگـی ارتباط گـر کـه )در بخـش هـای قبلـی 
هـم بیـان شـد( مـی توانـد موجـب صحـت ارتبـاط باشـد که شـامل 
مهـارت هـای ارتباطـی، نگـرش ها، سـطح دانش و موقعیـت ارتباط 
گر اسـت . در ادامه با تأسـی به سـیره امام  )ع( در این سـفر، با دقت 

در مـوارد جزئی تـر بـه تحلیـل ایـن ویژگـی هـا پرداخته می شـود.
١. مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطات اجتماعی و انسـانی، شـامل دو دسـتۀ درون 
فـردی و بـرون فـردی مـی شـود. ارتباطـات درون فـردی بـه معنـی 
ارتبـاط فـرد بـا خـود اسـت و ارتباطـات برون فردی خود شـامل سـه 
دسـته ارتبـاط میـان فـردی ، گروهـی و جمعـی اسـت. در ادامـه بـه 
بیان انواعی از مهارت های ارتباطی امام رضا )ع( در حوزه ارتباطات 

بـرون فـردی پرداختـه می شـود.
دانستن زبان مخاطب

مسـیری کـه امـام )ع( از مدینـه تـا مرو پیمودنـد، قابل تأمل اسـت، 
چـرا کـه ایشـان را از مسـیر و شـهرهایی بـه مـرو آوردنـد تـا کمتریـن 
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برخـورد را بـا مـردم و شـیعیان داشـته باشـند، امـا ایشـان از همان 
آغـاز حرکـت، راه ارتباطـی خـود را پیـدا کردنـد. اولیـن راه ارتباطـی، 
»زبان« است . حضرت در هر منطقۀ ایران و به هر شهر و دیاری که 
رسـیدند، بـا زبان مردم آن دیار سـخن گفتند. ایشـان بـه زبان های 
سـندی، هنـدی، مغولـی و فارسـی بـا مـردم دیـار مختلـف صحبـت 

کردند.
در کتاب های روایی به نقل از یکی از اصحاب حضرت علی بن موسی 
الرضـا )ع( بـه نـام علـی بـن ابی حمـزه بطائنی آمـده اسـت:  روزی در 
محضـر مبـارک آن حضـرت بـودم کـه تعـداد 3٠ نفـر غالم حبشـی در 
آن مجلس وارد شـدند. پس از ورود، یکی از ایشـان به زبان و لهجۀ 
حبشـی با امام رضا )ع( سـخن گفت . حضرت نیز به زبان حبشـی و 
لهجۀ محلی خودشـان پاسـخ او را بیان کردند و لحظاتی با یکدیگر 
بـه همیـن زبـان سـخن گفتنـد. آنـگاه حضرت، مقـداری پـول  درهم  
بـه آن غـالم عطـا کردند، مطلبی نیـز به او فرمودند، سـپس همگی 
آنهـا حرکـت کردنـد و از مجلـس خـارج شـدند. مـن بـا حالـت تعجـب 
بـه آن حضـرت عرضـه داشـتم : یـا ابـن رسـول هللا! فدایـت گـردم ، 
مثـل اینکـه بـا ایـن غـالم بـه زبـان حبشـی و لهجـۀ محلـی صحبـت 
می فرمـودی؟! او را بـه چـه چیـزی امـر نمـودی؟ امـام )ع( فرمودند: 
آن غـالم را در بیـن تمـام همراهانـش، عاقـل و باشـخصیت دیـدم 
لـذا او را برگزیـدم و ضمـن تذکراتـی، بـه او توصیـه کـردم تـا کارهـا و 
برنامـه هـای سـایر غالمـان و دوسـتان خـود را بـر عهـده گیـرد و در 
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حـق آنهـا رسـیدگی کنـد. نیـز هـر مـاه مقـدار 3٠ درهم بـه هر کـدام از 
ایشـان بپـردازد و او نیـز نصایـح مرا پذیرفـت و مقـدار دراهمی به او 

دادم تـا بیـن دوسـتانش طبـق توصیه تقسـیم نماید.  
بعـد از آن، امـام رضـا )ع( افزودنـد: امـام ، علومـش بی منتهـا اسـت 
و هـر کسـی نمی توانـد بـه تمـام مراحـل علمـی و اطالعات او دسـت 

یابـد )حمیـری، ب تـا: ١44؛ مجلسـی، ١35٦، ج ٢٦: ١٩٠(.
اسـماعیل  »ابـو  نـام  بـه  شـخصی  اسـت:  آمـده  دیگـری  روایـت  در 
سـندی« از هنـد بـه دنبـال حجـت خـدا آمـده بـود. او را بـه حضـرت 
رضـا )ع( راهنمایـی کردنـد. وی میگویـد: مـن نـزد حضـرت رفتـم اما 
عربـی نمی دانسـتم، به زبان سـندی سـالم کردم، حضـرت به زبان 
خـودم پاسـخ دادنـد. بـا حضـرت سـخن گفتـم و او بـه زبـان خـودم 
بـا مـن سـخن میگفـت؛ گفتـم: بـه دنبـال حجـت خـدا در عـرب آمده 
ام. فرمودنـد: منـم آن )حجـت خـدا(، هر چه میخواهـی بپرس. من 
مسـائل خـود را پرسـیدم و حضـرت بـه زبـان خـودم پاسـخ دادنـد.

در شـهر بصـره نیـز وقتی یکـی از مخالفان به نام »عمـرو بن هداب« 
از ایشـان خواسـت تا ادعای خود را در مورد دانسـتن هر زبان ثابت 
کنـد و بـا رومیـان، هندوهـا، فارسـیان و ترک زبـان هـا کـه در شـهر 
هسـتند سـخن گوید، حضـرت فرمودند: آنها را بیاوریـد. عده ای از 
اهـل زبـان های گوناگون را آوردند و حضرت با همۀ آنها به گونه ای 
روان سـخن گفتنـد که همگی به دانـش و فصاحت حضرت اعتراف 
کردنـد و مـردم از دیـدن این منظره شـگفت زده شـدند، زیرا واضح 
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بـود کـه حضـرت رضـا  )ع( هرگـز در ایـن مـورد اسـتادی ندیـده و نزد 
کسـی زبـان هـای گوناگـون را یـاد نگرفتـه و بـا ایـن افـراد در مدینـه 
معاشـرتی که سـبب یادگیری این همه زبان با این فصاحت باشد، 

نداشـته اند )نجفی یـزدی، ١3٩١: 454٢(.
مرحـوم شـیخ صـدوق، عالمـه مجلسـی و دیگـر بـزرگان بـه نقـل از 

می کننـد: حکایـت  هـروی  اباصلـت 
یکـی از روزهـا بـه آن حضـرت عـرض کـردم: یـا ابـن رسـول هللا! شـما 
چگونـه بـه همـۀ زبـان هـا و لغـت هـا آشـنا شـده ای و ایـن چنیـن 
سـاده، مکالمـه می نمایـی؟ امـام  )ع( فرمودنـد: ای اباصلـت! مـن 
حجـت و خلیفـۀ خداونـد متعـال هسـتم و پـروردگار حکیم کسـی را 
کـه می خواهـد بـر بنـدگان خود حجـت و راهنما قـرار دهد، بـه تمام 
گاه می سـازد کـه زبـان عمـوم افراد  زبـان هـا و اصطالحـات آشـنا و آ
را بفهمـد و بـا آنهـا سـخن گویـد و بنـدگان خـدا بتواننـد بـه راحتـی 
بـا امـام خویـش سـخن گوینـد. سـپس امـام رضـا )ع( افزودنـد: آیـا 
فرمایش امیرالمؤمنین، امام علی )ع( را نشـنیده ای که فرمودند: 
بـه مـا اهـل بیـت  )ع( »فصـل الخطـاب« عنایـت شـده اسـت و بعـد 
از آن، اظهـار نمودنـد: فصـل الخطـاب یعنـی معرفـت و آشـنایی بـه 
تمـام زبـان هـا و اصطالحـات مـردم و بلکه عمـوم خالیـق در هر کجا 

و از هـر نـژادی کـه باشـند )ابـن بابویـه ، ١3٨7، ج ٢: ٢٢٨ (.
امام رضا )ع( افزودند: توجه داشته باش که همانا امام و علوم او، 
همچون دریای بی منتهایی اسـت که پایان ناپذیر باشـد و درون آن 
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مملـّو از انـواع موجـودات و جواهـرات گوناگون خواهـد بود و چون 
پرنـده ای، قطـره ای از آب آن را بـردارد، چیـزی از آب آن کـم نخواهـد 
شـد. امـام، دانش هایـش بی انتهاسـت و هـر کسـی نمی توانـد بـه 
تمـام مراحـل علمـی و اطالعات او دسـت یابد]٢[ )پیوسـته، ١3٩١: 

.)37
تحریک عواطف و احساسات

یکـی دیگـر از مهـارت هـای ارتباطـی، تحریـک احساسـات و عواطـف 
حقیقـت جویانـۀ مـردم اسـت. امـام رضـا )ع( در نیشـابور زمانـی که 
همـگان بـرای شـنیدن صحبـت های ایشـان جمع شـده بودنـد و از 
ایشـان تقاضا داشـتند تـا حدیثی بخوانند، با نحـوه قرائت حدیث، 
احساسـات مردم را برای شـنیدن سـخن حق برانگیخته و امامت و 
والیت خود را در سـایۀ این حدیث گهربار بیان فرمودند.  نیشـابور 
با افغانسـتان، هندوسـتان و... در ارتباط بود و راه حیاتی معرفتی 
در آن زمـان بـه شـمار مـی رفـت و متفکـران بزرگـی در آنجـا بودنـد. 
بنابراین آنچه در نیشـابور رخ داده یک فرایند ارتباطی ویژه داشـته 
اسـت. مـردم آن شـهر بـه مکاتـب و مذاهـب آشـنا بودنـد، لـذا امـام 
در یـک فراینـد ارتباطـی دقیـق، توحیـد را بـا امامـت همـگام کـرده و 
اصل وحدت و والیت را مالزم هم بیان کردند.  ال إله إال هللُا، ِحصِني 
ـا ِمـن 

َ
ن

َ
ـُروِطَها و أ

ُ
اِبـي ِبشـرِطها و ش

َ
ِمـَن ِمـن َعذ

َ
فمـن دخـل حصنـي أ

ـُروِطَها: کلمۀ »ال اله اال هللا: هیچ معبودی به جز هللا نیسـت « دژ 
ُ

ش
و حصـار مـن )خـدا ( اسـت پس امـام  )ع( بـا ایهامی دقیق با توسـل 
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بـه سلسـلۀ ائمـه )ع(، امامـت و والیـت خـود را شـرط ورود بـه دژ 
محکم الهی دانستند و مبدأ و معاد انسان ها را در پذیرش مطلق 
والیـت خالصـه کردنـد. بـا توجـه بـه بسـتر تاریخـی  جغرافیایـی این 
شـهر، امـام )ع( از شـیوه ایضـاح بعد از ایهام در ارتبـاط با مردم برای 
تبییـن جایـگاه امامـت والیـت خویـش، اسـتفاده کردنـد )فیـاض، 

.) ١: ٢٦٦3٩٠
درتاریخ آمده اسـت: وقتی امام رضا )ع( در مسـیر مدینه به مرو به 
شـهر نیشـابور رسیدند، مردم زیادی به اسـتقبال ایشان شتافتند 
و از وی درخواسـت کردندتا آنها را با حدیثی از پدران  خود خشـنود 
سـازند. فرمودنـد: حدیـث کـرد مـرا پدرم حضرت موسـی بـن جعفر 
کاظـم ، فرمـود: حدیـث کـرد مـرا پـدرم جعفـر بـن محمـد صـادق ، 
فرمـود: حدیـث کـرد مرا پـدرم محمد بن علـی باقر ، فرمـود: حدیث 
کـرد مرا پدرم علی بن حسـین، زین العابدیـن، فرمود: حدیث گفت 
مـرا حسـین بن علی )ع( شـهید سـرزمین کربال، فرمـود: حدیث کرد 
مرا پدرم امیرمؤمنان علی بن ابیطالب  )ع( شـهید سـرزمین کوفه، 
فرمود: حدیث فرمود مرا برادرم و پسـر عمویم محمد رسـول خدا 
)ص(، فرمـود: حدیـث کـرد مـرا جبرئیـل ، فرمـود: شـنیدم حضـرت 
ربُّ العـزة سـبحانه و تعالـی فرمـود: »کلمـۀ ال الـه اال هللا حصـار مـن 
است و هرکس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر کس داخل 
حصـار من شـود از عـذاب من در امان اسـت )ابن بابویـه، ١3٨7، ج 

.)374 :٢
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وقتـی امـام  )ع( ایـن حدیـث قدسـی را فرمودنـد همیـن کـه کاروان 
حرکـت کـرد ایشـان دسـتور توقـف دادنـد، قافلـه ایسـتاد، مجـددا 
پـرده کجـاوه کنـار رفت و حضـرت در اینجا سـخنی دارند کـه مربوط 
بـه خـود ایشـان اسـت و فرمودنـد: »و انـا من شـروطها«. امـام رضا 
)ع( در ادامـۀ ایـن حدیـث مـی فرماینـد تنهـا اعتقـاد بـه خـدا کافـی 
نیسـت و مسـائل دیگـری نیـز وجود دارد کـه رعایـت مجموعۀ اینها 
از سـوی فـرد، او را دیـن دار مـی کنـد. در ایـن حدیث نشـان داده می 
شـود کـه ارتبـاط بشـر در گرفتـن پیـام از ذات احدیـت اصـل اسـت 
یعنـی توحیـد و خدابـاوری یک اصل اعتقادی اسـت کـه باید به باور 
برسـد و پذیـرش رهبـری بشـری از میـان انسـان ها به نـام پیامبر در 

ایـن حدیث مسـتتر اسـت .
امـام  )ع( بـا بیان این حدیث در جمع مردم نیشـابور که اکثرا سـنی 
مذهـب بودنـد و ازجمله مهترین شـهرهای ایـران و پایگاه فرهنگی 
اهـل سـنت بـود، مسـئلۀ والیـت امیرمؤمنـان  )ع( بعـد از خاتمیـت 
رسـالت پیامبـر  )ص( و نیـز امامـت و رهبری امامان معصـوم  )ع( را 
دوبـاره مطـرح و بـا صـدای بلندتأکیـد مـی فرماینـد: ای کسـانی کـه 
اهـل نمـاز، قـرآن و... هسـتید، بدانیـد اگـر از والیـت خانـدان پیامبـر 
)ص( و امامـت مـا دور باشـید اعمال عبادی شـما بی ارزش خواهد 

بـود و نجات بخش نیسـت.
پنـج  سـه،  شـیعیان  رد  نشـانۀ  الذهـب  سلسـلة  حدیـث  درواقـع 
یـا هفـت امامـی از سـوی امـام رضـا اسـت. ایشـان بـا بیـان جملـۀ 
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»بشـروطها وأنامـن شـروطها «، انحـراف تمـام احـزاب و فرقـی را کـه 
پرچـم مخالفـت بـا امـام کاظـم، امـام صـادق و امـام رضـا )ع( و حتی 

قبـل از آنهـا را برافراشـته بودنـد، گوشـزد مـی کننـد.
توجـه بـه شـرایط روز و رصـد اتفاق های زمانه از شـیوه هـای ارتباط 
جمعـی اسـت. امـام  )ع( بـا توجـه بـه شـرایط فرهنگـی اجتماعـی 
نیشـابور در آن زمـان از فـن برجسـته سـازی کـه یکـی از شـیوه هـای 

ارتبـاط جمعـی مؤثـر اسـت، بهـره بردنـد.
نمونـه ای دیگر ازتحریک احساسـات حقیقت جویانۀ مردم، زمانی 
اسـت که امام  )ع( خود را از سـفر به خراسـان ناگزیر یافتند. ایشان 

در چنـد نوبت کنار مرقد پیامبر )ص( به شـکل خداحافظی
باقبـر ایشـان، ناخرسـندی خویش را از این سـفر آشـکار سـاختندتا 
دیگران نیز بدانند امام برای انجام این سفر مجبور بودند. ایشان، 
حضـرت جـواد )ع( را نزدقبـر رسـول خـدا )ص( بردنـد و بـه جد خود 
عرضـه داشـتند: ای رسـول خـدا )ص( او را بـه شـما سـپردم و بـه 
اصحاب فرمودند: سـخن او را گوش کنید، با وی مخالفت ننمایید 
و نزد ثقات اصحاب خویش بر امامت و جانشینی وی تأکید کردند 
)مسـعودی ، ١343ق : 34٩؛ ابن شهرآشـوب مازندرانی، ١375ق: 

.) ١٩٦
یکـی از راویـان حدیـث که از نزدیک شـاهد ماجرا بوده اسـت، چنین 
مـن  شـد،  مدینـه  وارد  مأمـون  فرسـتاده  هنگامی کـه  نـگارد:  مـی 
نیـز در مدینـه بـودم . امـام )ع( بـرای وداع بـا پیامبـر )ص( وارد حـرم 
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چندیـن  می گریسـتند،  درحالیکـه  حضـرت  شـدند.  نبـوی  شـریف 
نوبـت بـا پیامبر )ص( و مرقـد پاک او خداحافظی کردنـد. جلو رفتم 
و بـه امـام )ع( سـالم کـردم . حضـرت پاسـخ سـالم مـرا دادنـد. آنگاه 
امـام  )ع( را بـه خاطـر سـفری که در پیش داشـتند تهنیت گفتم ولی 
آن حضـرت فرمودنـد: مـرا بـه حال خود واگـذار که مـن از جوار جدم 
خـارج شـده و در غربـت از دنیـا خواهـم رفـت )ابـن بابویـه، ١3٨7، 
ج ٢: ٢١7(. امـام )ع( هنـگام بیـرون رفتـن از مدینـه تمام خویشـان 
خـود را فراخواندنـد و در جمـع آنـان فرمودنـد: بـر مـن گریـه کنیـد، 

زیـرا دیگـر بـه مدینـه بـاز نخواهم گشـت )طبـری، بتـا: ١7٦(.
گـواه دیگـر بـر کراهـت و ناخرسـندی امـام  )ع( از ایـن سـفر، مسـیر 
از  کـه  ای  گونـه  بـه  بـود،  خالفـت  دسـتگاه  سـوی  از  شـده  تعییـن 
برخـی مناطـق، امـام  )ع( مخفیانـه عبـور داده مـی شـدند )بیهقـی، 
١3٦٨: ١7١( و نیـز از ورود ایشـان بـه کوفـه و قـم جلوگیـری به عمل 
آمـد]3[ )ابـن بابویـه، ١3٨7، ج ٢: ١4٩( در صورتـی که اگـر امام  )ع( 
به این سـفر راضی بودند و مسـیر را با اشـتیاق می پیمودند دلیلی 

نداشـت تـا مأمـون مسـیر آن حضـرت را از ایـن دو شـهر دور بـدارد.
٢. نگرش ها

دیویـد برلـو در مـدل ارتباطـی خـود ذیـل بحـث نگـرش، سـه دسـته 
نگـرش را بـرای ارتباط گـر ضـروری مـی شـمارد: نگـرش نسـبت بـه 
خـود، نسـبت بـه مطلـب خـود و نگـرش نسـبت بـه مخاطـب و مـی 
گوید اگر ارتباط گر در این سـه نوع نگرش از مهارت باالیی برخوردار 
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باشد، بیشترین تأثیر را بر مخاطب می گذارد. در ادامه، دو نمونه 
از سـیره امـام  )ع( درتکمیـل مـدل برلـو بیان می شـود.

نماز باران
یکـی از حـوادث مهمـی کـه باعـث محبوبیـت بیشـتر امـام رضـا )ع( 
در میـان مـردم خراسـان و شـیعیان شـد، نـزول بـاران رحمـت بـر اثر 
دعـای ایشـان بـود. هنگامـی کـه حضـرت بـه والیت عهـدی مأمـون 
ع و  منصـوب شـدند، منطقـۀ خراسـان دچـار کـم آبـی شـد و مـزار
باغـات در معـرض خطـر قـرار گرفـت . عـده ای ایـن اتفـاق را بـه علـت 
حضـور امـام )ع( در مـرو بیـان مـی کردنـد، لـذا مأمـون از امـام )ع( 
خواسـت دعـا کننـد و از خداونـد بخواهنـد تـا بـاران رحمـت خـود را 
نازل کند. امام به خواسـتۀ مأمون پاسـخ مثبت دادند و پذیرفتند 
کـه در پیشـگاه الهـی دعـا کننـد. سـرانجام حضـرت در موعـد مقـرر 
در جمـع مـردم زیـادی در بیابـان بـر فـراز منبرقـرار گرفتنـد و پـس از 
حمـد و ثنـای پـروردگار عـرض کردنـد: بارالهـا! تـو قـدر و منزلـت اهل 
بیت  )ع( را باال بردی و به آنان بزرگی و عظمت بخشـیدی، مردم به 
امیـد فضـل و رحمـت تو به ما متوسـل شـده انـد، از تو درخواسـت 
دارم حاجـت آن هـا را بـرآوری و بـاران رحمتـت را نـازل نمایـی، بارانـی 
کـه ویرانـی و زیـان بـه بار نیـاورد، بارانی که شـروع آن موقعی باشـد 
کـه مـردم از صحـرا برگشـته و به منـازل و قـرارگاه های خود رسـیده 

باشـند )همـان: ١٨3١7٩(.



٢٠

سـرانجام دعای حضرت همان طور که از پیشـگاه الهی درخواسـت 
کـرده بودند مسـتجاب شـد. نزول بـاران رحمت بر اثر دعای ایشـان 
گفتنـد:  مـی  زبـان  یـک  همـه  و  شـد  مـردم  قدرشناسـی  موجـب 
بزرگـواری هـا و کرامـت هـای حضـرت بـاری تعالـی بـر فرزنـد پیامبـر 

اسـالم  )ص( گـوارا بـاد.
هـدف مأمـون ایـن بـود کـه دعـای امـام  )ع( در پیشـگاه الهـی پـس 
از حضـور در بیابـان بـه اتفـاق انبوهـی از مـردم مسـتجاب نشـود و 
ایشـان را در میـان عامـۀ مـردم تحقیـر کنـد. امـا بـا اسـتجابت دعای 
حضـرت، موقعیـت مأمـون نیزتضعیف و این حادثه بـرای وی گران 
تمـام شـد. اسـتجابت دعـای حضـرت و نـزول بـاران رحمـت، از یـک 
سـو موجـب فزونـی محبوبیـت و عالقـه منـدی بـه امـام رضـا )ع( در 
افـکار عمومـی شـد و از دیگـر سـو، زمینـۀ نفـوذ تشـیع و گرایش به 
آن را بـه خصـوص در افـرادی که معرفـت و عالقه مندی آنها به امام  

)ع( ریشـه دار و عمیـق بـود، فراهـم کـرد.
در اینجـا بایـد دقـت کنیـم کـه نگـرش امـام  )ع( نسـبت بـه خـود که 
مـی دانـد ولـی خـدا بـر روی زمیـن اسـت و درخواسـت او از سـوی 
گاهـی از درخواسـت مـردم  خـدا اجابـت خواهـد شـد. همچنیـن بـا آ
گاهـی از مردمـی کـه  و رعایـت شـرایط و لـوازم اسـتجابت دعـا و بـا آ
انتظـار مـی کشـند بـا اجابـت یـا عـدم اجابـت دعـای ایشـان، تأییـد 
یـا تکفیـر کننـد، درخواسـت مأمـون را برای خوانـدن نماز بـاران می 
پذیرنـد. امـا مأمون با ناآگاهی و ناباوری تمـام خیال می کند دعای 
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ایشـان مسـتجاب نشـده و جایگاهشـان نزد مردم کم رنگ خواهد 
شـد و از حضـرت تقاضـا مـی کندتـا نمـاز بـاران بخوانـد و ایـن امـام 
گاهـی کامـل از نگرش هـای خـود و مخاطبان  رضـا )ع( اسـت کـه بـا آ

و بـا امیـد بـه عنایـت حـق تعالـی پیـروز میـدان می شـوند.
مژده بهشت

)ع(  رضـا  حضـرت  بـا  می گویـد:  سـیار  موسـیبن  نـام  بـه  شـخصی 
بـودم )در سـفر بـه خراسـان ( نزدیک شـهر طـوس، چـون دیوارهای 
شـهر نمایـان شـد، صـدای نوحـه و عـزا شـنیدم ، بـه دنبـال صـدا 
رفتـم، دیـدم جنـازه ایسـت. در این هنـگام حضرت رضا )ع( از اسـب 
فـرود آمدنـد، بـه طـرف جنـازه رفتنـد، بـه آن خـو گرفتنـد و مأنـوس 
شـدند. آنـگاه رو بـه مـن کردنـد و فرمودند: ای موسـیبن سـیار، هر 
کـه جنـازه یکـی از اولیای ما را تشـییع کند، از گناهـان بیرون می رود 
آن گونـه کـه از مـادر، بـدون گنـاه متولـد شـده اسـت و چـون جنـازه 
آن مـرد را کنـار قبـر نهادنـد، حضـرت رضـا  )ع( نزدیـک آمدنـد، مـردم 
را کنـار زدنـد، دسـت مبـارک را بـر سـینۀ آن مـرد نهادنـد و فرمودند: 
ای فالنـی، مـژده بـاد تـو را بـه بهشـت، بعـد از ایـن دیگـر ترسـی بر تو 
نیسـت. عـرض کـردم: فدایـت شـوم ، آیـا ایـن مـرد را می شناسـید؟ 

شـما کـه تـا امـروز بـه ایـن سـرزمین نیامـده اید؟
فرمودنـد: ای موسـیبن سـیار، آیـا نمیدانی که اعمال شـیعیان ما، 
در صبـح و شـام بـر مـا عرضـه می شـود، هـر کوتاهـی کـه در اعمـال 
آنهـا باشـد، از خداونـد متعـال می خواهیـم کـه از صاحبـش درگذرد 
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و هـر چـه از کارهـای عالـی باشـد، از خداونـد برای صاحبش شـکرانه 
درخواسـت می کنیـم )ابـن شهرآشـوب مازندرانـی، ١375 ق، ج 4: 

34١؛ رک : مجلسـی، ١35٦، ج 4٩: ٩٨(.
در اینجـا نیـز امـام  )ع( احاطۀ خود را بـر کالم خود و نگرش مخاطب 
نشـان مـی دهنـد. ایشـان از شـیوه ارتبـاط میـان فـردی بـرای اعالم 
اطـالع اهـل بیـت  )ع( از اعمـال شـیعیان، اسـتفاده کـرده و تـالش 
دارنـد از ایـن طریق به اثبات والیت اهل بیت  )ع( بر مردم بپردازند.

3. سطح دانش
گاهـی و اطالعـات ارتباطگر  در مـدل برلـو، سـطح دانـش بـه میـزان آ
برمـی گـردد. امـام رضـا بـا داشـتن ایـن ویژگـی باعـث جـذب قلـوب 

مؤمنـان مـی شـدند. در ادامـه، دو مـورد بیـان مـی شـود.
اطالع قبلی ازمخاطب

در ُمسـند االمام الرضا )ع( آمده اسـت : امام  )ع( از قادسـیه بیرون 
شـدند، از طریق بادیه به طرف بصره حرکت کردند و پس از چندی 
بـه ناحیـۀ نبـاج رسـیدند. شـیخ صـدوق در روایتـی از]4[ابوحبیـب 
نباجـی ورود حضـرت را بـه نبـاج چنیـن شـرح مـی دهـد: ابوحبیـب 
نباجـی میگویـد: در عالـم رؤیـا دیـدم که رسـول اکـرم  )ص( بـه نباج 
وارد  می آینـد،  فـرود  حجـاج  کـه  مسـجدی  در  و  آوردنـد  تشـریف 
شـدند. بر آن حضرت سـالم کردم و پیش روی او ایستادم. طبقی از 
خرمای صیحانی نزد ایشـان بود و حضرت مشـتی خرما برداشـتند 
و بـه مـن دادند. آنها را شـمردم، ١٨ دانه بـود. ٢٠ روزی از این جریان 
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گذشـت و شـخصی نزد من آمد و گفت: ابوالحسن علی بن موسی 
الرضـا )ع( از مدینـه آمـده و در مسـجد نـزول اجـالل فرمـوده اسـت. 
موضعـی  همـان  در  جنـاب  آن  دیـدم  و  رفتـم  حضـرت  خدمـت  بـه 
نشسـتند که رسـول اکـرم  )ص( نشسـته بودند و طبقـی از خرمای 
صیحانـی ماننـد آنچه نـزد پیامبـر )ص( بود، پیش روی ایشـان قرار 
داشـت. سـالم کـردم و امـام رضـا )ع( پاسـخ دادند. سـپس مشـتی 
از خرمـا بـه مـن دادنـد. آنهـا را شـمردم، ١٨ دانه بود. عـرض کردم یا 
بـن رسـول هللا زیادتـر از این به من عطـا فرما، فرمودند: اگر رسـول 
خـدا )ص( زیادتـر از ایـن بـه تـو عطـا فرموده اسـت، ما هـم زیادتر از 

ایـن به تـو عطـا کنیـم )١3٨7، ج ٢: 45٨457(.
گزارشـی دیگـر از ابـن شهرآشـوب در المناقـب اسـت کـه آن حضـرت 
هنـگام عزیمـت از مدینـه بـه مـرو، در بصـره توقـف داشـتند. راوی 
ایـن قـول، ابـن علـوان اسـت. اما آنچـه او نقـل می کند همان شـرح 
ایـن ماجـرا بـا کمی اختـالف در کتاب های دیگر آمده اسـت : بنگرید 
بحاراالنـوار،  مجلسـی،  4١5-4١٦؛  الوصیـه:  اثبـات  مسـعودی،  بـه: 
ج ١٢: 7١٠؛ شـیخ عبـاس قمـی، منتهـی اآلمـال: 3٠٢؛ نجفـی یـزدی، 
مناقـب اهـل بیـت، ج ٢: ١77. ماجرایـی اسـت کـه ابوحبیـب نباجی 
در ورود حضـرت بـه نبـاج نقـل کـرده و بـه نظـر مـی رسـد روایـت در 
اصـل یکـی اسـت؛ امـا در آخـر روایـت ابـن علـوان، ماجرایی افـزون بر 
آنچـه ابوحبیـب نباجی گفته دارد. ابن شهرآشـوب در ادامۀ روایت، 
بـه نقـل از ابـن علـوان اضافـه مـی کنـد:  حضـرت پـس از چنـد روز 
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نـزد مـن فرسـتاده، از مـن ردایـی بـا انـدازه هـای معیـن خواسـتند. 
گفتـم چنیـن ردایـی نزد من نیسـت. حضـرت رضـا )ع( فرمودند: آن 
در بقچـۀ فالنـی اسـت، کسـی را نـزد عیالـت بفرسـت و آن را بخـواه . 
کسـی را فرسـتادم و نشـانی دادم. او رفـت و آنچـه حضـرت فرموده 

بودنـد، آورد]5[ )١375 ق، ج ٢: 3٩7 (.
صفوانـی در روایتـی دیگـر مـی گویـد: قافلـه ای از خراسـان بـه طـرف 
کرمـان حرکـت مـی کـرد. در بیـن راه، دزدان بـر اهالـی کاروان حملـه 
کردنـد و مـردی را کـه گمـان مـی کردنـد ثروتمنـد اسـت گرفتنـد و 
روزهـای زیـادی او را در میـان برف حبس کردند، دهانش را پر از برف 
کردندتـا مجبور شـود جای پول هایش را بگوید. سـرانجام زن یکی 
از دزدان بـر ایـن مـرد ترحـم کـرد و او را آزاد سـاخت . مـرد فـرار کـرد 
ولـی در اثـر شـکنجه ، دهـان و زبانـش بـه شـدت آسـیب دیـده بود، 
بـه طـوری کـه دیگـر قادر به سـخن گفتن نبود. شـبی در خـواب دید 
کـه مـردی مـی گویـد حضـرت رضـا  )ع( وارد خراسـان شـده ، نـزد او 
بـرو و دوای درد خـود را بخـواه. او هـم در خواب نـزد امام  )ع( رفت و 
ایشـان فرمودند: »زیره، سیسـنبر و نمک را بکوب و در دهان خود 
نـگاه دار تـا خـوب شـوی . « مـرد از خـواب بیـدار شـد ولـی بـه خواب 
خـود اعتنایـی نکـرد و سـرانجام خـود را بـه نیشـابور رسـاند. بـه او 
گفتنـد امـام  )ع( از نیشـابور رفتـه و اکنـون بـه ربـاط سـعد رسـیده 
است . مرد به رباط سعد رفت و خدمت امام  )ع( رسید، با سختی 
فـراوان جریـان دزدان را تعریـف کـرد و از ایشـان خواسـت او را شـفا 
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ببخشـند. امـام  )ع( بالفاصلـه فرمودنـد: »بـرو همـان دسـتوری را 
کـه در خـواب بـه تـو دادم، عمـل کـن. « مـرد بـه دسـتور عمـل کرد و 
خـوب شـد )مجلسـی، ١35٦، ج 4٩: ١٢4؛ ابـن بابویـه، ١3٨7، ج ٢: 

.)٢١١
اطالع از عقاید مخاطب

ایـن  کردنـد  سـعی  و  دادنـد  جلسـه  تشـکیل  بصـره  در  )ع(  امـام  
مجلـس بـا مسـیحیانی مثـل جاثلیـق، زیدیـه و معتزلـۀ یهودیـان 
)رأس جالـوت ( تشـکیل شـود و هـدف خـود را معرفـی نشـانه های 
امامت اهل بیت  )ع( قرار دادند )مجلسی، ١35٦، ج 4٩: 74(. چون 
در ارتبـاط بیـن فـردی، بهتریـن شـیوه بـرای برقـراری ارتبـاط مؤثـر با 
مـردم، داشـتن اطالعـات دقیـق از عقایـد مخاطبان اسـت، امام )ع( 

در ایـن جلسـه از ایـن شـیوه اسـتفاده کردنـد.
امـام )ع( در مناظـره هایـی کـه مأمـون در مـرو بـرای ایشـان ترتیـب 
بـر  و  کردنـد  مـی  شـروع  جـدل  بـا  را  خـود  ارتباطـی  روش  داد،  مـی 
مبنـای کتاب های آنها، علیه آنان اسـتدالل مـی کردند. این از فنون 
مناظـره اسـت کـه بـر دالیـل اعتقـادی طـرف مقابـل اسـتناد شـود، 
بـه ایـن ترتیـب او نمـی توانـد بـه سـادگی از ارتبـاط فـرار کنـد، چـون 
بایسـتی از تـورات و انجیـل فـرار کننـد کـه مبـدأ اعتقادی خودشـان 
اسـت . اسـتفاده از مفاهیـم مشـترک دو مذهـب بـرای غلبۀ بیشـتر 
در ارتباطات اسـت، مثل مقدس بودن عیسـی  )ع( در میان شـیعه 
و مسیحی )همان: 7٨( که امام  )ع( از این فن نیز استفاده کردند. 
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مبلغـان دینـی مـا بایـد توجـه کننـد کـه این روش مـی توانـد مبنای 
ارتباطـات میـان دینـی آینـده جهـان راتشـکیل دهد.

مأمون برای شکسـتن شـخصیت علمی حضرت، اقدام به تشکیل 
مـی  مختلـف  ادیـان  دانشـمندان  بـا  مباحثـه  و  مناظـره  مجالـس 
کـرد تـا شـاید از ایـن رهگـذر بتوانـد در مباحثـه هـای علمـی کـه بین 
آنهـا بـه وجـود مـی آید شکسـتی بـرای امـام رضـا )ع( ایجاد کنـد و از 
محبوبیـت آن وجـود مقـدس در بیـن مـردم، بکاهـد. اما سـرانجام 
توفیـق نیافـت و دانشـمندان برجسـتۀ تمـام ادیـان و مذاهـب از 
مراکـز علمـی جهـان بـا امـام  )ع( بـه بحـث و گفتگـو نشسـته و همۀ 
و  بزرگـواری  بـه  مختلـف  آرای  و  افـکار  صاحبـان  مذاهـب،  عالمـان 
احاطـۀ علمـی آن حضـرت اعتـراف کردنـد. پیـروزی هـای حضـرت در 

مباحثه هـا، مأمـون را ناامیـد کـرد.
از شـیوه هـای ارتبـاط میـان فـردی مؤثـر، اطـالع قبلـی از مخاطـب و 
عقایـد اوسـت. ایشـان بـا تعبیـر یافتـن رؤیـای ابوحبیـب نباجـی و 
احاطـۀ کامل بر عقاید مخاطبان، از این شـیوه بـرای اثبات حقانیت 
گاهی  امامت خود اسـتفاده می کردند. اینها نمونه هایی از علم و آ
بـی نهایـت امام بوده که موجب جذب قلـوب مؤمنان، در ارتباطات 

ایشـان بـا مردم بوده اسـت.
4. موقعیت فرهنگی اجتماعی ارتبا گر

برلـو مـی گویـد هیـچ ارتبـاط گـری بـه عنـوان فـرد آزاد و بـدون تأثیـر 
از شـرایطی کـه در سیسـتم فرهنگـی  اجتماعـی اطرافـش دارد، نـم 
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توانـد رفتـار کنـد. هرچـه طبقـۀ اجتماعـی و فرهنگـی ارتبـاط گـر بـا 
مخاطبـان نـزدی تـر باشـد، ارتبـاط کام تـر و بهتری صورت مـی گیرد. 
توجـه بـه ایـن نکتـه مـا را بـر آن مـی دارد کـه بیـان کنیـم، هرچنـد در 
ظاهـر، امـام رضـا )ع( از مدینه عازم مـرو بودند و خلق و خوی اعراب 
را با خود به همراه داشـتند، اما بررسـی سـیره ایشـان در این سـفر 
نشـان می دهد که نتنها ارتباط بسـیار هم رنگ و قوی با مخاطبان 
خـود داشـتند بلکـه باعـث جـذب قلوب آنـان هم شـدند. امـام رضا 
)ع( بـا رعایـت اخـالق اسـالمی و برخـورد انسـانی بـا افـراد، مرزهـای 
فرهنگـی و اجتماعـی مـردم ایـران را شکسـتند و بـا افـراد در قـوم و 
قبایـل متفـاوت، ارتبـاط مطلـوب و کامل برقـرار کردند ماننـد موارد 

زیر:
توجه به وضعیت اخالقی و فرهنگی مردم

حاکـم نیشـابوری از مجلـس ضیافـت و میهمانـی یاد مـی کند: یکی 
از بـزرگان شـهر بـه افتخـار حضـرت ترتیـب داد و افاضـل و علمـای 
شـهر را نیـز دعـوت کـرد و بـا وجـود اینکـه جـای افاضـل و اشـراف و 
بـه خصـوص جـای حضـرت رضـا )ع( را در صـدر جلسـه و همـراه بـا 
بودنـد،  کـرده  مقـرر  مصفوفـه  پشـتی(  و  )بالشـت  نمـارق  و  متـکا 
حضـرت التفاتـی به صدر مجلـس ننموده و در کنـار مجلس که نوع 
میهمانـان نشسـته بودنـد؛ جلـوس فرمودنـد. از آن پـس سـیره بر 
آن شـد کـه جـای افاضـل کنـار مجلـس باشـد نـه صـدر آن )١33٩: 
34(. ایـن قضیـه که گویـای تواضع حضرت بود، نهایـت الگوپذیری 
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مردم از ایشان و نفوذ عمیق آن حضرت را درقلب و فکر مردم ایران 
نشـان مـی دهد.

توجه به وضعیت مادی ورفاه مردم
نمونه هایی دیگر از اشراف امام  )ع( بر موقعیت فرهنگی اجتماعی 
ایـران، در وضعیـت رفاهـی مـردم و به خصـوص شـیعیان در دوران 
حکومـت مأمـون بـود. بنی عبـاس تا قبل از ورود امـام  )ع( به ایران 
عرصـۀ زندگـی را بـر شـیعیان سـخت مـی گرفـت بـه طـوری کـه عـده 
زیـادی از شـیعیان و حتـی سـادات علـوی، سـیادت و شـیعه بـودن 
خـود را مخفـی نگـه مـی داشـتند. امـا امـام در نمونه هایـی متعدد 
بـرای ایجـاد رفـاه مـردم در مسـیر حرکتشـان تـالش کردنـد. مثـال در 
منطقۀ »ده سـرخ« که خشـک و کم آبی بوده اسـت ، امام  )ع( برای 
وضـو آب طلـب مـی کنند و چون اطرافیان آب نداشـتند، با دسـتان 
خـود گودالـی حفر می کنند که آب از زمین می جوشـد. بنا بر روایت 
عبدالسـالم ابـن صالـح هـروی وقتـی حضرت به ده سـرخ رسـیدند، 
به ایشـان عرض کردند که خورشـید از دایره نصف النهار گذشـت و 
وقت نماز ظهر شـد. آن جناب فرود آمدند و فرمودند: آب بیاورید. 
گفتنـد: آب بـا مـا نیسـت. حضـرت با دسـت خویـش زمیـن را اندکی 
حفـر کـرده، چشـمه ای می جوشـد کـه تاکنـون موجـود اسـت ]٦[ 

)سحاب، ١334: ٢5٦(.
)ع(  رضـا   امـام  کـرده:  گـزارش  هـروی  ابوصلـت  دیگـر  روایتـی  در 
چـون بـه سـناباد رسـیدند، تکیـه کردنـد بـر کوهی کـه دیگ هـا از آن 
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می تراشـند و دعـا کردنـد: خداونـدا! سـود ببخـش بـه ایـن کـوه و 
برکـت عطـا کن در ظرف هایی که از این کوه می تراشـند و فرمودند: 
کـه از برایش دیگ ها از سـنگ تراشـیدند و فرمودنـد: غذایش را در 
همـان دیـگ هـا تهیـه کننـد. غـذای آن حضرت انـدک بود و آهسـته 
غـذا می خوردنـد. از آن روز مـردم بـه آن کـوه رو آوردنـد و دیـگ هـا و 
ظـرف ها از سـنگ آن تراشـیدند و برکت یافتند )ابـن بابویه، ١3٨7، 

ج ٢: ٢١١(.
در کـوه سـنگی نیـز، امـام )ع( برکـت سـنگ هـای ایـن ناحیـه را کـه از 
آن، دیـگ هـا و ظـروف سـنگی می تراشـیدند، طلـب مـی کننـد کـه تا 

امـروز نیـز همچنـان ایـن شـغل در ایـن ناحیـه برجاسـت.
در روایتـی دیگـر شـیخ صـدوق، گـزارش داده کـه امـام رضـا )ع( در 
نیشـابور در محلـۀ قزوینـی منـزل و در آنجـا حمامـی بنـا کردنـد کـه 
امـروز بـه گرمابـۀ رضـا مشـهور اسـت . آنجـا چشـمه ای کـم آب بـود. 
ایشـان کسـی را واداشـتند کـه آب آن را بیـرون آورد تـا فـراوان شـد. 
امـام )ع( در بیـرون دروازه در زیـر زمیـن، حوضـی سـاختند کـه چنـد 

پلـه پاییـن مـی رفـت و آب چشـمه بـدان مـی ریخـت.
حضـرت، داخـل حـوض شـدند و بیرون آمدند و سـپس بـه روی آن 
نمـاز گزاردنـد، سـپس مـردم مـی آمدنـد، از آن چشـمه بـرای تبـرک 
نوشـیده ، در آن حـوض غسـل مـی کردنـد، بـر روی آن نمـاز گـزارده، 
دعـا مـی کردنـد و از خداوند حاجت خواسـته و حاجاتشـان برآورده 
مـی شـد. امـروز، آن چشـمه را »عیـن کهـالن « مـی نامنـد و مـردم تا 
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بـه امـروز به سـراغ آن چشـمه مـی رونـد )همـان: ١3٦(. »بنابر آنچه 
مورخـان معاصـر ذکـر کـرده اند، این چشـمه که بعـد از آن به حمام 
امـام رضـا معـروف شـد همچنـان در شـهر نیشـابور وجـود دارد« 

)عرفـان منـش، ١3٩٠: ١٨١(.
توجه به وضعیت اعتقادی مردم و تبیین والیت اهل بیت )ع(

نمونـه ای دیگـر از اشـراف امـام  )ع( بر موقعیـت فرهنگی اجتماعی 
و شـرایط زمـان خود، در سـرخس اتفـاق می افتد.

یکـی از نشـانه هـای پذیـرش تحمیلـی والیت عهـدی از سـوی امـام 
رضا)ع( حادثۀ حبس و زندانی شدن آن حضرت در سرخس است. 
ایـن  چگونگـی  مـورد  در  کافـی  اطالعـات  اولیـه،  منابـع  متأسـفانه 
زندانی شـدن نداده اند. از برخی گزارش ها اسـتفاده می شـود که 
امـام  )ع( مدتـی در سـرخس تحت نظر ]و شـاید بازداشـت خانگی [ 
بـوده انـد. امـام  )ع( تـالش مـی کنندتا بـا توجه بـه موقعیت پیش 
آمـده و ارتبـاط نداشـتن ایشـان با مردم، بـه تبیین مسـئلۀ امامت 
و والیـت اهـل بیـت  )ع( بـرای ابوصلـت هـروی بپردازنـد تـا او سـخن 
حضـرت را بـه گـوش مـردم برسـاند. ایـن، نمونـه ای از ارتبـاط میان 
فـردی امـام  )ع( اسـت . در گزارشـی از ابوصلـت هـروی در ایـن بـاره 

چنیـن ثبت شـده  اسـت:
بـه در خانـه ای کـه حضـرت رضا )ع( در سـرخس در آن زندانی بودند 
آن  بـه  راهـی   : گفـت   . خواسـتم  مالقـات  اجـازه  زندانبـان  از  آمـدم. 
نیسـت. گفتـم: چـرا؟ گفـت: او چـه بسـا در شـب و روز هـزار رکعـت 
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نماز می گزارد و سـاعتی در آغاز روز و پیش از غروب در مصالی خود 
نشسـته و بـا پـروردگار خود مناجـات میکند. گفتـم: در وقتی از این 
اوقـات برایـم اجـازه دیـدار بگیـر و او اجـازه گرفـت. نـزد حضـرت رضـا 
)ع( رفتم. ایشـان در جای نماز خود نشسـته و در اندیشـه فرورفته 

بودند.
بـه امـام  )ع( گفتـم: یابـن رسـول هللا ایـن چیسـت کـه مردم از شـما 
حکایـت می کننـد؟ فرمودنـد: چـه می گوینـد؟ گفتـم: از شـما نقـل 
می کننـد کـه فرمـوده ایـد: مـردم، بنـدگان مـا هسـتند. فرمودنـد: 
خـدا آفریننـده آسـمان هـا و زمیـن اسـت و دارای پنهـان و آشـکار. 
از  گاه  هیـچ  و  ام  نگفتـه  را  سـخن  ایـن  هرگـز  مـن  کـه  شـاهدی  تـو 
پـدران خـود چنیـن سـخنی نشـنیده ام. تـو دانایـی بـه سـتم هایـی 
کـه از ایـن امـت بـر مـا اهـل بیـت وارد شـده اسـت و تـو دانایـی بـه 
اینکـه ایـن اتهـام نیـز از همـان سـتم هاسـت. سـپس حضـرت رضـا 
رو بـه مـن کردنـد و فرمودنـد: ای عبدالسـالم ! اگـر مـردم آفریـده 
مـا باشـند، چنـان کـه حکایـت می کننـد، پـس بـرای چـه کسـی مـا از 
ایشـان بیعت می گیریم. گفتم: یابن رسـول هللا! راسـت می گویی. 
سـپس فرمودنـد: آیـا تـو منکـری آنچـه حق تعالـی بـرای مـا از والیت 
و امامـت واجـب گردانیـده اسـت، آن چنـان کـه غیـر تو منکر اسـت؟ 
گفتـم: پنـاه برخـدا، من اقـرار دارم به والیت و امامت شـما]7[ )ابن 

.)4٢74٢٦ بابویـه، ١3٨7، ج ٢: 
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در مـرو نیـز وقتـی امـام  )ع( مجبـور بـه پذیـرش والیت عهـدی مـی 
شـوند بـرای مأمـون شـروطی مـی گذارنـد و بـا تقریـض ]٨[ متـن 
عهدنامـه، منظـور خـود را از پذیـرش، بـر همـگان آشـکار می سـازند 
و پـس از آن، سیاسـت دوگانـه ای در نظر می گیرند. اول اینکه از راه 
ولی عهدی و ارتباطات بین فردی به تبلیغ شیعه و امامت بپردازند 
و از حکومت ظلم دوری کنند و دیگری اینکه از راه ارتباطات جمعی 
بـه ترویـج شـیعه و امامـت بپردازنـد. تبدیـل لبـاس از مشـکی کـه 
رنـگ رسـمی لبـاس عباسـیان بود بـه رنگ سـبز که مربوط بـه ائمه 
اطهار )ع( اسـت، ضرب سـکه به نام حضرت، ترویج شـیعه با اشعار 
شـعرا و صلـه دادن بـه آنهـا و نماز عید مشـهور امام در مـرو ازجمله 
تـالش هـای ایشـان در ارتباطـات جمعـی بـود )ابـن بابویـه، ١373 
گاهـی از عهـد و زمـان خویـش  ق، ج ٨: ٢7٨٢٦٠( کـه بـا توجـه بـه آ

انجـام مـی دادند.
روش شناسی ارتباطات امام رضا

١. روش نفی واثبات
در ایـن روش، ارتبـاط گـر سـعی مـی کنـد همـۀ شـیوه هـای مشـابه 
و پیـام هـای رقیـب را نفـی و شـیوه و پیـام مطلـوب خـود را اثبـات 
کنـد. نکتـۀ قابل توجه در اینجا، دقـت در تمایز روش نفی و اثبات و 
روش اسـتدالل اسـت. در روش نفـی و اثبات، همـۀ پیام های رقیب 
زمینـۀ اثبات پیام مطلوب اسـت؛ درحالی که در روش اسـتداللی، از 
اصول منطق برای اثبات پیام مطلوب اسـتفاده می شـود، هرچند 
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ممکـن اسـت اثبات پیـام مطلوب خـود نافی همۀ پیـام های رقیب 
باشد.

بـه عبـارت دیگـر در روش نفـی و اثبـات، نخسـت کار نفـی پیـام هـای 
رقیـب صـورت می گیردتـا زمینه ای برای اثبات پیـام مطلوب پدیدار 
شـود. امـام رضـا )ع( در مناظـره بـا رهبـران و پیـروان ادیـان از ایـن 
روش بهـره مـی بردنـد. مثـال بـرای اثبـات نبـوت پیامبـر اکـرم  )ص(، 
از نفـی دالیـل پیـروان یهـود بـرای نپذیرفتن نبوت ایشـان اسـتفاده 

کردند.
دانشـمند یهـودی در پاسـخ امـام رضـا )ع( دربـاره چگونگـی اثبـات 
نبوت حضرت موسی، به معجزه هایی از قبیل شکافتن دریا، اژدها 
شـدن عصـا در دسـت وی، بیـرون آوردن یـد بیضـا و جاری سـاختن 
چشـمۀ آب از سـنگ بـا زدن عصـای خـود، اسـتناد کردنـد. امام رضا 
)ع( بـا پذیـرش ایـن معجزه های حضرت موسـی )ع(، پرسـیدند: آیا 
هر کس در تأیید ادعای نبوت خویش معجزه بیاورد، او را تصدیق 
میکنیـد؟ عالـم یهـودی گفـت: خیر، فقـط در صورتـی می پذیریم که 
معجزه هایی همانند معجزه های حضرت موسی )ع( بیاورد. امام  
)ع( فرمودنـد: پـس چگونـه به نبـوت پیامبران پیش از موسـی )ع( 
ایمان دارید، درحالیکه هیچ کدام از آنها معجزه های یادشده برای 
حضرت موسـی را نیاوردند. دانشـمند یهودی که در پاسخ حضرت 
رضـا )ع( درمانـده بـود، با تغییر حرف خود، گفت: اگر کسـی معجزه 
هایـی بیـاورد کـه فراتر از قـدرت افراد عادی باشـد، تصدیق نبوت او 
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الزم اسـت. در ایـن هنـگام، حضرت رضا )ع( با اشـاره به زنده شـدن 
مـردگان ، شـفای کـور مـادرزاد و بیمـاران مبتـال به پیسـی به دسـت 
حضـرت عیسـی )ع( و زنـده شـدن پرنـده ِگلیـن با َدم مسـیحایی آن 
حضـرت، پرسـیدند: پـس چرا نبـوت او را تصدیـق نمی کنید؟ وقتی 
می کـرده  کارهایـی  چنیـن  وی  کـه  می گوینـد   : گفـت  یهـودی  عالـم 
اسـت، ولی ما که آن را ندیده ایم، امام  )ع( پرسـیدند: مگر معجزه 
هـای حضـرت موسـی )ع( را بـه چشـم خـود دیـده ایـد؟ آیـا جـز ایـن 
اسـت کـه افـراد مـورد اطمینانـی، آنهـا را دیـده و نقـل کـرده انـد و بـا 
اخبـار متواتـر به شـما رسـیده اسـت؟ معجـزه های حضرت عیسـی 
)ع( هم توسـط افراد مورد وثوقی دیده شـده و در قالب اخبار متوا 
تـر گـزارش شـده اسـت، پس چـرا نبـوت او را تصدیـق نمی کنید؟ در 
بـاره حضـرت محمـد )ص( نیز این مسـئله صادق اسـت. بر اسـاس 
اخبـار متواتـر، آن حضـرت نـزد هیـچ آمـوزگاری درس نخواندنـد و 
چیـزی نیاموختنـد، ولـی بـه رغـم امـی و درس ناخوانـده و مکتـب 
نرفتـه بـودن، کتابی آوردند که در باره سرگذشـت پیامبران و اقوام 
گذشـته و نیـز در بـاره آینـده سـخن گفتـه اسـت. پـس چـرا نبـوت او 
را نمی پذیریـد؟ عالـم یهـودی، کـه جوابـی نداشـت، محکـوم شـد و 

سـکوت اختیـار کرد )طبرسـی، ١3٦١، ج ٢: ٢٠4٢٠3(.
٢. روش تذکر و یادآوری

در برابـر هشـیاری انسـان دو حالـت وجود دارد: یکـی جهل و دیگری 
غفلت. جهل، آنجا صادق اسـت که چیزی اصال به ذهن وارد نشـده 
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گاهـی ندارد؛ امـا آنجا کـه چیزی به  و فـرد نسـبت بـه آن هیـچ گونـه آ
ذهن آمده اما پس از مدتی به دالیلی از خاطر رفته است فراموشی 
و غفلـت مطرح می شـود و برای رفع ایـن حالت تذکر و یادآوری الزم 
اسـت. غفلـت و فراموشـی از ویژگـی های انسـانی اسـت و بایدتذکر 
وتنبهـی در کار باشـدتا غافـالن را بیـدار کنـد، مسـلما چـون خفتـه را 
بیـدار سـاختی خود بـه راه خواهد افتاد. خداوند به پیامبر دسـتور 
ر: پـس تذکر بـده که تو )بـه عنوان 

ّ
ـر إنمـا أنـت مذک

ّ
مـی دهـد: »فذک

رسـول( تنها تذکردهنده ای « )غاشـیه / ٢١(.
امام رضا )ع( همانند پدران بزرگوار خود، توجه ویژه ای به حفاظت 
شـیعیان از انحـراف هـای فکـری و عملی داشـتند. آن حضـرت روزی 
فرمودنـد:  جعفـری  ابوهاشـم  نـام  بـه  خـود  شـاگردان  از  یکـی  بـه 
»چـرا بـا عبدالرحمـن بـن یعقـوب همنشـینی مـی کنـی ؟ « گفـت : 
عبدالرحمـن دایـی مـن اسـت. حضـرت فرمودنـد: »او دربـاره ذات 
پـروردگار مطالبـی مـی گویـد کـه سـاحت مقدسـش از ایـن مـوارد 
پـاک اسـت یـا بـا او همنشـین بـاش و مـا را ترک کـن یا با ما نشسـت 
و برخاسـت کـرده ، او را از خـود دور کـن «. ابوهاشـم گفـت: عقاید و 
گفتـار او چـه آسـیبی بـه مـن می زنـد، درحالی کـه من بـر عقیده حق 
خـود اسـتوار بوده و از عقایـد او دوری می کنم؟ حضـرت فرمودند: 
آیا نمی ترسـی که بالیی به او برسـد و تو نیز به بالی او بسـوزی؟ پدر 
یکـی از یـاران حضـرت موسـی )ع( از یـاران فرعـون بـود. هنگامی کـه 
سـپاه فرعـون بـه سـپاه حضـرت موسـی )ع( رسـید، او نـزد پـدرش 
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رفـت تـا او را انـدرز دهد، ولـی هنگام نزول عذاب بر سـپاه فرعون، او 
هـم همـراه پدرش غرق شـد. حضـرت موسـی )ع( فرمودنـد: وقتی 
عـذاب الهـی فـرود آیـد، از آن کـس کـه نزدیـک گنـه کار اسـت دفاعـی 

نخواهـد شـد )کلینـی، ١3٦4، ج ٢: 374-375(.
درجایـی دیگـر آمده اسـت گروهـی از مردم خراسـان به حضـور امام 
رضـا )ع( رسـیده و از حضـرت خواسـتند آنهـا را از پرداخـت خمـس 
معـاف داشـته و خمـس اموالشـان را بـه آنـان ببخشـند. حضـرت 
کـه مـی دانسـتند آنـان شایسـتۀ بخشـش نیسـتند و بـا نیرنگ می 
خواهنـد ایـن وظیفۀ الهی را ترک کننـد، فرمودند: »این چه نیرنگی 
اسـت کـه بـه کار می برید؟ شـما با زبان خـود به ما اظهـار اخالص و 
دوسـتی مـی کنیـد، ولـی از حقی کـه خداونـد آن را برای ما قـرار داده 

اسـت، کوتاهـی مـی نمایید« )جلیلـی همدانـی، ١3٨4: ١٦(.
3. روش همراهی

گاهـی فـرد یـا جامعـه آن چنـان به یـک عقیده یـا عادت خـو گرفته و 
بدان پایبند شده که دور کردنش از آن به طور یک باره بس دشوار 
اسـت. در ایـن گونـه موارد باید با تیزبینی و شـناخت کامل نسـبت 
به روحیه ها و عقاید جامعه ارتباط برقرار کرد و در این باب بهترین 
روش همراهـی اسـت. در ایـن روش، ارتبـاط گـر بـا مخاطـب همـراه 
مـی شـود و بـا او ارتباط برقرار مـی کند، حتی در قسـمتی از عقاید و 
مسـیر فکـری بـا مخاطـب خود همـراه می شـود و این همراهـی را تا 
لحظـه ای کـه زمـان نشـان دادن حقیقت فرارسـد ادامه مـی دهد و 
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پـس از آن بـا تکانی شـدید در وجـود مخاطب، او را بیـدار می کند.
ایـن روش در سـیره امـام رضـا )ع( در برخـورد بـا مخالفـان بـه خوبی 
قابـل نمایـش اسـت. ایشـان در مناظـره هـا از ایـن روش بهـره مـی 
بردنـد. از سـویی دیگـر، ایشـان همـواره در ایـران تـالش مـی کردنـد 
گاهـی کامـل از زبـان مخاطبـان و سـخن گفتـن بـه زبـان آنهـا،  تـا بـا آ
زمینـۀ همراهـی بـا افـراد وتلطیـف روحیـۀ آنهـا را فراهـم آورده و از 
حالـت،  ایـن  در  بپردازنـد.  امامـت  و  توحیـد  بیـان  بـه  طریـق  ایـن 
مخاطـب بیشـترین تأثیـر را مـی پذیـرد. حضـرت رضـا )ع( در پاسـخ 
به درخواسـت عالـم یهودی برای اثبات نبـوت حضرت محمد )ص( 
بـر اسـاس کتـاب مقـدس آنان به فـرازی از تـورات اسـتناد کردند که 
دارای قرائـن روشـنی بـود و بـه خوبـی بـر مدعـای آن حضـرت داللت 
مـی کـرد. از جملـه فرمودند: آیـا می دانی که حضرت موسـی )ع( به 
بنـی اسـرائیل وصیـت کـرد: پیامبـری از میـان برادرانتـان بـه سـوی 
شـما خواهـد آمـد، او را تصدیـق کنیـد و بـه سـخنانش گـوش فـرا 
دهیـد؟ هنگامـی کـه عالـم یهـودی وجـود ایـن بشـارت را در تـورات 
تأییـد کـرد، حضـرت فرمودنـد: آیا بنی اسـرائیل برادرانی غیـر از بنی 
اسـماعیل دارنـد؟ و آیـا از میان فرزندان اسـماعیل  )ع( پیامبری جز 
حضرت محمد )ص( مبعوث شـده اسـت؟ دانشمند یهودی به هر 
دو پرسـش، پاسـخ منفـی داد]٩[ و ایـن گونـه امـام  )ع(، دانشـمند 
یهـودی را در پذیـرش نبـوت حضـرت محمـد )ص( همـراه کـرد. ایـن 

شـیوه می توانـد بهتریـن نـوع ارتبـاط بـا مخالفـان باشـد.
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4. روش استدالل یا ارتباط متقاعدگرانه
اصطالح ارتباط متقاعدگرانه ]١٠[ را می توان شـامل طرح هر پیامی 
دانسـت کـه بـه قصـد شـکل دادن، تقویـت یـا تغییـر پاسـخ هـای 
شـناختی، عاطفـی و رفتـاری دیگران طراحی شـده باشـد. بـه بیانی 
دیگـر، شـامل هرگونـه ارتباطـی اسـت کـه بـه منظـور تأثیرگـذاری بر 
دیگـری تنظیم شـده باشـد. بدین ترتیـب اصطـالح متقاعدگرانه را 
صفـت هـر ارتباطی می توا ن شـمرد کـه با هدف نفـوذ و تأثیرگذاری 

طراحی شـده باشـد )حکیـم آرا، ١374: ٦(.
مطالعـات  حـوزه  بـه  متقاعدسـازی  و  هـا  نگـرش  مباحـث  ورود  بـا 
ارتباطی، پاره ای از صاحب نظران کوشـیده اند تا تعریف مسـتقلی 
از ارتبـاط متقاعدگرانـه بـه دسـت دهند. در یک جمع بنـدی، ارتباط 
گاهانـه و  متقاعدگرانـه بدیـن گونـه تعریـف مـی شـود: کوششـی آ
فعـال بـه منظـور تغییـر نگـرش باورهـا یـا رفتـار آدمـی کـه از طریـق 
ارسـال پیامـی انجـام مـی شـود که بـه همین منظـور طراحی شـده 
اسـت. بـا ایـن تعریـف بایـد بیـان کـرد کـه آنچـه در سـیره امـام رضـا 
)ع( دیده می شـود، از این نوع ارتباط اسـت، چراکه ایشـان همواره 

سـعی در ارتبـاط کامـل و هدفمنـد بـا مخاطبـان خود داشـتند.
 قصدُه الّناس 

ّ
از رجـاء بـن ضحاک نقل شـده اسـت: »ال ینزل بلـدًا ِإال

عـن  الکثیـر  یحّدثهـم  و  فُیجیبُهـم  دینِهـم  َمعالـم  فـی  یسـتفُتونه 
ابیـه، عـن آبائـه، عـن علی، عـن رسـول هللا  )ص(«؛ حضـرت در هیچ 
سـرزمینی وارد نمیشـدند مگـر اینکـه مـردم بـه جنابشـان رجـوع 
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کـرده و در مسـائل دینـی از ایشـان نظرخواهـی میکردنـد، حضـرت 
هم پاسـخ آنان را می دادند و بر ایشـان از طریق پدران بزرگوارشـان 
)ابـن  میکردنـد  نقـل  فـراوان  صـورت  بـه  را  )ص(  پیامبـر   احادیـث 

.)١٩٦ بابویـه، ١3٨7، ج ٢: 
این نقل از رجاءبن ضحاک که تمام طول مسـیر را با امام  )ع( بوده 
نشان دهنده ارتباط کامل و متقاعدگرایانه امام  )ع( با مردم است 
کـه شـهر بـه شـهر بـه تعـداد ایـن مـردم افـزوده می شـدتا جایـی که 
در نیشـابور بـه حداکثـر خـود رسـید و حضـرت از فرصـت اسـتفاده 

کـرده و حدیث معـروف سلسـلۀالذهب را نقل کردند.
5. روش سکوت

همـان طـور کـه سـخن گفتـن، ارائـۀ پیـام و تأثیـر درذهـن مخاطـب 
اسـت ، سـخن نگفتـن یـا سـکوت بـه موقع هـم می توا ند بـه نوعی 
ارسـال پیـام بـه مخاطـب باشـد و حتی بعضـا اثرگذارتر هـم خواهد 
بـود. در واقـع سـکوت، پیامـی اعجازگـر در امر ارتباط و یکـی از جنبه 
هـای مهـم ارتباط اسـت، مشـروط بـر اینکه حـاوی پیامی باشـد.  در 
سـیره خطبـا و آیین سـخنوران بـرای جل توجه خـاص مخاطبان در 
زمان ارائه نکات مهم و دقیق، از این روش استفاده می شود. امام 
رضـا )ع( نیـز از ایـن روش در حدیـث معـروف »سلسـلة الذهـب« که 
بـرای اثبـات امامـت و والیـت اهـل بیـت  )ع( بر مـردم بود، اسـتفاده 

کردند.
همـان طـور که قبال بیان شـد، امام  )ع( در نیشـابور در جمع عظیم 
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مشـتاقان اهـل بیـت  )ع(، پـس از طرح حدیث »الالـه اال هللا حصنی 
، فمـن دخـل حصنـی امـن مـن عذابـی «، سـکوت کردنـد و کجـاوه 
ایشـان به حرکت درآمد؛ اما ایشـان دسـتور توقف دادند و درحالی 
کـه همـه متوجه ایـن رفتار حضرت شـده و منتظر سـخن دیگر باره 
ایشـان شـدند، فرمودند: »بشـروطها و أنـا ِمن شـروطها. « درواقع 
امـام  )ع( پـس از ایـن سـکوت معنـادار، بـه مـردم نشـان دادنـد کـه 
ایـن بخـش از مطلـب، مهمتـر و قابـل تأمـل تـر از بخـش قبلـی بود و 
درحالـی کـه توجـه ویـژه همـگان را برانگیختـه بودنـد، ایـن مطلـب 
را بیـان کـرده و والیـت خـود را شـرط وارد شـدن بـه دژ محکـم الهـی 

یعنـی توحید دانسـتند.
٦. روش اصالح اندیشه ها

»اصـالح « و »طلـب اصـالح « از دیـدگاه منابع اسـالمی در ذات دین 
از طریـق تطبیـق  ارکان هویـت دینـی اسـت. اصـالح  از  و  قـرار دارد 
شـرایط زندگـی بـا ارزش هـای دین، در هـر عصری حاصل می شـود. 
راه  بـزرگ تریـن مصلحـان جهـان، پیامبـران هسـتند کـه  بنابرایـن 
صحیـح زندگـی را به انسـان می آموزند. امام علـی )ع( می فرمایند: 
»خداونـد پیامبـران خـود را مبعوث فرمود و هرچندگاه، متناسـب 
بـا خواسـته هـای انسـان ها، رسـوالن خـود را پـی درپی اعـزام کردتا 
وفاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جوید و نعمت های فراموش 
شـده را بـه یـاد آورنـد و بـا ابـالغ احـکام الهـی، حجـت را بـر آنهـا تمـام 

نماینـد« )رک: نهـج البالغه، خطبـۀ اول (.
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لـذا از دیـدگاه اسـالم و قـرآن، اصـالح طلـب بایـد در خـط انبیـا و بـا 
تمسـک بـه تعالیـم آنـان و کتـاب الهـی بـه اصـالح جامعـه بپـردازد. 
قـرآن کریـم مـی فرمایـد: »مـا اجـر طالبـان اصـالح را کـه بـا تمسـک 
بـه کتـاب خـدا و بـه پـا داشـتن نمـاز در جامعـه بـه طلـب اصـالح می 
پردازنـد ضایـع نخواهیـم کـرد« )اعـراف /١7٠؛ اسـماعیلی، بتـا: ١(.

علـی رغـم اینکـه مأمون همـواره درتـالش بودتا به نحـوی، از ارزش 
و قـرب و منزلـت امـام  )ع( در بیـن مـردم کم کند اما شـیوه ارتباطی 
ایشـان بـه گونـه ای بـود کـه همـواره باعـث جـذب قلـوب مخاطبان 
رفتـار  بـا  )ع(  امـام  شـد.  مـی  اسـالم  دیـن  بـه  آنهـا  آوردن  ایمـان  و 
اندیشـه  گاهـی  آ و  بیـداری  در  سـعی  همـواره  خـود  گرانـۀ  اصـالح 
هـای مخاطبـان داشـتند و هرگـز برای تخدیـر افکار آنان سـعی نمی 

کردند.
اگر میراث امام صادق )ع( بیشـتر معطوف به مباحث فقهی بوده، 
میـراث امـام رضـا )ع( بیشـتر متوجه جنبـه های الهـی و کالمی دین 
است . غیر از احادیث فقهی ارزشمند منقول از آن امام )ع(، مناظره 
هـا و احادیـث متعـددی در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه پژوهشـگران 
مسـائل عقیدتـی از آن اسـتفاده مـی کننـد. در این دسـته احادیث، 
مباحثی همچون توحید و صفات خدا، نبوت و شناخت پیامبران، 

امامت و منزلـت امامان وجود دارد.
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نتیجه گیری

آنچه گفته شد سیره ارتباطی امام رضا )ع( در مسیر هجرت ایشان 
از مدینـه بـه مـرو مطابـق با مدل ارتباطات انسـانی برلـو بود. اطالع 
قبلـی از مخاطـب، دانسـتن زبـان مخاطـب، اطـالع دقیـق از عقایـد 
مخاطـب، توجـه بـه شـرایط روز و رصـد اتفـاق هـای زمانـه ازجملـه 
شـیوه هـای ایشـان در ارتباطـات انسـانی بـه صـورت میـان فـردی ، 
گروهـی و جمعـی بـود کـه بـه اختصـار در ایـن نوشـته مورد بررسـی 
ارتباطـات  انـواع  از  )ع(  امـام   اینکـه  اسـت  مهـم  آنچـه  گرفـت.  قـرار 
انسـانی بـه تناسـب شـرایط زمـان و مـکان و نیاز مخاطب اسـتفاده 
مـی کردنـد و ایـن می تـوا نـد الگویـی بـرای مدیـران و مبلغـان مـا در 

ارتبـاط مؤثـر بـا افراد باشـد.
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