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مقدّمــه
مدرک تحصیلیام را در یکی از بهترین دانشگاههای کشور گرفتهام ،ولی امان
از پارتیبازی!
دربارۀ همسرم کلی تحقیق کردم ،ولی نمیدانم چرا آنگونه که فکر
میکردم نیست؛ همیشه با هم درگیر هستیم و هرچه میگویم ،برایش
سوءبرداشت پیش میآید!
مجموعۀ ما محیط بدی برای کارکردن است؛ همکاران و مدیر مجموعه
همیشه با من مشکل دارند .سختترین ساعتها را در این خرابشده باید
سر کنم.
کارکنان مجموعه فقط برای گرفتن پول اینجا هستند .مجبورم وظایف
خیلی از آنها را بهدوش بکشم .هرچه از آنها میخواهم ،باز کار خودشان
را انجام میدهند .از اینکه مدیریت این محیط را بر عهده دارم ،احساس
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خستگی میکنم.
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گاهگاه اینگونه گلهگزاریها را از گوشهوکنار میشنویم و شاید حتی
خودمان هم درگیر آن باشیم .از طرف دیگر ،دانشآموختگانی را میبینیم که
با وجود خیل عظیم دانشآموخته در رشتۀ آنها ،جذب بازار کار میشوند؛ یا
زوجی که در سختترین شرایط زندگی با هم احساس خوشبختی میکنند.
محیطهای کار فراوانی هستند که هم کارکنان و هم مدیران از کارکردن در
آنجا لذت میبرند و به اهدافی که میخواهند میرسند.
در کتاب ارتباطشناسی ،در تعریف ارتباط آمده است« :ارتباط فراگرد
انتقال پیام از گیرنده به فرستنده است؛ مشروط بر اینکه در گیرندۀ پیام،
مشابهت معنای مورد نظر فرستنده صورت پذیرد».
خیلی اوقات ما برای انتقال آنچه در ذهن داریم ،تالش زیادی میکنیم،
ولی به نتیجۀ الزم نمیرسیم؛ علیرغم تواناییهایمان ،فرصت شغلی مورد
نظرمان را بهدست نمیآوریم؛ نهتنها سخنمان برای همسرمان درکشدنی
نیست ،بلکه بعضی مواقع غرضآلود و موجب سوءتفاهم میشود؛ یا در محیط
کار در تعامل با کارفرما یا کارکنان مشکل داریم .مشکل کجای کار است؟
برای اینکه سخن ما فهمیده شود ،باید مشابهت معنا در مخاطب ما
صورت پذیرد .مخاطب ما انسان است؛ صاحب پیچیدگیهای مختلف .هرچه
پیام پیچیدهتر باشد ،این مشابهت معنایی مشکلتر خواهد بود .محدودیت
زمانی ،محیط تبادل پیام و اختالالتی که در مسیر رسیدن پیام ممکن است
ایجاد شود را نیز به مسئله بیفزایید.
هنر یک پیامرسان ماهر نخست یادگیری مقدمات ،روشها ،عوامل برقراری

ارتباط اثربخش و شناسایی موانع و بازدارندهها و در درجه دوم استفاده بهینه

شد ،بعضی از طرفهای مشاوره تذکر میدادند که موضوع ارتباط مؤثر
موضوع جدیدی است و شاید در یافتن این مطالب در گفتار و رفتار امام
رضا× این هدف محقق نشود.
امام

رضا×

بیش از دوهزار حدیث در منابع روایی بهیادگار گذاشته

است که این گنجینه را مرحوم عالمه عطاردی در مسند امام

رضا×

با

تالش فراوان و با سفر از هند تا اروپا جمعآوری کرده است .نکتهای که یک
محقق میانرشتهای باید مدنظر قرار دهد ،این است که برای یافتن موضوع
جدید در یک مجموعۀ حدیثی باید به همۀ ابواب حدیثی مراجعه کند.
بدون تردید،

معصومان^

که تبیینکنندگان کالم وحی هستند ،از

بهترین ابزارهای ارتباطی ،برای انتقال پیام الهی به مخاطبان گوناگون خود،
از مخاطب ساده تا عمیق در شرایط زمانی و مکانی به نیکوترین شکل بهره

بردهاند .ایشان طبیعتاً پیام خود را در این بستر منتقل میکردهاند و این
پیامها بههمت راویان سینهبهسینه به آیندگان رسیده و بعدها بههمت
بعضی از محدثان در ابوابی دستهبندی و بههمین صورت بهدست ما رسیده
است.
پس فارغ از دستهبندی آن محدثین بزرگ و با تعمق در احادیث میتوان
به ابزارهایی که هر امام معصوم× برای انتقال پیام از آنها بهره میبرده
است ،دست یافت و با دستهبندی آنها ،مواردی را به مخاطب ارائه داد.

در سیرۀ امام رضا 

زمانی که عزم ما برای پرداختن به این موضوع در سیرۀ رضوی جزم
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از آن در زمان مناسب است.
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کشور ارسال شده و مورد مداقۀ استادان قرار گرفته است و نویسندگان در
عین حال تأکید میکنند که مهارتهای ارتباطی بیش از موارد نامبردهشده
در این نوشتار است و در این کتاب ،تنها به ذکر مثالهایی از احادیث
رضوی بسنده و سعی شده است عالوه بر آوردن احادیث ،تحلیلهایی نیز
به فراخور توان آورده شود.
علی جانفزا
فروردین 1395

پیشنیازها و روشهای
ارتباطی امام رضا×

فصـل ا ّول
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با بررسی احادیث امام رضا× میتوان به اهداف و روشهایی در مباحث
ارتباطی دست یافت .این اهداف و روشها منبعث از قرآن کریم و سیره
اجداد طاهرین آن حضرت است و البته این اهداف و روشها بیش از موارد
ذکرشده است و در برخی موارد چون در احادیث امام رضا× شاهدمثال
نیافتیم ،به همین موارد بسنده کردیم.

پیشنیازهای ارتباط

برای برقراری ارتباط ،باید شرایطی فراهم شود .پیشنیازهای ارتباط را باید
در ارکان آن جستجو کرد؛ منتها از زاویهای دیگر .در این راستا باید گوش
شنوایی برای شنیدن پیام باشد؛ در عین اینکه زبان گویایی نیز برای انتقال
پیام مهیا باشد .محیط نیز برای انتقال پیام اهمیت دارد ،زیرا رسانه ،کانال
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و پدیدۀ نوفه نیز به این مورد وابسته است و باالخره زمان ارائۀ پیام نیز در
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اثربخشی آن تأثیری بهسزا دارد .تا این شرایط مهیا نباشد ،اثربخشی زیادی
نیز برای پیام متصور نخواهد بود.
در احادیث رضوی ،تالش برای فراهمآوردن این پیشنیازها را میتوان
پیجویی کرد:
 اعتماد به فرستنده

برای اینکه سخن گوینده اثربخش باشد ،ضمن اینکه فرد باید از مقبولیت
و اعتبار شخصیتی برخوردار باشد ،باید مورد اعتماد مخاطبان نیز باشد .این
مهم از طرق مختلف حاصل میشود.
 تأیید افراد مقبول

افرادی که مورد اعتماد گیرندگان پیام هستند ،میتوانند فرستنده را مورد
تأیید و توثیق خود قرار دهند .شبیه این مورد را در فهرستهای انتخاباتی
احزاب یا معرفی گوینده بهعنوان کارشناس بحث میتوان یافت.
در فـرهنـگ دینـی ،ایـن تأییـد و تـوثیـق از بشـارت بـه آمـدن
پیامبـر| در کتب مقدس پیشین تا بشارت پیامبر| به آمدن امامان
معصوم^

بعد از خود بهوسیلۀ روایات و نیز اعالم جانشین امام در بین

شیعیان و تأکید بر آن در مواقع بهخصوص از آن جمله است .دربارۀ امامت
امام رضا× ،امام موسی

کاظم×

رضا× صحه گذاشته است:

در احادیث فراوانی بر جانشینی امام

ْت ِ َ ِ ِ ِ
اك إِنِّي قَ ْد َكبِ َر ِسنِّي
ْت فِ َد َ
يم× ُج ِعل ُ
قُل ُ
لبي إبْ َراه َ
ِ ِ
َ
ار إِل َى ابْنِ ِه أَبِي ال َْح َس ِ
ن×
فَ ُخ ْذ بِيَدي م َن النَّا ِر قَالَ فَأ َش َ
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فَ َقالَ َه َذا ص ِ
احبُكُ ْم ِم ْن ب َ ْع ِدي.
َ

1

من بنما) .حضرت با دست به پسرش

ابوالحسن×

اشاره کرد و فرمود :این پس از من صاحب شماست.
در این حدیث ،راوی دربارۀ جانشین بعد از امام کاظم× از ایشان سؤال
میپرسد که امام هفتم ،پسرش امام رضا× را معرفی میکند.
در حدیثی دیگر ،امام

کاظم×

با دعوت از خویشان ،نشانههایی نیز

برای تأکید به ایشان ارائه میدهد:
ِ َ ِ ِ
ون ل ِ َم َج َم ْعتُكُ ْم
يم× فَ َج َم َعنَا ثُ َّم قَالَ أَتَ ْد ُر َ
ب َ َع َث إل َْينَا أبُو إبْ َراه َ
قُلْنَا َل قَالَ ْاش َه ُدوا أَ َّن َعلِيّ ًا ابْنِي َه َذا َو ِصيِّي َو ال ْ َقيِّ ُم ب ِ َأ ْم ِري َو
ان ل َُه ِع ْن ِدي َد ْي ٌن فَلْيَ ْأ ُخ ْذ ُه ِم ِن ابْنِي
َخلِي َفتِي ِم ْن ب َ ْع ِدي َم ْن َك َ
َه َذا َو َم ْن َكان َ ْت ل َُه ِع ْن ِدي ِع َد ٌة فَلْيَ ْستَ ْن ِج ْز َها ِم ْن ُه َو َم ْن ل َْم يَكُ ْن
ِ ِ ِ ِ 2
ل َُه ب ُ ٌّد ِم ْن ل ِ َقائِي فَ َل يَ ْل َقنِي إ َّل بكتَابه.
موسی بن جعفر× (پیش از زندانرفتنش) دنبال ما
فرستاد و ما را جمع کرد و فرمود :میدانید شما را
برای چه دعوت کردم؟ گفتیم :نه .فرمود :گواه باشید
که این پسرم وصی من و پس از من خلیفه و کاردار
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،ج ،1ص.312
 .2همان ،ص.312

در سیرۀ امام رضا 

من پیر شدهام ،مرا از دوزخ رهایی بخش (امامم را به
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به موسی بن

جعفر×

عرض کردم :قربانت گردم،
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من است .هر کس از من طلبی دارد ،از این پسرم

در سیرۀ امام رضا 
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بگیرد و به هر کس وعدهای دادهام ،باید وفای آن را
از او خواهد و هر کس از مالقات من ناگزیر است ،جز
بهوسیلۀ نامۀ او مرا مالقات نکند.
حتی امام

هفتم×

در دوران حبس نیز بر فرستادن الواحی مبنی بر

امامت امام رضا× بعد از خود تأکید داشت:
َكتَ َب إِل ََّي ِم َن ال َْح ْب ِ
س أَ َّن فُ َلن ًا ابْنِي َسيِّ ُد ُول ِْدي َو قَ ْد ن َ َحلْتُ ُه
ِ 1
ُك ْنيَتي.
موسیبنجعفر×

از زندان به من نوشت که فالنی

پسر من است ،آقا و سرور فرزندان من است ،من کنیۀ
خودم را به او بخشیدهام.
 راستگویی و صداقت

این مورد نیز موجب اعتمادآفرینی نسبت به گوینده میشود .تحلیل این
بحث در فصل بعد خواهد آمد.
 هماهنگی قول و عمل گوینده

یکی از عوامل اعتمادآفرینی ،هماهنگی قول و عمل گویندۀ سخن است .این
مورد نیز در فصل بعدی تحلیل و بررسی خواهد شد.
 اتصال به علم غیب

این عامل موجب اعتماد به فرستنده خواهد شد .البته این توانمندی
 .1عیون اخبار الرضا× ،ج ،1ص.21

صرفاً ویژۀ پیامبر| و امام معصوم× و دلیلی بر حقانیت ایشان است.
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1

با دوستداران و دشمنان خویش وارد ارتباط میشوند و بهامر خداوند از
این موهبت در راستای هدایت بشر بهره میگیرند .گروهی از اهل کالم در
حضور مأمون از امام رضا× در این باره سؤال پرسیدند که جواب

امام×

شنیدنی است؛ حضرت رضا× فرمود:
«مگر گفتۀ حضرت رسول| را نشنیدهای که فرموده
است از فراست مؤمن بترسید که او به نور خداوند
مینگرد .در ادامه

امام×

فرمود هیچ مؤمنی نیست

مگر اینکه فراستی دارد و بهاندازۀ ایمان و بصیرت
و داناییاش به امور توجه دارد .خداوند در ائمۀ اهل
بیت ،آن نور را قرار داده است و نوری که در وجود
آنان هست ،بهاندازۀ همۀ نورهایی است که در وجود
مؤمنین است».

2

تعداد زیادی از احادیث وارده دربارۀ امام رضا× دال بر کرامات حضرت
است .بخشی از این احادیث توصیفکنندۀ نوعی از شیوههای ارتباطی ایشان
با مخاطبان است و

امام×

در آنها با دانستههایی دربارۀ مخاطب که

نشأتگرفته از اتصال امام با عالم غیب است ،مخاطب مذکور را در حیرت
 .1همان ،ج ،2ص.200
 .2همان.

در سیرۀ امام رضا 

مردمان است ،درک میکنند و نیات ایشان را میفهمند .بهمدد این علم،
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معصومان^ با نور خداوند به همگان مینگرند و اخباری را که در دلهای

20

فرو میبرد و طبیعتاً اثری فراتر بر ذهن مخاطب بر جای میگذارد که نتیجۀ

در سیرۀ امام رضا 
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آن بهبارنشستن پیام امام در ذهن مخاطب است .همان طور که گفتیم ،تعداد
این احادیث کم نیست و ما از باب تبرک به دو حدیث اشاره میکنیم:
ُك ْن ُت بِبَ ِ
ْت ل ِ ُم َع َّم ٍر :إِ ْن َرأَ ْي َت
ان ،فَ ُقل ُ
اس َ
اب ِّ
الر َضا× ب ِ ُخ َر َ
أَ ْن تَ ْس َألَ َسيِّ ِدي أَ ْن يَكْ ُس َونِي ثَ ْوب ًا ِم ْن ثِيَاب ِ ِهَ ،و يَ َه َب
ِ ِ
ِ ِ
اس ِم ِه .فَ َأ ْخبَ َرنِي ُم َع َّم ٌر أَن َّ ُه
لي م َن ال َّد َراه ِم الَّتي ُض ِرب َ ْت ب ِ ْ
ِ
الس َل ُم ِم ْن فَ ْو ِر ِه
َد َخلَ َعلَى أَبِي ال َْح َس ِن ِّ
الر َضا َعل َْيه َّ
ِ
َِ َ
الس َل ُم فَ َقالَ « :يَا
َذل ِ َ
ك ،قَالَ  :فَابْتَ َدأني أبُو ال َْح َس ِن َعل َْيه َّ
ان أَ ْن نَكْ ُس َو ُه ِم ْن ثِيَابِنَا أَ ْو ن َ َه َب ل َُه
ُم َع َّم ُر ،أَ َل يُ ِر ُ
الري َّ ُ
يد َّ
ان قَ ْول َُه
ِم ْن َد َر ِاه ِمنَا؟».قَالَ  :فَ ُقل ُ
ان اهللَِ ،ه َذا َك َ
ْت ل َُهُ :س ْب َح َ
ِ
اع َة بِال ْبَ ِ
اب.
الس َ
لي َّ
ك ،ثُ َّم قَالَ « :إِ َّن ال ُْم ْؤ ِم َن ُم َوفَّ ٌق ،قُلْ ل َُه فَلْيَ ِجئنِي».
قَالَ  :فَ َض ِح َ
ِ
َ ِ
الس َل َمَ ،و َد َعا لِي بِثَ ْوب َ ْي ِن
فَأ ْد َخلَني َعل َْيه ،فَ َسلَّ ْم ُت فَ َر َّد َعل ََّي َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين
م ْن ثيَابِه فَ َدفَ َع ُه َما إِل ََّي ،فَل ََّما قُ ْم ُت َو َض َع في يَ َد ِي ثَ َلث َ
1
ِد ْر َهما.

در خراسان در خانۀ حضرت رضا× بودم ،به معمر
گفتم :میخواهم از سید من بخواهی یک دست
لباس از لباسهای خود را به من مرحمت کند و
 .1حمیــری ،عبــداهلل بــن جعفــر ،قــرب االســناد ،ص479؛ عطــاردی ،عزیــزاهلل ،اخبــار و آثــار حضرت
رضا× ،ص.372

از درهمهایی که بهنام او سکه زده شده است ،به

سخن کنم ،حضرت فرمود :ای معمر آیا ریان میل
ندارد ما از جامههای خود او را بپوشانیم و از دراهم
خود به او بدهیم؟ گفتم :سبحان اهلل او چند لحظه
پیش همین درخواست را از من کرد .حضرت رضا×

خندید و فرمود :مؤمن موفق است ،بگو نزد ما بیاید.
ریان گوید :معمر مرا خدمت آن جناب برد ،من سالم
کردم .حضرت جواب سالم مرا داد ،سپس دو جامه
از جامههایش به من مرحمت فرمود و هنگامی که
از محضرش برخاستم ،سی درهم در دستم گذاشت.
مثال دیگر دربارۀ مالقات یکی از واقفیه با امام در مدینه است .وی به
طلب یافتن دینی صحیح بهسوی امام میرود و

امام×

بدون اینکه آن

شخص خواستهاش را بازگو کند ،او را از نیت وی باخبر میکند:
ْك ال َْح ِ
ال فَل ََّما ِص ْر ُت
ُك ْن ُت َواقِف ًا َو َح َج ْج ُت َعلَى تِل َ
ْت
ب ِ َم َّك َة َخل ََج فِي َص ْد ِري َش ْي ٌء فَتَ َعلَّ ْق ُت بِال ُْملْتَ َز ِم ثُ َّم قُل ُ
اللَّ ُه َّم قَ ْد َعلِ ْم َت َطلِبَتِي َو إِ َر َادتِي فَ َأ ْر ِش ْدنِي إِل َى َخ ْي ِر
ِ
ِ
ِ
ال ْديَ ِ
َْ
الر َضا× فَ َأتَ ْي ُت ال َْم ِدينَ َة
ان فَ َوقَ َع في ن َ ْفسي أَ ْن آت َي ِّ
ْت ل ِ ْل ُغ َل ِم قُلْ ل ِ َم ْو َل َك َر ُجلٌ ِم ْن أَ ْه ِل
فَ َوقَ ْف ُت بِبَاب ِ ِه َو قُل ُ
ال ِْعر ِ
اق بِال ْبَ ِ
اب قَالَ فَ َس ِم ْع ُت ن ِ َد َاء ُه َو ُه َو يَ ُقولُ ْاد ُخلْ يَا
َ

در سیرۀ امام رضا 

آن حضرت رسیدم قبل از اینکه دربارۀ شما آغاز
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من بدهد .معمر گفت :من پس از سؤال شما خدمت
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در سیرۀ امام رضا 
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ِ
َعب َد اهلل ِ بن ال ْم ِغ ِ
ِ
ْت
ير ِة فَ َد َخل ُ
ْ
يرة ْاد ُخلْ يَا َع ْب َداهلل بْ َن ال ُْمغ َ
َْ ُ َ
ِ
َ
اك
اء َك َو َه َد َ
فَل ََّما نَظَ َر إِل ََّي قَالَ لي قَ ْد أ َج َ
اب اهللُ ُد َع َ
ِ 1
ك ُح َّج ُة اهلل ِ َو أَ ِمينُ ُه َعلَى َخلْقه .
ْت أَ ْش َه ُد أَن َّ َ
ل ِ ِدينِ ِه فَ ُقل ُ
من واقفیمذهب بودم که به حج رفتم .چون به مکه
رسیدم ،شکی در دلم (دربارۀ مذهبم) ایجاد شد .خود
را به ملتزم (دیوار مقابل در خانۀ کعبه که مستحب
است سینه و شکم را به آنجا چسبانند و دعا کنند)
چسبانیدم و گفتم :بارخدایا تو خواست و ارادۀ مرا
میدانی ،مرا به بهترین دینها هدایت کن! پس در
دلم افتاد که خدمت حضرت رضا× بروم .به مدینه
آمدم و در خانۀ حضرت ایستادم و به غالمش گفتم:
به آقایت بگو مردی از اهل عراق بر در خانه است.
آنگاه صدای حضرت را شنیدم که میفرمود :بفرما
ای عبداهلل بن مغیره! بفرما ای عبداهلل بن مغیره!
چون مرا دید فرمود :خدا دعایت را اجابت کرد و به
دین خویش هدایتت فرمود .من عرض کردم :گواهی
میدهم که حجت خدا و امین او بر خلقش تویی.
 ارائه در مکان مناسب

از جمله پیشنیازهای ارتباط ،ارائۀ پیام در مکانی مناسب است .این مقوله
 .1عیــون اخبــار الرضــا× ،ج ،2ص219؛ کافــی ،ج ،1ص 260؛ همــان ،ترجمــۀ مصطفــوی،
ص.168

از دو جنبه درخور بررسی است؛ اول اینکه پیام در مکانی مهم ارائه شود و

دارد ،یا ارائۀ پیام در روزنامهای با روزنامۀ دیگر متفاوت است .اینجاست
که تأکید ائمه^ بر ارائۀ پیامهای مهم در حرم پیامبر| و حضور ایشان
در جوار حرم و همچنین ارائۀ پیامهای مهم در مسجدالحرام را میتوان به
اهمیت ارائۀ پیام در مکانهای خاص تعبیر کرد.
تأکید امام رضا× به گریه در جوار حرم پیامبر| در زمان عزیمت
به مرو از آن جمله است 1که اصل حدیث را در قسمت «رسانهای به نام
بکی» آوردهایم.
البته آمادهبودن مکان مهم در همهجا ممکن نیست .بنابراین آمادهکردن
محیط مناسب برای ارائۀ پیام در مکانهای مختلف سرلوحۀ
از جمله امام

رضا×

معصومین^

بوده است؛ از آن جمله میتوان به سفارش امام

رضا× اشاره کرد برای اجارۀ مکانی که دارای دو در باشد تا رفتوآمد به
آن برای مردم آسان باشد:

مت َعل ِ
َيه فَ َقالَ لِي
الرضا× إل َى ال َقادسيّ ِة فَ َسلَّ ُ
استَقبَ ُ
لت ّ
الخ ِ
اكتَ ِر لِي ُحجر ًة ل ََها بَاب َ ِ
اب إل َى
اب إل َى َ
ان َو ب َ ٌ
ان ب َ ٌ
َ
2
َخا ِرج...

 .1کافی ،ج ،2ص.217
 .2صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات فــی فضائــل آل محمــد| ،تصحیح محســن کوچه
باغــی ،ج  ،1ص 246؛ خســروی ،موســی ،زندگانــی حضــرت علی بن موســی الرضــا×،،ص.37
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پیام مهیا شود .برای مثال ارائۀ پیام در مسجد جامع با مسجد عادی تفاوت
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دوم اینکه در صورت نبودن چنین مکانی ،مکان دیگری را برای ارائۀ بهتر
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بهاستقبال حضرت

رضا×

تا قادسیه رفتم ،خدمتش رسیدم و سالم

در سیرۀ امام رضا 
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کردم .فرمود :برایم یک خانه اجاره کن که دارای دو در باشد؛ یک در به
مهمانخانه و یک در برای خروج.
 ارائه در زمان مناسب

همان طور که مکان مناسب از پیشنیازهای ارتباط مؤثر است ،زمان نیز در
بهبارنشستن کالم تأثیری بهسزا دارد .از ارتباط با خالق گرفته تا ارتباطات
میانفردی ،زمان مناسب در ایجاد ارتباط اهمیت ویژهای دارد .چهبسا زمان
نامناسب ،پیام را ضایع کند و از کارکرد آن بهشدت بکاهد.
در احادیث رضوی نیز این زمانسنجی برای ارائۀ پیام بهنیکی مشاهده
میشود .نمونۀ بارز آن همت امام به انجام سنت رسول خدا| و امیرالمؤمنین،
آن هم در روزی مانند عید فطر بهعنوان زمان مناسبی برای ارائۀ پیام به
جمعیت انبوه نمازگزاران است:

و چون شب عید رسید ،مأمون شخصی را فرستاد و از
حضرت درخواست کرد که سوار شود و به نماز عید رود

و خود حضرت با مردم روبهرو شود و خطبه بخواند تا

همه مطمئن شوند و آرامش دل یابند ...باالخره امام دید
مأمون سخت پافشاری ميکند ،گفت :ای امیر ،اگر مرا

از این کار عفو کنی البته بیشتر دوست دارم ،اما اگر

نميپذیری پس ناچارم که من مانند رسول خدا| و

علی بن ابیطالب× نماز بگزارم...

1

 .1کافی ،ج  ،1ص489؛ عیون اخبار الرضا× ،ج  ،2ص .150

در لسان احادیث رضوی برای بعضی از روزها و لحظات مانند صبح

 مهیاشدن گیرندۀ پیام

تا گیرنده آمادۀ پذیرش پیام نباشد ،ارتباطی صورت نخواهد پذیرفت یا
دستکم ارتباط ناقص خواهد بود .عمدۀ تالش یک ارتباطگر مقدمهچینی
برای آمادهسازی ارتباطگیر است .در ارتباطات دینی عمدهترین وظیفۀ انبیا
آمادهساختن مردم برای گرفتن پیام الهی است .در احادیث امام رضا× نیز

نمونههای زیادی از این پیشنیاز میتوان یافت.
برای مثال در هنگام ورود امام به نیشابور ،چند پیام غیرکالمی نظر
را جلب میکند .اول اینکه امام برای کنارزدن پردۀ کجاوۀ خود عجله
نمیکند و تا تقاضای اهل حدیث آن شهر بر قرائت حدیث از پدرانش ،رخ
بر مخاطبان نمیگشاید 3.دوم اینکه پاسخ به ابراز احساسات مردم حاضر
بهقدر کافی و وافی است؛ بهطوریکه گروهی از اهل حدیث مردم را به
گوش فرادادن به پیام حضرت و اذیتنکردن ایشان فرامیخوانند.
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اینجاست که امام بعد از این مقدمهچینی ،پیام اصلی خود را که حدیث
سلسلةالذهب بود ،بر مردم اهل علم این شهر امال و بدینوسیله پیام امامت
 .1همان ،ص  « :34الل َُّهم با ِرک ِلُ َّمتِی فِی بُکو ِر َها یو َم سبت ِ َها َو َخ ِم ِ
یس َها».
َّ َ
ْ َْ
 .2همان ،صَ :72
«ال تَکتُبُوا َعلَی َعب ْ ِدی َو أَ َمتِی َض َج َر ُه ْم َو َعث ْ َرتَ ُه ْم ب َ ْع َد ال َْع ْص ِر».
 .3اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة فی معرفة االئمه^ ،ج  ،2ص .308

 .4همان.

در سیرۀ امام رضا 

کالم میتواند در این لحظات از تأثیر بهتری برخوردار باشد.

مهارتهای ارتباط مؤثر

شنبه و پنجشنبه 1یا بعد از عصر 2برکاتی ذکر شده است که بهنظر میرسد
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خود را با اتصال به زنجیرۀ پدرانش به رسولاهلل| با مؤثرترین شکل به

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

مردم اعالم میکند 1.یکی از روشهای مهیاکردن مخاطب برای اخذ پیام،
آموزش است که در ادامه توضیحات آن خواهد آمد.
 آموزش

یکی از راهکارهای ارتباط تأثیرگذار که میتواند با جهتگیری و برنامهریزی،

مخاطب را تحت تأثیر خود قرار دهد ،آموزش است؛ چه اینکه در روند
آموزش به سطح مخاطب ،نیاز مخاطب ،زمان و مکان بهطور ویژه توجه
میشود .بنابراین تعلیم و تعلم زمینهای برای انتقال فرهنگها بهشمار
میآید؛ بهگونهای که امامان

معصوم^

و بهویژه امام

رضا×

آموختن و

آموزاندن علومشان را زندهکردن امر و دستورات خود میدانند:
ْت ل َُه َو َك ْي َف يُ ْحيِي أَ ْم َر ُك ْم
«ر ِح َم اهللُ َع ْبدا ً أَ ْحيَا أَ ْم َرنَا فَ ُقل ُ
ُ
ِ
اس ل َْو َعل ُموا
قَالَ يَتَ َعلَّ ُم ُعل َ
اس فَ ِإ َّن النَّ َ
ُومنَا َو يُ َع ِّل ُم َها النَّ َ
2
مح ِ
اس َن َك َل ِمنَا َلتَّبَ ُعونَا».
َ َ
خداوند رحمت کند بندهای را که دستورات ما را زنده
کند .عرض کردم چگونه دستورات شما را زنده کند؟
فرمود علوم و معارف ما را بیاموزد و به مردم تعلیم
دهد ،زیرا اگر مردم خوبیهای سخنان و دستورات ما
را فرا گیرند ،از ما متابعت خواهند کرد.
 .1عیون اخبار الرضا× ،ج  ،2ص.134
 .2همان ،ص.36

 تحلیل هوشمندانه

و احوال و افراد بهخوبی هویداست .امام در ارتباطات کالمی و غیرکالمی
و حتی سکوت و سخنهای خود بهوسیلۀ بررسی و تحلیل حاصل از آن با
مخاطبان خود ارتباط برقرار میکند .این تحلیلهای هوشمندانه که نتیجۀ
آنها بعضی از تصمیمهای مهم ایشان در مواقع مختلف است ،در بعضی از
احادیث حضرت بازگو میشود.
برای مثال بعد از قتل فضل بن سهل ،محمد بن عباد نقل میکند که
مأمون به دیدار امام میآید درحالیکه گریان است و از امام تقاضا میکند
که در حل و فصل امور در نبود فضل به وی کمک نماید که امام میفرماید
تو خود تدبیر امور را به دست گیر و من نیز برایت دعا میکنم؛ سپس
مأمون از خدمت حضرت خارج میشود و راوی دلیل عدم اجابت امام را از
ایشان میپرسد ،امام× در جواب میفرماید:
يحك يا أَبَا َح َس ٍن ل َْس ُت ِم ْن َه َذا ْ َ
ال ْم ِر فِى
...فَ َقالَ َو َ
َشى ٍء قَالَ فَ َرآنِى قَ ِد ا ْغتَ َم ْم ُت فَ َقالَ لِى َو َما ل َك فِى
المر إِل َى ما تَ ُقولُ و أَنْ َت ِمنِّى كما أَنْ َت َعل ِ
َْ
َيه
َ
َ
َ
َه َذا ل َْو آلَ ْ ُ
كمك و ْكن َت كو ِ
اح ٍد ِم َن
ْال َن َما كان َ ْت ن َ َف َقتُك إِ َّل فِى ِّ
َ
َ
1
النَّاس.
 .1همان ،ص 164؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص.138

در سیرۀ امام رضا 

ارتباط است .در شیوۀ ارتباطی امام رضا× تحلیل هوشمندانۀ امام از اوضاع

مهارتهای ارتباط مؤثر

یکی دیگر از مقدمات ارتباط ،تحلیل هوشمندانه از اوضاع و احوال افراد طرف
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فرمود وای بر تو ای ابوالحسن ،شما از این قضایا

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

اطالع نداری و نمیدانی کار از چه قرار است و
موضوع چگونه بوده است .راوی گفت حضرت
رضا×

مشاهده کردند من از سخنان او اندوهگین

شدم .فرمودند تو را چه به این کارها؟ اگر امورات
همان طور که میگویی انجام پذیرد و تو اکنون با من
همان طور هستی که با او میباشی ،روزی تو همواره
در آستینت بود و تو مانند یکی از افراد مردم بودی.
در این حدیث راوی با دیدۀ حسن نیت به برخورد و سخن مأمون
گوش فرا داده و از امام توقع یاری مأمون را داشته است که امام با تحلیلی
که از اوضاع داشته و علت مرگ فضل را بهخوبی فهمیده است ،بهطور
سربسته ،در عین اینکه امکان بازگوکردن تمام حقایق برای ایشان نیست،
فکر اشتباه راوی را به وی گوشزد میکند.

روشهای ارتباطی امام رضا

×

با دقت در گفتار و رفتار امام رضا× میتوان روشهای ارتباطی مختلفی

را در منش رضوی مشاهده کرد .در ادامه بهقدر بضاعت به بررسی بعضی
از این شیوههای ارتباطی میپردازیم .الزم به ذکر است در دو فصل آینده
که به عوامل و موانع برقراری ارتباط مؤثر در گفتار و رفتار امام

رضا×

میپردازیم ،در بعضی مواقع ناگزیر به استفاده از شواهد مثال این قسمت
خواهیم بود.
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 استفاده از زبان دعا

دیگر مردم نیز میتواند باشد .از این میان میتوان به دعاهای معصومان^

اشاره کرد که خود پنجرهای است بهسوی معارف ناب که بهسوی مخاطبان
نیز گشوده شده است .نیایش حسی است مشترک که ریشه در فطرت و
سرنوشت انسان دارد .گوهر گرانبهای نیایش تعلیم خاص خداست که
انبیای عظام به بشر ارزانی داشتهاند.

1

نمونۀ بارز این موضوع دعاهای امام چهارم علی بن

حسین×

است

که عدهای گمان میکنند صرفاً دعا و استغفار است؛ حال آنکه این ادعیۀ
پرمحتوا بهترین پیامها را در زمینههای فکری و عملی و نیز مسائل اخالقی،
اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی ،تربیتی ،حقوقی و ...در بطن خود
دارد؛ 2بهطوری که

امام×

با توجه به شرایطی که در آن قرار دارد ،پیام

مورد نظر خود را بههدف انتقال آموزههای انسانساز خداوند از این طریق
به گیرندۀ پیام منتقل میکند.
بحث انتقال پیام از طریق راز و نیاز در قرآن کریم نیز به زیباترین شکل
در آیات پایانی سورۀ مبارکۀ بقره یا در سورۀ مبارکۀ آلعمران وجود دارد.
یکی از مهمترین نقاط مشترک این شیوۀ انتقال پیام ،زمانی است که
امیدی به شنیدن پیام از سوی خلق نیست؛ بهعبارت دیگر بهدالیل مختلف
 .1خیاط ،علی ،تجلی قرآن در نیایش معصومان^ ،ص .42
 .2همان ،ص.43

در سیرۀ امام رضا 

دعا ارتباط مخلوق با خالق است ،ولی گاه خود زمینهای برای ارتباط با

مهارتهای ارتباط مؤثر

یکی از راههای ارتباط که آثار فراوانی دارد ،استفاده از زبان دعاست .هرچند
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آن مشابهت معنایی که در گیرنده برای فهم معنای مورد نظر فرستنده

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

است ،صورت نمیپذیرد .گو اینکه گیرندۀ پیام ،بنای شنیدن پیام را ندارد.
بنابراین فرستندۀ پیام سراغ خالق میرود و هر چه در دل دارد ،به او
میگوید .او گیرندهای است که دریافتکنندۀ هر معنایی است و آرامکننده
هر دلی که همصحبت اوست 1.این شیوۀ ارتباطی یعنی ارتباط با واسطۀ
خالق یکی از مؤثرترین شیوههای ارتباطی است که بسیار مورد استفادۀ
معصومین^ بوده است؛ بهطوریکه در لحظات عدم پذیرش پیام از سوی
مخاطبین ،معصومین^ با دلی پردرد ،سخن خود را با یگانه دادار هستی
با صدایی بلند فریاد میزدند و این شیوۀ انتقال پیام ،دل مخاطبان اطراف
فرستنده را گویی بهلرزه درمیآورد و نهتنها تا حد زیادی پیام به فرستندۀ
مورد نظر اولیه منتقل میشد ،بلکه این پیام به مخاطبان عصور بعدی نیز

میرسید .پوشیده نیست که دعای امام× واقعاً دعا بوده و با خدای خودش
سخن میگفته است ،اما این اثر تربیتی را برای اطرافیان امام نیز داشته
است.
برای مثال حضرت رضا× هنگام قرارگرفتن در شرایطی که نمیتوانست
بهطور مستقیم پیام خود را به فرستنده برساند ،از این شیوۀ انتقال پیام
بهره میبرد .در ادامه به نمونههایی در این باره اشاره میشود.
برای نمونه ،تأثیر استفاده از دعا بهدلیل تکرار امام با جزئیات آن در
ذهن رجاء بن ضحاک که همراه ایشان در سفر به مرو بود ،باقی میماند و
آن را بهعنوان گزارش به خلیفه تقدیم میکند .جالب اینکه امام در حین
 .1رعد.28/

سفر به سؤاالت مردم نیز پاسخ میدهد و رجاء به ذکر گزارش اجمالی در

همچنین از رجاء بن ضحاک در طی همسفری با امام نقل شده است:
كان أَ ْت َقى ِهلل ِ تَ َعال َى ِم ْن ُه َو َل أَكثَ َر
فَ َو اهلل ِ َما َرأَ ُ
يت َر ُج ًل َ
ِذكرا ً ِهلل ِ فِى َج ِمي ِع أَ ْوقَاتِ ِه ِم ْن ُه َو َل أَ َش َّد َخ ْوف ًا ِهلل ِ َع َّز َو َج َّل
َ
َس فِي
ِم ْن ُه َو َ
كان إِ َذا أ ْصبَ َح َصلَّى ال ْ َغ َدا َة فَ ِإ َذا َسلَّ َم َجل َ
ُم َص َّل ُه يُ َسبِّ ُح اهللَ َو يُ َح ِّم ُد ُه َو يُكَ بِّ ُر ُه َو يُ َه ِّلل ُُه َو يُ َص ِّلي
1
س.
َعلَى النَّبِ ِّي| َحتَّى تَطْ ل َُع َّ
الش ْم ُ

به خدا سوگند یاد ميکنم که از او مردی پرهیزکارتر
در نزد خدا و کثیرالذکرتر در جمیع اوقات و
ترسندهتر از خدا ندیدم؛ چون صبح برمیآمد ،نماز
صبح میگزارد و چون نماز را سالم میگفت ،در
مصالی خود مینشست و تسبیح و تحمید و تکبیر

 .1عیون اخبار الرضا× ،ج  ،2ص180؛ ادامۀ حدیث :فَإِذَا سلَّم َجل ِ
یح ِّم ُد ُه
یسبِّ ُح َّ
الل َ َو َ
َ َ
َس فی مُ َص َّل ُه َ
َ
ِ
یها َحتَّی یتَ َعال َی
یس ُج ُد َس ْج َد ًة یبْقَی ف َ
َو یکبِّ ُر ُه َو َ
یهلِّل ُ ُه َو َ
س ث َُّم ْ
یصلِّی َعلَی النَّبِی| َحتَّی تَ ْطل َُع الشَّ ْم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لَ
وء ُه َو َعا َد إِل َی مُ َص َّل ُه فَإِذَا
و
د
د
ج
ُم
ث
ال
و
ز
ال
ب
ُر
ق
َی
ل
إ
م
ُه
ظ
یع
و
م
ُه
ث
د
یح
اس
ن
ال
َی
ل
ع
ضُ
َّ
ار ث َُّم أَق ْبَ َ
َّ َ
َ ِّ ُ ْ َ
النَّ َه ُ
َّ َ َّ َ ُ َ
ُ ْ
ْ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ون َو فِی الثَّانِیةِ
ِ
ٍ
ِ
یها ال ْکاف ُر َ
َام ف ََصلَّی س َّ
کعة الول َی ال َْح ْم َد َو ق ُلْ یا أَ َ
الر َ
ت َر َ
سق َ
کعات یق َْرأُ فی َّ
َزال َت الشَّ ْم ُ
الل ُ َو یقْرأُ فِی ْ َ
کعتَ ِ
ین
کع ِة ال َْح ْم ُد ِ َّلل ِ َو ق ُلْ ُه َو َّ
ال َْح ْم َد َو ق ُلْ ُه َو َّ
یسل ُِّم فِی کلِّ َر َ
ال ْرب َ ِع فِی کلِّ َر َ
الل ُ أَ َح ٌد َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ی ْقن ُ ُ ِ
ِ
ُّ
ِّ
یصلِّی الظ ْه َر
یم َو َ
الرکو ِع َو ب َ ْع َد ال ْق َر َاءة ث َُّم ی َؤذ ُن َو َ
یصلِّی َر َ
کعتَین ث َُّم یق ُ
ت فی ِه َما فی الثَّانیة قَبْلَ ُّ
یها مِائ َ َة َم َّرةٍ شُکرا ً
اء َّ
فَإِذَا َسل ََّم َسبَّ َح َّ
الل ُ ث َُّم َس َج َد َس ْج َد َة الشُّ ک ِر یقُولُ ف ِ َ
اللَ َو َح َّم َد ُه َو کبَّ َر ُه َو َهلَّلَ ُه َما َش َ
ِ َّلل ِ فَإِذَا َرف ََع َرأ ْ َس ُه قَام.

در سیرۀ امام رضا 

خداوند ،این گزارش مفصل است.

مهارتهای ارتباط مؤثر

این خصوص بسنده میکند ،ولی در زمینۀ دعاهای حضرت و راز و نیاز با
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و تهلیل خدا میکرد و صلوات بر پیغمبر و آل او

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

میفرستاد تا اینکه آفتاب طلوع ميکرد.
نکتۀ مهم هنگامی است که امام در موضع تهمتهایی تلخ قرار میگیرد.
در این هنگام امام دست تضرع بهسوی خدا برمیدارد و از این رفتار به خدا
شکایت میکند؛ گویا ایشان میخواهد عالوه بر آرامش قلبش ،جواب تهمت
را نیز بدهد ،بدون اینکه اصطکاکی بهوجود آید .نمونۀ این بحث را میتوان
در تهمت برادرش عباس بن موسی در مقابل قاضی مدینه 1و شبهۀ اباصلت
در قبال شایعۀ بندگی مردم در قبال امام و اهل بیتشان مشاهده کرد.

2

ضمن اینکه امام بعد از این بحث ،با استدالل و برهان ،حضار یا طرف مقابل
خود را ،اگر زمینۀ پذیرش داشته باشند ،اقناع میکند.
 استفاده از رسانۀ شعر

یکی از روشهای انتقال مؤثر مفاهیم تربیتی استفاده از زبان شعر است که

میتوان از آن به رسانۀ شعر نیز تعبیر کرد .بخشی از اخبار رسیده از امام
مربوط به اشعاری است که شاعران اهل بیت در حضور

امام×

رضا×

سرودهاند و این اشعار اکنون در متون حدیثی ما موجود است.

امام×

شاعرانی را که در منقبت اهل

بیت^

شعر میسرودند ،مورد تفقد قرار

داده؛ به این معنا که امام× از این رسانه بهخوبی بهره برده است.
امام×

عمدتاً در مواجهه با این اشعار با ابراز احساسات و گریه بر

مظلومیت اهل بیت^ و سپس مورد تفقد مادی و معنوی قراردادن شاعر
 .1کافی ،1369 ،ص.102
 .2عیون اخبار الرضا× ،ج  ،2ص.183

و بعضاً با افزودن ابیاتی بر شعر آنها ،این رسانه را پایدار و ماندگار میکند

احادیث معتبر بهطور مستقل از ایشان شعری نیافته است .نکتۀ مهم در این

باره صرفاً بهرهگیری از جایگاه رسانهای مدیحهسرایان اهل

بیت^

برای

اشاعۀ فرهنگ اهل بیت^ و بعضاً چنانکه گفته شد ،همراهی با ایشان است
و نه سرودن شعر بهطور مستقل.
برای مثال امام در مواجهه با ابونواس ،بعد از شنیدن اشعارش ،با تأیید
آنها به غالمش دستور میدهد که هرچه از مخارج نزد غالم موجود است،
به او ببخشد .بهعالوه ،مرکب همراه نیز به ابونواس اعطا میشود که تلقی
کمارزشبودن شعر ابونواس ایجاد نشود.

1

گفتگوی پراحساس دعبل با امام× نیز با اینکه بارها تکرار شده ،باز
هم خواندنی است:
دعبل خزاعی در آن هنگام که حضرت در مرو نزول
اجالل فرموده بود ،بر علی بن

موسیالرضا×

وارد

شد و به امام گفت یا بن رسولاهلل من قصیدهای
ساخته و سوگند یاد کردهام که برای احدی قبل
از شما نخوانم .حضرت فرمود آن را بخوان .دعبل
شروع کرد به خواندن قصیدهای که یک بیتش این
است:
 .1همان ،ج ،2ص.144

در سیرۀ امام رضا 

درخور تأکید است که نمیتوان امام رضا× را شاعر دانست و نویسنده در

مهارتهای ارتباط مؤثر

و راویان را بر روایت این وقایع تحریک و تحریض مینماید .البته این نکته
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مدارس آيات خلت من تلوة
در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

و منزل وحى مقفر العرصات

1

تا بدانجا رسید که:
أرى فيئهم فى غيرهم متقسما

و أيديهم من فيئهم صفرات

2

حضرت× گریست و فرمود راست گفتی ای خزاعی
همین طور است .و چون دعبل به این بیت رسید که:
مد وا إلى واتريهم
إذا وتروا ّ
امام×

أك ّفا عن الوتار منقبضات

3

کف دو دستش را میچرخانید و زیر و رو

میکرد و میفرمود آری این چنین است ،دستها
بسته است .و چون به این بیت رسید:
الدنيا و ايام سعيها
لقد خفت فى ّ

و إنّى لرجو ال من بعد 4وفاتى

 .1مــدارس و محافلــی کــه در آن قــرآن خوانــده و تفســیر و تدریــس میشــد ،اکنــون خالــی اســت ،و
محــلّ نــزول وحــی چــون صحرائــی بــیآب و علــف و خشــك افتــاده اســت.
 .2غنائــم و بیتالمــال مســلمین را میبینــم کــه در میــان دیگــران تقســیم میشــود ،و مینگــرم کــه
محمــد|) ،از آن خالــی اســت.
دســتهاى ایشــان (آل ّ
 .3هــر گاه هــدف حربــه تیــر جنایــت و بــل و ظلــم دشــمن واقــع میشــوند ،دســتهاى تهــی از حربــه
و بســته را بســوى دشــمن میگشــایند.
.4مــن چــون داراى محبّــت شــما خاندانــم همــه عمــر در تــرس و وحشــت زندگــی کــردم ،امّــا امیــد
مــن همــه ایــن اســت کــه پــس از وفاتــم دیگــر از عــذاب در امــان باشــم.

حضرت فرمود خداوند تو را از فزع اکبر که قیامت

و قبـر ببـغداد لنفـس زكيـة

الرحمن فى الغرفات
ّ
تضمنها ّ

1

امام×

گفت آیا در اینجا دو بیت به قصیدهات

بیفزایم تا کامل شود؟ دعبل عرض کرد :یابنرسولاهلل
بفرمایید.
حضرت این دو بیت را اضافه کرد:
و قبر بطوس يا لها من مصيبــة

تـوقّد فى الحـشاء بالحرقــات

إلى الحشر حتّى يبعث اهلل قائما

الهـم و الكربــات
يفرج عنّــا
ّ
ّ

2

دعبل گفت یابنرسولاهلل بفرمایید که در طوس
قبر کیست؟ حضرت فرمودند آن قبر من است که
روزگاری نمیگذرد مگر اینکه طوس محل آمدورفت
 .1و قبــرى در بغــداد از ان نفــس زکیّــهاى اســت کــه خداونــد در یکــی از غرفــات بهشــت او را مــأوا
داده اســت (مــراد حضــرت موســی بــن جعفــر× میباشــد).
 .2و قبــرى در شــهر طــوس اســت کــه وا مصیبتــا از غــم و اندوهــش کــه آتــش مصیبــت فاجعــه
مرگــش در اعضــا و رگ و ریشــه بــدن شــعله میزنــد تــا روز حشــر ،مگــر خداونــد قائمــی برانگیــزد
و بــر ســتم و ســتمکاران پیــروز شــود و درد و رنــج مــا را تــا ح ـ ّدى آرام بخشــد.

در سیرۀ امام رضا 

قصیده رسید:

مهارتهای ارتباط مؤثر

است ،از عذاب در امان دارد .و چون به این بیت از
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زوار قبر من میشود و اعالم میکنم که هر
شیعیان و ّ

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

کس مرا در زمان غربت قبرم در طوس زیارت کند،
او در درجۀ من با من همدم خواهد بود ،در حالی که
خداوند او را از گناه پاک و آمرزیده باشد.
سپس حضرت پس از اینکه قصیدۀ دعبل بهپایان
رسید ،از جای برخاست و دعبل را گفت که بر

جای خود بماند و به درون خانه رفت و ساعتی
گذشت ،خادم آن حضرت با کیسهای از زر که
دارای یکصد دینار بود بیرون آمد و آن را به دعبل
داد و سکۀ آن دینارها بهنام حضرت بود .و خادم
به دعبل گفت که موالیت فرموده است این کیسۀ
زر را نفقۀ خود کن .دعبل گفت بهخدا سوگند من
برای اخذ صله بدینجا نیامدهام و این قصیده را
بهطمع مال نسرودهام .مال را نستاند و رد کرد و
تقاضای جامهای از جامههای آن حضرت را نمود که
بدان تبرک جوید و خود را مشرف به آن جامه کند.
پس

امام×

جبهای خز با همان کیسۀ زر توسط

خادمش به او عطا فرمود.

1

امام× در نهایت با بخشیدن جبه و یکصد دینار به دعبل ،او را راهی
دیار خود کرد.
.1کافی ،صص 649ـ.652

 استفاده از روشهای عقلی و استداللی

بهخوبی میتوان دید .در مباحث کالمی و اعتقادات نیز این شیوۀ استداللی
بسیار برجسته است 1.از نظر نباید دور داشت که هم اصحاب مناظره و هم
خود مأمون اهل استدالل و متظاهر به عقلگرایی بودند.
برای نمونه امام در جواب مأمون که اصرار بر قبول خالفت داشت ،با
ارائۀ دلیل اثبات فرمود که خالفت حق مأمون نیست که بخواهد آن را
واگذار کند:

الر َضا× إِ ْن كان َ ْت َه ِذ ِه ال ِْخ َلفَ ُة ل َك َو َج َعل ََها
 ...فَ َقالَ ل َُه ِّ
كه اهللُ َو تَ ْج َعل َُه
يجو ُز أَ ْن تَ ْخل ََع لِبَاس ًا أَل ْبَ َس ُ
اهللُ ل َك فَ َل ُ
ِ ِ
ِ
يجو ُز ل َك أَ ْن
َيس ْت ل َك فَ َل ُ
ل َغي ِرك َو إِ ْن كانَت ال ْخ َلفَ ُة ل َ
2
ِ
َيس ل َك...
تَ ْج َعلَ لى َما ل َ
اگر این خالفت حق تو است و خداوند آن را برای تو
مقرر کرده است ،بنابراین جایز نیست خود را از آن
خلع کنی و لباسی که خداوند بر بدن تو پوشانیده از
خود دور کنی و در بدن دیگری بپوشانی و اگر خالفت
حق تو نیست ،حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی.

 .1بــرای تفصیــل بیشــتر رجــوع کنیــد بــه :کافــی ،ج ،1بــاب توحیــد؛ عیــون اخبارالرضــا× ،ج،1
ص.131
 .2صدوق ،محمد بن علی ،االمالی ،ج  ،1ص.69

در سیرۀ امام رضا 

است .چه در مناظرات حضرت و چه در برخورد با مأمون این شیوه را

مهارتهای ارتباط مؤثر

یکی از روشهای ارتباطی امام رضا× استفاده از روش استداللی و عقلی
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استفاده از شیوۀ عقلی در مناظرات حضرت بهویژه مناظره با ارباب ادیان

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

مانند جاثلیق رومی و رأسالجالوت خواندنی و بهخوبی قابل مشاهده است.

1

 استفاده از شیوۀ پرسش و پاسخ

شیوۀ پرسش و پاسخ یکی از بهترین روشهای ارتباطی است .در مناظرات

امام رضا× در مواقع گوناگون از این شیوه بهره برده شده است .همچنین
در شیوههای آموزشی دیگر
است:

معصومان^

نیز از این روش استفاده شده

أَ َل أُنَبِّئُكُ ْم ب ِ َأ ْكبَ ِر ال ْكَ بَائِر

2

یعنی میخواهید به شما بگویم بزرگترین گناه چیست؟ این شیوه در
قرآن کریم نیز استفاده شده است:

راك َما ال َْحاقَّ ُة*
ال َْحاقَّ ُة* َما ال َْحاقَّ ُة* َو ما أَ ْد َ

3

آن رخدهنده! چیست آن رخدهنده؟ و چه دانی که
یا:

آن رخدهنده چیست.
راك َما ال ْقا ِر َعة*
ال ْقا ِر َع ُة* َما ال ْقا ِر َع ُة* َو ما أَ ْد َ

4

کوبنده ،چیست کوبنده؟ و تو چه دانی که کوبنده
چیست؟
 .1صدوق ،محمد بن علی ،التوحید ،صص.428-419

 .2نــوری ،حســین بــن محمــد تقــی ،مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل ،قــم ،آل البیــت^،

1408ه.ق ،ج ،17ص.416
 .3حاقه.3-1/
 .4قارعه.3-1/

قدر آگاهت کرد؟ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر
است.
همانطور که گفته شد ،در احتجاجات و گفتگوهای امام رضا× بهویژه
هنگامی که میخواهد بهطور مستدل طرف مقابل را قانع کند ،از این شیوه
بهره میبرد .از آن جمله میتوان به گفتگوی اباصلت با ایشان اشاره کرد.
اباصلت این گفتۀ مردم را نقل میکند که مردم بردۀ امام هستند .امام در
اقامۀ دلیل بهشیوۀ پرسش و پاسخ با اباصلت استدالل میکند.

2

 .1قدر1/ـ.2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت إلَــی بَـ ِ
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ل َـ ُه فَا ْطلُـ ْ
ـب لــی من ْ ـ ُه فــی َهــذه ال ْوقَــات إذْن ـاً َعلَیــه ف ْ
ـت َعلَیــه َو ُهـ َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
مُ َصـ َّ
ـاس
ـن َر ُســول َّ
والصلْــت فَ ُقلْـ ُ
ـل ُه مُتَفَکــرا ً قَــالَ أب ُ َّ
ـت لـ ُه یــا ابْـ َ
الل| َمــا َشــی ٌء ْ
ـم النَّـ ُ
یحکیــه َعنْکـ ُ
ِ
ِ
ـماوات
السـ
ـم تَ َّد ُعـ َ
ـت یقُولُـ َ
ـو قُلْـ ُ
ـم َعبِی ـ ٌد فَ َقــالَ الل َُّهـ َّ
ـون أَنَّ النَّـ َ
ـر َّ
قَــالَ َو َمــا ُهـ َ
ـاس ل َکـ ْ
ـون إِن َّکـ ْ
ـم فاطـ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِ ِ
ِ
ـم ال ْ َغیـ ِ
ـم أَقُــلْ ذَلــک قَـ ُّ
ـن
ـط َو َال َســم ْع ُ
ـب َو الشَّ ــها َدة أَنْـ َ
ت أَ َحــدا ً مـ ْ
َو َ ْ
ـت َشــاه ٌد ب ِ َأنِّــی لَـ ْ
ض عالـ َ
ِ
ِِ ِ
ـم ِعنْـ َ ِ ِ ْ ُ ِ
آبَائِــی^ قَال َـ ُه قَـ ُّ
ـم أَق ْبَــلَ
ـن ال َْمظَ الِـ ِ
ـط َو أَنْـ َ
ـم ب ِ َمــا لَنَــا مِـ َ
ـد َهــذه ال َّمــة َو إِنَّ َهــذه من ْ َهــا ثُـ َّ
ـت ال َْعالـ ُ
ِ
ـت
السـ َ
ـل ِم إِذَا َ
ـم قُلْـ ُ
ـم َعب ِ َ
ـو ُه َعنَّــا ف َِم َّمـ ْ
ـن نَب ِ ُ
کان النَّـ ُ
یدنَــا َعلَــی َمــا َحکـ ْ
َعلَــی فَ َقــالَ لــی یــا َعب ْ َد َّ
یع ُهـ ْ
ـاس کل ُُّهـ ْ
ـن ال ْو َال ِ
ِ
ـن َر ُسـ ِ
السـ َ َ
یة
ـب َّ
ـول َّ
الل ِ َص َدقْـ َ
ـر أَنْـ َ
یــا ابْـ َ
ـت ل ِ َمــا أَ ْو َجـ َ
ـت ثُـ َّ
ـم قَــالَ یــا َعب ْ َد َّ
الل ُ تَ َعالَــی لَنَــا مـ َ َ
ـل ِم أ مُنْکـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ـم.
ـت َم َعــا َذ َّ
ـرک قُلْـ ُ
َ
ـر ب ِ َو َالیتکـ ْ
الل بَــلْ أَنَــا مُقـ ٌّ
ـر ُه غَیـ ُ
کمــا ینْکـ ُ

در سیرۀ امام رضا 

ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم و چه از شب

مهارتهای ارتباط مؤثر

مانند این شیوه را دربارۀ شب قدر نیز میبینیم:
َ
اه ِ
اك َما ل َي َل ُة ال ْ َق ْد ِر*
فى ل َيل َِة ال ْ َق ْد ِر* َو َما أَ ْد َر َ
إِنَّا أ َنزل ْنَ ُ
1
ِ
ير ِّم ْن أَل ِْف شهر*
ل َي َل ُة ال ْ َق ْدر َخ ٌ
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مثال دیگر نیز در این خصوص ،سؤال مأمون از امام است که مأمون

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

گفت با اینکه نسب من و شما یکی است و همه از یک ریشه هستیم
و هدف ما و شما هم مشترک است ،پس چرا طرفداران ما با هم نزاع و
اختالف دارند و هر کدام دربارۀ یکی از ما تعصب میورزند؟ امام با شیوۀ
پرسش و پاسخ حقانیت اهل بیت^ را اثبات و مأمون را مجبور به بازگویی
حقانیت اهل بیت^ میکند .شرح حدیث بدین صورت است:
َ
الر َضا
ان َو َ
ار ال ْمأمون إِل َى ُخ َر َاس َ
كان َم َع ُه ِّ
ُر ِوى أن َّ ُه ل ََّما َس َ
ِ
ِ
يسير ِ
ان إِ ْذ قَالَ ل َُه ال ْمأمون يا
َعلى بْ ُن ُم َ
وسى× فَبَينَا ُه َما َ
الصواب فِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َ
ِ ِ
يه
كر َّ َ َ
كر ُت فى َشىء فَ َفتَ َح لى ال ْف ُ
أبَا ال َْح َسن إنِّى فَ ْ
َ
ِ َ
ِ
ِ
كم فَ َو َج ْد ُت ال ْ َف ِضي َل َة
كم َو ن َ َسبنَا َو ن َ َسب ْ
كر ُت فى أ ْم ِرنَا َو أ ْم ِر ْ
فَ ْ
يه و ِ
ِ ِ
ول َعلَى
يت ْاختِ َل َف ِش َيعتِنَا فِى َذلِك َم ْح ُم ً
اح َد ًة َو َرأَ ُ
ف َ
ِ
الر َضا× إِ َّن ل ِ َه َذا
ال َْه َوى َو ال َْع َصبِية فَ َقالَ ل َُه أَبُو ال َْح َس ِن ِّ
ِ ِ
كت
ال َ
كرتُ ُه ل َك َو إِ ْن ِش ْئ َت أَ ْم َس ُ
ْكل ِم َج َواب ًا فَإ ْن ش ْئ َت َذ ْ
ل ْعلَم ما ِع ْن َدك فِ ِ
ِ
َ
يه قَالَ ل َُه
فَ َقالَ ل َُه ال ْمأمون إِنِّى ل َْم أقُل ُْه إِ َّل َ َ َ
ِِ
َِ
َ
ين ل َْو أَ َّن اهللَ تَ َعال َى ب َ َع َث
ير ال ُْم ْؤمن َ
ِّ
الر َضا× أنْ ُش ُدك اهللَ يا أم َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
كمة م ْن َهذه ْالكا ِم
نَبِ ُ
يه ُم َح َّمدا ً| فَ َخ َر َج َعلَينَا م ْن َو َراء أ َ
ان اهلل ِ
فَ َخطَ َب إِل َيك ابْنَتَك أَ ْكن َت تُ َز ِّو ُج ُه إِ َ
ياها فَ َقالَ يا ُس ْب َح َ
و َهلْ أَح ٌد ير َغب َعن رس ِ ِ
ضا×
الر َ
ول اهلل| فَ َقالَ ل َُه ِّ
َ
َ ْ ُ ْ َُ
ِ
َ
كت ال ْمأمون ُهنَيئَ ًة ثُ َّم
أَفَتَ َر ُاه يح ُّل ل َُه أ ْن ْ
يخطُ َب إِل َى قَالَ فَ َس َ
1
َِ
َ
س بِرس ِ
ول اهلل ِ| َر ِحما.
قَالَ أنْتُ ْم َو اهلل أ َم ُّ َ ُ
 .1مفید ،محمد بن محمد ،الفصول المختاره ،تصحیح علی میرشفیعی ،قم ،کنگرۀ شیخ مفید1413 ،ه.ق ،ص.37

هنگامی که مأمون با حضرت

رضا×

در خراسان

خود فکر میکنم که نسب ما و شما یکی است و همه
از یک ریشه هستیم و هدف ما و شما هم مشترک
است ،پس چرا طرفداران ما با هم نزاع و اختالف
دارند و هر کدام دربارۀ یکی از ما تعصب میورزند؟
حضرت رضا× فرمود :این سؤال پاسخی دارد ،اگر
میل داری جواب دهم و اگر میخواهی سکوت کنم.
مأمون گفت :مقصودم این بود که جواب دهی.
امام رضا فرمود :تو را به خداوند سوگند میدهم اگر
خداوند پیغمبر خود را اکنون مبعوث کند و از گوشۀ
این بیابان ظاهر شود و دخترت را خطبه کند ،آیا
حاضری دختر خود را به او تزویج کنی؟
مأمون گفت :سبحان اهلل! مگر کسی از دختردادن
به پیغمبر خدا| اعراض میکند؟ حضرت

رضا×

فرمود :آیا آن حضرت میتواند دختر مرا خطبه کند؟
مأمون اندکی سکوت کرد و پس از آن گفت :به
خداوند سوگند ،شما نزدیکتر به آن حضرت هستید.
 جلوگیری از افراط و تفریط

در پیامهای حضرت بهویژه در پاسخ به سؤاالت مردم ،امام رضا× با توجه

در سیرۀ امام رضا 

برایم پیدا شده و راه صواب آن را میخواهم بدانم ،با

مهارتهای ارتباط مؤثر

حرکت میکرد ،مأمون گفت :یا اباالحسن فکری

41

42

به زیادهرویها یا کندرویهای موجود در جامعه ،بر بعضی از نکات تأکید

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

بیشتری میکرد؛ در عین اینکه برای جلوگیری از افراط و تفریط ،در همان
کالم برای نشاندادن ثغور مطلب نیز از خود تالش نشان میداد .نمونۀ این
برخورد را در احادیث فقهی ایشان یا احادیث طبی منسوب به آن حضرت
میتوان مشاهده کرد:

ْت ِ َ
ُون إِ َّن َم ْن ل َْم
قُل ُ
اس ي ُقول َ
لبِى ال َْح َس ِن ِّ
الر َضا× إِ َّن النَّ َ
َ
ي ْأ ِ
َكن َم ْن
اء ُخ ُل ُق ُه فَ َقالَ َ
كذبُوا َو ل ْ
كل اللَّ ْح َم ثَ َلثَ َة أيا ٍم َس َ
ِ
ل َْم ي ْأ ِ
ير ُخ ُل ُق ُه َو ب َ َدن ُ ُه َو َذلِك
كل اللَّ ْح َم أَ ْربَع َ
ين ْ
يوم ًا تَ َغ َ
1
ِ
ِ ِ ِ
ِلنْتِ َق ِ
يوماً.
ال ال ُّنطْ َفة فى م ْق َدا ِر أَ ْربَع َ
ين ْ
مردم میگویند هر کس سه روز گوشت گوسفند نخورد،

اخالقش بد میشود .حضرت فرمود دروغ میگویند ،هر
کس چهل روز گوشت نخورد ،اخالقش تغییر میکند
و الغر میشود.

در تعداد دیگری از این احادیث ،امام

رضا×

توصیه به خوردن

گوشت میفرماید 2و برای آن مزایای زیادی برمیشمرد که با جمعکردن

آن احادیث با حدیث فوق میتوان به تعدیل عقاید مردم در این خصوص

پی برد.

 مرزبندی در ارتباط
امام

رضا×

با افراد مختلف معاشرت و ارتباط داشته است و احادیثی از

 .1کافی ،ج ،6ص.309
 .2همان ،ج ،6ص .252

آن حضرت که در ادامه خواهد آمد ،گواه بر این مدعاست ،اما با دقت در

آن جایی است که فرد به انحراف در اصول عقاید دچار میشود .امام× در
توصیه به یکی از اصحاب ،وی را از معاشرت با دایی شخص که دچار انحراف
در اعتقادات است ،بر حذر میدارد:
َس ِم ْع ُت أَبَا ال َْح َس ِن× ي ُقولُ ِ َ
لبِى َما لِى َرأَيتُك ِع ْن َد َع ْب ِد
وب قَالَ إِن َّ ُه َخالِى فَ َقالَ ل َُه أَبُو ال َْح َس ِ
ن×
الر ْح َم ِن بْ ِن ْيع ُق َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ُّد ُه َو
إِن َّ ُه ي ُقولُ فى اهلل قَ ْو ًل َعظيم ًا يص ُف اهللَ تَ َعال َى َو ُ

يوص ُف فَ ِإ َّما َجل َْس َت َم َع ُه َو تَ َركتَنَا َو إِ َّما َجل َْس َت
اهللُ َل َ
1
َم َعنَا َو تَ َركتَ ُه.

شنیدم ابوالحسن× به پدرم میفرمود چگونه است
که تو را نزد عبدالرحمن بن یعقوب دیدم؟ عرض کرد
او دایی من است .حضرت به او فرمود آن مرد دربارۀ
خدا سخنی بس گزاف و هولانگیز میگوید؛ او خدا را
(بهصورت اجسام و اوصاف آن) وصف میکند و حال
آنکه خداوند به وصف نیاید ،پس یا با او همنشین شو
و ما را رها کن یا با ما همنشین باش و او را ترک کن.
هنگامی که راوی در جواب امام میگوید که داییام هرچه میخواهد
 .1فصول المختاره ،ص.112

در سیرۀ امام رضا 

آورد ،خشم و سرزنش در فرایند ارتباطی حضرت دارای جایگاهی است و

مهارتهای ارتباط مؤثر

این احادیث مرزهایی برای ارتباط و معاشرت میبینیم .چنانکه خواهیم
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در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

بگوید و عقاید او بر من تأثیری ندارد ،امام میفرماید:
ِِ ِ
ِ
َ
َ
كم َج ِميع ًا أَ َما َعلِ ْم َت
أ َما تَ َخافَ َّن أ ْن تَ ْن ِزلَ به نَق َم ٌة فَتُصيبَ ْ
اب موسى و َ َ
بِال َّ ِذى َ ِ َ
وه ِم ْن أَ ْص َح ِ
اب
كان أب ُ ُ
كان م ْن أ ْص َح ِ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
وسى× تَ َخلَّ َف َع ْن ُه
ف ْر َع ْو َن فَل ََّما ل َح َق ْت َخيلُ ف ْر َع ْو َن ُم َ
لِ ِ
َ
ير ِاغ ُم ُه َحتَّى ب َ َل َغا ط ََر َف
يعظَ ُه َو أَ ْد َر ُ
وسى َو أب ُ ُ
كه ُم َ
وه َ
ِ
َ
وسى ال َْخبَ ُر فَ َس َألَ َج ْب َرئِيلَ
ال ْبَ ْح ِر فَ َغ ِرقَا َجميع ًا فَأتَى ُم َ
ِ
ِِ
يكن َعلَى َر ْأى
َع ْن َحاله فَ َقالَ ل َُه َغ ِر َق َرح َم ُه اهللُ َو ل َْم ْ
يه ل َّ ِ
أَب ِ ِ
ار َب ال ُْم ْذن ِ َب
َكن النَّق َم َة إِ َذا ن َ َزل َْت ل َْم ْ
يكن ل ََها َع َّم ْن قَ َ
1
ِدفَاع.
امام رضا× فرمود آیا نمیترسی که عذابی بر او نازل
شود و تو را نیز فرا گیرد؟ آیا خبر نداری از داستان
شخصی که از اصحاب حضرت

موسی×

بود و

پدرش از یاران فرعون ،هنگامی که سواران فرعون به
موسی×

رسیدند ،وی برگشت تا پدرش را موعظه

کند ،موسی× او را دریافت در حالی که پدرش با او با
غضب گفتگو میکرد تا آنگاه که به کنار دریا رسیدند
و هر دو غرق شدند .چون خبر او به موسی رسید گفت
خداوند او را رحمت کند ،او بهعقیدۀ پدرش نبود ولیکن
هنگامی که عذاب نازل شد ،همگان را فرامیگیرد،
 .1بحرانــی ،سیدهاشــم ،البرهــان فــی تفســیرالقرآن  ،ج ،4ص172؛ اخبــار و آثــار حضــرت رضا×،
ص.268
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گناهکار و غیرگناهکار را نمیشناسد.

پایدار میشود ،بهخرجدادن صبر و حوصله در این فرایند است .در سیرۀ
معصومین^

دستکم دو نکته در این باره بهچشم میخورد؛ اول اینکه

تالش ایشان بر این بوده است که موضوع را بهطور کامل توضیح دهند و
دوم اینکه هنگام برقراری ارتباط صبر میکردهاند تا طرف مقابل صحبت را
بهپایان رساند .امام رضا× از قول پدرانش دربارۀ شیوۀ ارتباطی
میفرماید:

پیامبر|

ِ
اج ٍة يَ ْفتَتِ ُح ال ْكَ َل َم َو يَ ْختِ ُم ُه
َ ...و َل يَتَكَ لَّ ُم في َغ ْي ِر َح َ
ب ِ َأ ْش َداقِ ِه يتَكَ لَّم بِجو ِام ِع ال ْكَ لِ ِم فَص ًل َل فُ ُضولَ فِ ِ
يه َو َل
ْ
َ ُ َ َ
ِ
ون ُه َو ال ُْم ْن َص ِر َف
يرَ ...م ْن َجال ََس ُه َصاب َ َر ُه َحتَّى يَكُ َ
تَ ْقص ُ

َع ْن ُه ...

1

 ...و بدون اینکه نیازی داشته باشد سخن نمیگفت،
سخنهای خود را سنجیده میگفت و با مردم واضح و
روشن گفتگو میکرد ...با هر کس همصحبت میشد،
او را ترک نمیگفت تا همصحبتش او را ترک کند و
از وی جدا شود....
در آیۀ شریفهای که به نقلی دربارۀ ارتباط مربوط است 2نیز قبل از
 .1عیون اخبار الرضا× ،ج ،1ص.318
ِ
َّکم تُفْل ُحون».
اصب ِ ُروا َو صاب ِ ُروا َو رابِطُوا َو اتَّقُوا َّ
یها ال َّ َ
آمنُوا ْ
 .2آل عمران200/؛ «یا أَ َ
ذین َ
الل َ ل ََعل ْ

در سیرۀ امام رضا 

یکی از مواردی که باعث تکمیل فرایند ارتباط و در عین حال ایجاد ارتباط
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هر چیزی توصیه به صبر شده است .البته صبری که مد نظر تعالیم دینی
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است ،صبری توأم با مجاهدت است .امام رضا× در مناظرهای که با علمای
اهل سنت ترتیب داده شده بود ،ضمن بهخرجدادن حوصلۀ بسیار در طول
مناظره و نقل شواهد گوناگون از احادیث مورد قبول اهل بیت^ و عامه،
در فرازی به روایتی از پیامبر| اشاره میفرماید که طی آن هنگامی که
آیۀ  23سورۀ شوری 1بر پیامبر| نازل شد ،ایشان در میان مردم خطبه
خواند و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود:
«ای مردم ،خداوند بر شما امری را واجب کرده است؛
آیا میتوانید امر پروردگار را انجام دهید؟»
در این هنگام مردم سکوت کردند و جواب آن
حضرت را ندادند .پیغمبر اکرم| روز بعد بار دیگر
سخن خود را تکرار کرد و کسی جواب نداد .روز سوم
نیز خطبه خواند و فرمود« :شما باید امر خداوند را
اطاعت کنید!» مردم باز سکوت کردند.

پیغمبر|

فرمود« :خداوند متعال از شما طال و نقره یا مأکول
و مشروب نخواسته است ».گفتند« :پس در این
صورت قبول کردیم ولیکن اکثر آنها به گفتۀ خود
وفا نکردند».

2

نکتهای که در این روایت مبرهن است ،این است که پیامبر| بهدلیل
 « .1ق ُلْ ال أَسئَل ُکم َعل ِ
َیه أَ ْجرا ً إِالَّ ال َْم َو َّد َة فِی الْق ُْربی».
ْ ْ
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2صص.325-324

اهمیت پیام و شناختی که از گیرندگان پیام خود دارد ،سه روز مداوم برای

یکی از روشهای ارتباطی معصومان ،سخنگفتن بهمقتضای حال مخاطب
است .از امام صادق× مروی است:

كن ِه َع ْق ِل ِه قَ ُّط َو قَالَ قَالَ
اد ب ِ ْ
َما كلَّ َم َر ُسولُ اهلل ِ| ال ِْعبَ َ
ِ
ِ
اشر ْ َ ِ ُ ِ َ
ِ
اس
النْبِياء أم ْرنَا أ ْن نُك ِّل َم النَّ َ
َر ُسولُ اهلل| إنَّا َم َع َ
ِِ 1
َعلَى قَ ْد ِر ُع ُقوله ْم.

هیچ گاه پیغمبر با مردم از عمق عقل خویش سخن

نگفت ،بلکه میفرمود ما گروه پیغمبران مأموریم که
با مردم بهاندازۀ عقل خودشان سخن بگوییم.
چون که با کودک سر و کارم فتاد
هم زبــان کودکان بایـد گشـــاد

2

در آموزههای رضوی نیز این نکته مورد توجه است .امام

رضا×

به

یونس بن عبدالرحمن که مورد بدگویی اصحابش در نزد امام× قرار گرفته
بود ،چنین توصیه میفرماید:

ِ
كه ْم ِم َّما َل
اس ب ِ َما ْيع ِرفُ َ
ون َو اتْ ُر ُ
س َح ِّدث النَّ َ
يا يون ُ ُ
3
ْيع ِرفُون...

 .1کافی ،ج ،1ص23؛ همان ،ترجمۀ سیدجواد مصطفوی ،ج ،1ص.27
 .2مولوی ،جللالدین محمد ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،ص .668

 .3کشــی ،محمــد بــن عمــر ،اختیــار معرفــة الرجــال ،تصحیــح محمــد بــن حســن طوســی و حســن

در سیرۀ امام رضا 

 توجه به سطح فهم مخاطب
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انتقال پیام اصلی صبر میکند.
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ای یونس ،با مردم طبق فهم و دانش آنها سخن بگو
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و از آنچه درک نمیکنند ،دست بکش.

1

در حدیثی دیگر امام میفرماید از سخن گفتن دربارۀ توحید و غیر آن
خودداری کنید و با مردم طبق معرفت و درک آنها سخن بگویید و از
گفتن مطالبی که قابل فهم جامعه نیست و مورد انکار آنان قرار میگیرد،
خودداری کنید:

ْت َعلَى الر َضا× فَ َقالَ لِى قُلْ لِلْعب ِ
يكف َع ِن
اسى َّ
َد َخل ُ
ِّ
َ َّ
ِ
ال َ ِ
ِ ِ
ون
اس ب ِ َما ْيع ِرفُ َ
ْكل ِم فى التَّ ْوحيد َو َغي ِره َو يك ِّل ِم النَّ َ

ون و إِ َذا س َأل ُوك َع ِن التَّو ِح ِ
َو
يد فَ ُقلْ
َّ
كر َ َ
َ
ْ
يكف َع َّما ْين ُ
الص َم ُد
كما قَالَ اهللُ َع َّز َو َج َّل قُلْ ُه َو اهللُ أَ َح ٌد * اهللُ َّ
َ
ِ
َ
يكن ل َُه ك ُفوا ً أ َح ٌدَ و إِ َذا
* ل َْم يل ْد َو ل َْم يول َْد * َو ل َْم ْ
ِ ِ
َ
َيس
َسأل ُوك َع ِن ال ْكيفية فَ ُقلْ َ
كما قَالَ اهللُ َع َّز َو َج َّلل َ
ِ ِِ
َ
كما قَالَ اهللُ
كم ْثله َشى ٌءَ و إِ َذا َسأل ُوك َع ِن َّ
الس ْم ِع فَ ُقلْ َ
2
ِ
هو ِ
ون.
اس ب ِ َما ْيع ِرفُ َ
َع َّز َو َج َّل ُ َ َّ
السم ُ
يم فَك ِّل ِم النَّ َ
يع ال َْعل ُ
به عباس بگویید از سخنگفتن در مباحث توحید

و غیر آن خودداری کند و با مردم طبق معرفت
آنها و درک آنها سخن بگوید و از مطالبی که قابل
مصطفوی ،ص.487
 .1اگــر بــه کل مطلــب مراجعــه کنیــم ،میبینیــم یونــس بــن عبدالرحمــن ملحظــۀ ســطح فکــر
اصحابــش را نمیکنــد و برایشــان مطالــب ســنگین میگویــد ،مــورد بدگویــی ایــن جماعــت در
نــزد امــام× قــرار میگیــرد و بــا ایــن نصیحــت امــام روبــهرو میشــود.
 .2التوحید ،ص.95

فهم جامعه نیست و مورد انکار آنان قرار میگیرد،

َیس ک ِم ْثل ِ ِه َشی ٌء برای مردم بیان کن و هرگاه از
ل َ

و ُه َو
تو پرسیدند که خداوند چگونه میشنود ،بگو َ
یم و در همۀ گفتگوها باید بهاندازۀ عقل
الس ِم ُ
یع ال َْعل ِ ُ
َّ

و معرفت مردم گفتگو شود.
 ارائۀ تدریجی اطالعات

یک گویندۀ زبردست با شناختی که از مخاطب و میزان تقاضای او برای

شنیدن مطلب دارد ،پیام ارسالی را بهویژه در صورتی که دارای پیچیدگی
و بطن است ،به وی ارائه میکند .این نکته را در شیوۀ ارائۀ قرآن کریم و
تبیین آن توسط معصومین^ و حتی اهل علم بهخوبی میتوانیم مشاهده
کنیم .در احادیث رضوی نیز به چنین مواردی میتوان برخورد:
ْت ل َُه ل ِ َم ُكنِّ َي النَّبِ ُّي| ب ِ َأبِي
َس َأل ُْت أَبَا ال َْح َس ِن× فَ ُقل ُ
ان ل َُه ابن ي َقالُ ل َُه قَ ِ
ِ
ِ
اس ٌم فَكُ نِّ َي ب ِ ِه قَالَ
ال ْ َقاس ِم فَ َقالَ َلن َّ ُه َك َ ْ ٌ ُ
ْت ل َُه يَا ابْ َن َرس ِ
اد ِة
فَ ُقل ُ
ول اهلل ِ| فَ َهلْ تَ َرانِي أَ ْه ًل لِل ِّزيَ َ
ُ
فَ َقالَ ن َ َع ْم أَ َما َعلِ ْم َت أَ َّن َر ُسولَ اهلل ِ| قَالَ أَنَا َو َعلِ ٌّي
أَب َ َوا َه ِذ ِه ْ ُ
ت أَ َّن َر ُسولَ اهلل ِ|
ْت بَلَى قَالَ أَ َما َعلِ ْم َ
ال َّم ِة قُل ُ

در سیرۀ امام رضا 

همان طور که خداوند فرموده است بیان کن .پروردگار
الص َم ُد* ل َْم
متعال میفرماید قُلْ ُه َو اهللُ أَ َح ٌد* اهللُ َّ
ِ
يكن ل َُه ك ُفوا ً أَ َح ٌد و هرگاه از
يل ْد َو ل َْم يول َْد* َو ل َْم ْ
کیفیت پرسیدند ،همانگونه که خداوند فرموده است

مهارتهای ارتباط مؤثر

خودداری کند .و هر گاه از تو دربارۀ توحید پرسیدند،
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ْت بَلَى قَالَ أَ َما َعلِ ْم َت
أَ ٌب ل ِ َج ِمي ِع أُ َّمتِ ِه َو َعلِ ٌّي× ِم ْن ُه ْم قُل ُ
أَ َّن َعلِي ًا× قَ ِ
ْت بَلَى قَالَ فَ ِقيلَ ل َُه أَبُو
اس ُم ال َْجنَّ ِة َو النَّا ِر قُل ُ
ّ
ِ
ِ
ال ْ َق ِ
ْت ل َُه َو َما َم ْعنَى
اس ِم ِ َلن َّ ُه أَبُو قَسي ِم ال َْجنَّة َو النَّا ِر فَ ُقل ُ
ك قَالَ إِ َّن َش َف َق َة النَّبِ ِّي| َعلَى أُ َّمتِ ِه َش َف َق ُة ْالبَا ِء َعلَى
َذل ِ َ
ِ
ِِ
ِ
ُ ِِ ِ
َْ ِ َ
ي×
ال ْو َلد َو أ ْف َضلُ أ َّمته َعل ٌّي× َو م ْن ب َ ْعده َش َف َق ُة َعل ٍّ

َعل َْي ِهم َك َش َف َقتِ ِه| ِ َلن َّ ُه َو ِص ُّي ُه َو َخلِي َفتُ ُه َو ْ ِ
ام ب َ ْع َد ُه
ال َم ُ
ْ
ِ
ك قَالَ أَنَا و َعلِي أَبوا َه ِذ ِه ْ ُ ِ
ي|
فَلِ َذل ِ َ
َ
ََ
ال َّمة َو َصع َد النَّبِ ُّ
ال ِْم ْنبَ َر فَ َقالَ َم ْن تَ َر َك َد ْين ًا أَ ْو َضيَاع ًا فَ َعل ََّي َو إِل ََّي َو َم ْن تَ َر َك
م ً ِ ِِ
ك أَ ْول َى ب ِ ِه ْم ِم ْن آبَائ ِ ِه ْم َو أُ َّم َهاتِ ِه ْم َو
ار ب ِ َذل ِ َ
َ
ال فَل َو َرثَته فَ َص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ين× ب َ ْع َد ُه
أَ ْول َى ب ِ ِه ْم م ْن ُه ْم بِأنْ ُفس ِه ْم َو َك َذل َ
ير ال ُْم ْؤمن َ
ك أم ُ
1
ك ل َُه ِم ْثلُ َما َجرى لِرس ِ
ول اهلل ِ|.
َج َرى َذل ِ َ
َ َ ُ
از حضرت

رضا×

پرسیدم چرا حضرت

رسول|

مکنی به ابوالقاسم بودند؟ فرمود چون آن جناب
فرزندی بنام «قاسم» داشتند ،از این رو وی را ابوالقاسم
میگفتند .عرض کردم یابن رسولاهلل اگر مرا اهل
میدانی ،بیش از این بگو .فرمود آری مگر نمیدانی که
حضرت رسول| پدر امت خویش است و علی× نیز
در میان امت بهمنزلۀ آن جناب است؟ عرض کردم چرا
همین طور است .فرمود مگر نمیدانی
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.85

علی×

قاسم

بهشت و دوزخ است؟ گفتم آری چنین است .فرمود

حضرت رسول به امتش مانند محبت پدر به اوالد است،
افضل امت آن حضرت علی بن

ابیطالب×

است و

محبت علی نسبت به امت بعد از رسول خدا مانند
نبی اکرم| بوده است ،زیرا او وصی و جانشین و امام
بعد از او است .به همین دلیل فرمود من و علی دو پدر
این امت هستیم .حضرت رسول| بر منبر فرمودند
هر کس بمیرد و مقروض باشد یا حقی در گردن داشته
باشد من از عهدۀ آن بیرون میآیم و هر کس مرد و
مالی از خود بهجای گذاشت مالش به ورثۀ او متعلق
است .به همین دلیل پیغمبر

اکرم|

به مسلمانان

از پدر و مادر آنها نسبت به آنان سزاوارتر است و
همچنین از خودشان نیز اولی است و امیرالمؤمنین×

نیز در این امور مانند رسول خداست.
چنانکه میبینیم ،در این حدیث شریف راوی در ابتدا از امام دربارۀ
کنیۀ پیامبر| میپرسد و امام به ارائۀ سخن مشهور یعنی وجود فرزندی
بهنام قاسم برای ایشان بسنده میکند .در ادامه راوی با نشاندادن حرص
خود به دانستن ،از امام تقاضای اطالعات بیشتر میکند که امام مطلب را
برای وی شرح میدهد.

در سیرۀ امام رضا 

جنت و نار است .گفتم معنی آن چیست؟ فرمود محبت
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از این جهت پیغمبر را ابوالقاسم گفتند ،زیرا پدر قاسم
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در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

َ
«ق َ َ
اح ُل ْل ُع ْق َد ًة ِّمن ل ِّ َساني يَ ْف َق ُهواْ قَ ْولي»
ال َر ّب ْاش َر ْح لي َص ْد ِري َو يَ ِّس ْر لي أ ْمرِي َو ْ
این آیات شریفه بخشی از گفتگوی موسی

کلیماهلل×

1

بعد از نخستین

دستور باریتعالی برای حضور نزد فرعون است .پیش از این آیات ،خداوند
تواناییهایی مانند تبدیل عصا به اژدها و ید بیضا را به
فرمود ،ولی

موسی×

موسی×

عنایت

باید پیام الهی را به فرعون که طغیان کرده بود،

میرساند .بنابراین در نخستین درخواست از ذات اقدس باریتعالی گشایش
زبان را درخواست کرد.
هنر بیان که هدف غایی آن ،چنانکه موسی درخواست کرده بود ،فهم پیام
از سوی مخاطب است ،همواره همراه تاریخسازان بوده است و انبیا و اولیای
الهی با اتصال به آفرینندۀ انسان ،برترین کسانی بودند که از آن بهره بردند.
 .1طه.25-28/
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انسان موجودی اجتماعی است و از همنوعان خود فرا میگیرد و به ایشان

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

میآموزد .از همان ابتدای حیات بشر ،قوۀ یادگیری برای چگونهزیستن
بهکمک او آمد و در عین اینکه خداوند آموختنیها را به آدم هدیه کرد،
شیطان نیز آموختنیهای خود را به فرزند او آموخت و این سلسلۀ انتقال
پیام ادامه یافت.
پیامبران^

نیز چنانچه گفته شد ،برای انتقال پیامهای الهی به

مخاطبان از انواع روشها بهره بردند و هر مخاطبی به فراخور درک خود
توانست از این هدایت الهی بهره ببرد.
در معنای ارتباط و انتقال پیام گفته شده «ارتباط ،فراگرد انتقال پیام
از سوی فرستنده برای گیرنده است بهشرط اینکه در گیرندۀ پیام ،مشابهت
معنا با معنای مورد نظر فرستنده ایجاد شده باشد» .1معانی رفیع پیام الهی
برای افراد مختلف متفاوت است و این مشابهت معنایی در گیرندگان به
فراخور درک ایشان بین صفر تا یک در حال تغییر است .هنر

معصومان^

در برقراری همین ارتباط مؤثر با مخاطبان است و البته با واکاوی احادیث
رسیده از این گوهران تابناک میتوان به عواملی چند در برقراری ارتباط
اثربخش و البته موانع آن دست یافت.
نکتۀ مهم در این باره آن است که شیوۀ برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان

که عمدتاً با هدف تربیت مخاطب ،تذکار ،تبیین کالم وحی و احادیث اجداد
گرامی ایشان بوده ،در متن احادیث مستتر است و پژوهشگر میتواند با مطالعۀ
دستهبندیهای موجود و واکاوی احادیث در تمامی ابواب ،زیرساختهای
 .1محسنیان راد ،مهدی ،ارتباطات انسانی ،ص .43

ارتباطی ایشان با مردم آن عصر را استخراج و دستهبندی کند.

بنگریم ،گروهی تحت عنوان عوامل و زیرساختهای درونی شمرده میشوند و
گروهی دیگر ،حالت بیرونی و مهارتی است .از جمله در این آثار ،از گشودگی
یا افشای خود نام برده شده است 1.همچنین رعایت ادب و احترام مخاطب از
عناوین دیگر است .در توضیح این مورد آمده است که حرمتشکنی در گام
نخست ،حالتی روانی برای مخاطب ایجاد میکند که مانع پذیرش سخنان
گوینده و حتی شعلهورشدن آتش خشم و تنفر در وی میشود.2
مثبتاندیشی ،3اعتمادآفرینی ،همگامی ،4رازداری که در روابط میانفردی
از دو جنبه قابل بررسی است؛ حفظ اسرار خود و دیگران ،اولویتشناسی
و توجه به سطح فهم مخاطب ،5گوشدادن فعال ،6حمایتگری 7و باالخره
سخنگفتن شایسته را میتوان از عوامل برقراری ارتباط مؤثر برشمرد.8
در آثار مختلفی که بهنوعی به این مبحث پرداختهاند ،بر حسب
 .1فرهنگی ،علیاکبر ،ارتباطات انسانی ،ج ،1ص .114
 .2گــروه پژوهشــی علــوم قرآنــی و حدیــث مرکــز پژوهــش دانشــگاه علــوم اســلمی رضــوی،
فرهنــگ روابــط اجتماعــی در آمــوزه هــای اســلمی ،جلــد  ،2ص.449
 .3وود ،جولیانی ،ارتباطات میان فردی روانشناسی تعامل اجتماعی ،صص .74-73
. 4ریچاردسون ،جری ،معجزه ارتباط و ان ال پی ،صص.48-47
 .5فرهنگ روابط اجتماعی در آموزههای اسلمی ،ج .456-454 ،2

 .6بولتون ،جان ،روانشناسی روابط انسانی ،ص.61
 .7ارتباطات انسانی ،ج  ،1ص.118
 .8فرهنگ روابط اجتماعی در آموزههای اسلمی ،ج  ،2ص.463
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ارتباط مؤثر برشمرده شده است که اگر بخواهیم با دیدۀ دستهبندی به آن

مهارتهای ارتباط مؤثر

در منابع علوم ارتباطات اجتماعی و روانشناسی ،عواملی برای برقراری
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تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اخالق و گفتار انتقالدهندۀ پیام ،به دستهبندی
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عوامل و موانع برقراری ارتباط مؤثر پرداخته شده است .بهنظر نویسندۀ این
پژوهش ،با بررسی احادیث حضرت رضا× میتوان به برخی عوامل رفتاری و
گفتاری که از درون فرستندۀ پیام نشأت میگیرد ،دست یافت که فرستنده با
فراگیری و نهادینهکردن آن در درون خود میتواند در انتقال پیام موفق باشد.
البته الزم به ذکر است که دوران امام رضا× بهویژه دوران والیتعهدی
ایشان ،دورانی خاص در خصوص ارتباط امام شیعه با مخاطبان بهدلیل
فضای ایجادشده است.
هرچند عوامل برقراری ارتباط مؤثر ،بیش از شاهدمثالهاست ،ولی این

مطلب را نباید از نظر دور داشت که عوامل مذکور صرفاً در احادیث این امام
همام جستجو شده است.

زیرساختهای درونی ارتباط مؤثر

در تحقق ارتباط ،گروهی از عوامل درون فرد یافت میشود و این موارد در

افراد مختلف ،بسته به خصوصیات ایشان متفاوت است .با نگاه به آموزههای
رضوی ،مروری کوتاه به این موارد خواهیم داشت.
 ایمان و توکل به خدا

ایمان به خدا بر شیوۀ ارتباط فرستنده با دیگران تأثیر میگذارد ،توکل به خدا

در او آرامشی پدید میآورد و قلب او را مطمئن میسازد که دیگران از رابطۀ
با او احساس آرامش و به او احساس عالقه پیدا میکنند .چنین شخصی ،چون
خدا را ناظر اعمال خود میداند و یقین دارد که خدا همیشه یار و یاور اوست،

خدا آرام میگیرد؛ آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش
مییابد.
هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست
جز به خلوتگاه حق آرام نیست

2

امام رضا × در تفسیر آیۀ شریفۀ

َو َم ْن يتَ َوكلْ َعلَى اهلل ِ فَ ُه َو َح ْسبُه
و هر کس بر خدا اعتماد کند ،او برای وی بس است.
3

در توصیف توکل میفرماید:
 ...هر کاری متوجه فرد شد ،اعتماد و اطمینان
خود را از دست ندهد و از آنچه برایش پیش آمد،
راضی باشد و بداند آنچه برایش پیش آمده ،خیر
است .بر خداوند در کارهای خود توکل داشته باشد
و همۀ امورش را به او واگذارد .یکی از موارد توکل،
واگذاردن کارهایی است که از عواقب آن اطالعی در
 .1رعد.28/
 .2مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ص .205
 . 3طلق.3/
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همان کسانی که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد
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ارتباط خود را با دیگران خالص و صادقانه با مردم رفتار میکند:
آمنُوا َو تَطْ َمئِ ُّن قُلُوب ُ ُه ْم ب ِ ِذك ِر اهلل ِ أَل ب ِ ِذك ِر اهلل ِ تَطْ َمئِ ُّن
ال َّ َ
ذين َ
1
ال ْ ُقلُوب
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دست نیست؛ و باید با توکل به خداوند دنبال همۀ
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کارهای نیک را گرفت و از وی کمک و استعانت
خواست تا در آن کارها پیروز و موفق شد.

1

از فحوای این سخن ،آرامشی هویداست که رهاورد توکل در زندگی
است .این آرامش در پس ارتباط با همنوعان نیز پشتیبان فرد متوکل است.
در مناظرههای امام رضا× با گروههای مختلف ،این زیرساخت بهخوبی
روشن و هویداست .از جمله آنجا که مأمون و فضلبنسهل با هدف شکست
و بهچالشکشاندن امام× ،مناظرهای با اصحاب ادیان تدارک میبینند
که تبحر این افراد در مناظره حتی یاران امام× را نیز نگران میکند؛ اما
ایشان با همان ایمان و توکل وضو میگیرد و با نوشیدن مقداری سویق و
نوشاندن آن به اصحاب همراهش ،پای در مناظرهای موفق میگذارد و بار
دیگر مأمون و طرفهای مناظره را شگفتزده میکند.2
در مناظرهای دیگر ،امام× بعد از اینکه سؤالهای متعدد طرف مناظره
را بهخوبی پاسخ میدهد ،هنگامی که وقت نماز فرامیرسد ،با اینکه طرف
مناظره میگوید اگر ادامه دهی من به شکست خود اعتراف میکنم ،امام×

با ایمان راستینی که دارد ،جلسۀ مناظره را ترک میکند و بهسوی نماز
میشتابد .3در اینجا نیز ایشان با اطمینان ،ایمان و توکلی که به خداوند
دارد ،بههیچ وجه وقت اجابت دعوت الهی را با پیروزی در مناظره و شکست
 .1حرانی ،ابن شعبه ،تحف العقول ،ص.443
 .2التوحید ،ص.419

 .3طوسی ،ابن حمزه ،ص.193

خصم جایگزین نمیکند و این درس امام× ،هم در جلسۀ مناظره بر خصم

 ایجاد آمادگی روحی و قلبی

در فرایند ارتباط ،بههمان اندازه که پریشانی روحی به ارتباط لطمه

میزند ،آمادگی روحی و قلبی در هر نوع از ارتباط در اثربخشی آن تأثیر

مثبت خواهد داشت .در ارتباطات حساس و احیاناً پرچالش نظیر مناظره،
آمادگی روحی تأثیر بیشتری بر ارتباط خواهد گذاشت.

1

در مناظرات حضرت

رضا×

با اصحاب ادیان که با هدف شکست

امام× برنامهریزی شده بود ،امام عالوه بر ایجاد آمادگی در خویش ،این
آرامش را به اطرافیان و همراهانش نیز منتقل میکند:
ْت فِ َداك
فَل ََّما أَ ْصبَ ْحنَا أَتَانَا ال ْ َف ْضلُ بْ ُن َس ْه ٍل فَ َقالَ ل َُه ُج ِعل ُ
ِ
ِ
اجتَ َم َع ال ْ َق ْو ُم فَ َما َر ْأيك فِى
ابْ ُن َع ِّمك ْينتَظ ُرك َو قَد ْ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
كم
إِ ْتيانه فَ َقالَ ل َُه ِّ
الر َضا× تَ َق َّد ْمنى فَإنِّى َصائ ٌر إل َى نَاحيت ْ
َ
الص َل ِة َو َش ِر َب َش ْرب َ َة
وء َّ
اء اهللُ ثُ َّم تَ َو َّضأ× ُو ُض َ
إِ ْن َش َ
َس ِو ٍ
يق َو َس َقانَا ِم ْن ُه ثُ َّم َخ َر َج َو َخ َر ْجنَا َم َع ُه َحتَّى َد َخلْنَا
2
َعلَى ال ْمأمون...
هنگام صبح فضلبنسهل آمد و گفت قربانت گردم
 .1امینیفــر ،حســن« ،روششناســی مناظــرات حضــرت رضــا×» ،مجموعــه مقــاالت همایــش
زالل اندیشــۀ رضــوی ،ص.75
 .2التوحید ،ص.419
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آموزنده و تربیتکننده است.
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تأثیر میگذارد و هم تاکنون برای نسلهای متعدد شنوندۀ احادیث حضرت،
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پسر عمت در انتظار شما است و همه در انتظار شما

مهارتهای ارتباط مؤثر
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هستند ،نظر شما در این باره چیست؟ فرمود :شما
بروید ،ما هم بهزودی در مجلس شما شرکت خواهیم
کرد .سپس وضو گرفت و مقداری سویق میل فرمود
و به ما نیز از آن خورانید ،بعد بیرون شد و ما نیز با
وی بیرون شدیم تا به مجلس مأمون وارد شدیم...
در این حدیث امام رضا× با عمل و شیوۀ رفتار خود در مقابل اضطرابی
که در همراهان ایشان هویداست ،شیوۀ مقابله با اضطراب و بهدنبال آن
شیوۀ مؤثر ارتباط در این وضعیت را به ایشان نشان میدهند.
 نیت

نیت تصمیم و اقدام هدفداری است که بهمنزلۀ موتور محرکۀ انسان برای
انجام کار و تصمیم اوست و از طرف دیگر انگیزۀ زیربنایی مغز و روان انسان
نیز برای انجام کار خیر یا شر وی محسوب میشود؛ بهطوری که ارزش ذاتی
کارها به نیت انسان برمیگردد:
1
الص ُدو ِر تُ َجا َزى ال ِْعبَاد
َو ب ِ َما فِى ُّ

و بندگان را بدانچه در دل دارند پاداش دهند.

امام رضا× از حضرت رسول| نقل میکند:
َل قَولَ إِ َّل بِعم ٍل و َل قَولَ و َل َعملَ إِ َّل بِنِ ٍ
ية َو َل َع َملَ
ْ َ
ََ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنَّة َو َم ْن تَ َم َّسك ب ِ ُسنَّتى ع ْن َد
َو َل ني َة إِ َّل ب ِ ِإ َصابَة ُّ
 .1شریف رضی ،نهجالبلغه ،ترجمۀ سیدجعفر شهیدی ،ص.56

63

كان ل َُه أَجر ِمائ َ ِة َش ِه ٍ
يد.
ْ
اختِ َل ِف أُ َّمتِى َ
ْ ُ

1

نیت مثبت ،خیرخواهانه و خالص در فرایند ارتباط تأثیری مثبت خواهد
گذاشت و مخاطب را تحت تأثیر قرار خواهد داد .حتی اگر با دید دینی
به فرایند اثربخشی ارتباط بنگریم ،نیت پاک و خالص ،یاری بینندۀ درون
انسانها را نیز در اثربخشی آن به دنبال خواهد داشت.
 دانش

دانش و داشتن اطالعات قبلی از مخاطب ،محیط و مسائل مطرحشدۀ مرتبط

در موفقیت و اثربخشی ارتباط نقشی بهسزا دارد .هرچه دانش فرد دربارۀ این
مسائل بیشتر باشد ،بهتر میتواند شیوۀ ارتباط با دیگران و واکنشهایش را
در برابر افراد و رویدادها تحت کنترل آورد 2.در شیوۀ ارتباطی رضوی در این
باره مسائل زیر را میتوان مشاهده کرد:
 اطالعات قبلی از مخاطب

به طور کلی هرچه اطالعات ما از مخاطب بیشتر باشد ،برقراری ارتباط با او
سادهتر خواهد بود ،زیرا یکی از عوامل فهم معنا در گیرنده ،برانگیختن وی
به شنیدن و آمادهسازی وی برای پذیرش پیام فرستنده است .امام

رضا×

از این مورد در ارتباطات خود بهرۀ وافی برده است .چهبسا این اطالعات
 .1طوسی ،محمدبن حسن ،االمالی ،ص 801؛ راوندی ،قطبالدین ،فقه القرآن ،ج ،1ص.101
 .2همان.

در سیرۀ امام رضا 

نتیجهای ندارد و نیت هم باید مطابق سنت باشد.

مهارتهای ارتباط مؤثر

گفتار بدون عمل بیفایده است و عمل بدون نیت
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ناشی از دانش فراگیر امام رضا× از علوم پدرانش یا آوردۀ اصحاب یا حتی

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

اتصال ایشان به منبع غیب باشد.

1

برای مثال میتوان به حدیثی از امام در این باره اشاره کرد که با ورود

امام به بصره ،گروهی از مردم به دیدن ایشان میروند .از قضا مردی قب ً
ال
خواب رسول

اکرم|

را دیده است که هجده عدد خرما به وی داده

است و همین فرد در این مکان خدمت امام رضا× میرسد و اتفاقاً امام

رضا× همان تعداد خرما به وی میدهد .فرد طلب بیشتر مینماید و امام
رضا× در جواب میفرماید که اگر پیامبر| بیشتر به تو مرحمت کرده
بود من نیز بیشتر به تو میدادم 2.البته این نکته را نیز باید اضافه کنیم که
بهرهمندی امام از علم غیب موهبتی الهی برای پذیرش پیام هدایت امام
است و صرفاً از ویژگیهای امام معصوم× است.

در مناظرات حضرت نیز این مقوله مشاهده میشود .در مجلسی که
مأمون برای سنجش اطالعات حضرت تدارک میبیند ،امام× قبل از آغاز
مناظره ،با نوفلی که در فضای چنین مباحثی قرار داشت ،به بازگوکردن
مواضع طرف مقابل در مناظره پرداخت.

3

 .1الثاقــب فــی المناقــب ،ص189؛ در یکــی از مناظــرات حضــرت بــا عمــرو بــن هــذاب وی را از

مطلبــی در آینــده خبــر میدهــد کــه عمــرو میگویــد کســی جــز خــدا علــم غیــب نمیدانــد.
ـب فَــل ی ْظ ِهــر َعلــی غَیب ِ ِ
ِ
ـم ال ْ َغیـ ِ
ــه أَ َحــدا ً.
امــام× در جــواب میفرمایــد« :أو لیــس ّ
الل یقــول :عالـ ُ
ُ
ِ
ـن َر ُسـ ٍ
الل| عنــده مرتضــی ،و نحــن ذریــة ذلــک الرســول الــذی
ـول فرســول ّ
ارتَضــی مِـ ْ
إِ َّال َمــن ْ
الل علــی مــا شــاء مــن غیبــه ،فعلمنــا مــا کان و مــا یکــون إلــی یــوم القیامــة».
أطلعــه ّ
 .2مناقب آل ابی طالب × ،ج ،4ص.342

 .3التوحیــد ،ص418؛ امــام فرمــود :ای نوفلــی تــو عراقــی هســتی و عراقــی میانــهرو اســت ،شــما

اطالعات دقیق از عقاید مخاطب نیز در مناظرههای حضرت قابل

متی و لوقا و چگونگی جمعآوری مجدد انجیل و اختالف موجود در آن،
تعجب علمای حاضر در مناظره را برانگیخت و این دو را وادار به پذیرش
قول امام× دربارۀ نبوت پیامبر اکرم| ،توحید و عدم ثنویت و حقانیت
اسالم کرد.

1

مثالهای بیانشده از احادیث امام رضا× ،بیشتر خرق عادت ایشان را
نشان میدهد .البته همانطور که گفته شد ،این ویژگی مختص امام معصوم
است ،ولی بهنظر میرسد امام رضا× در ارتباطات خود تنها به این موهبت
الهی بسنده نکرده و با تشکیل حلقۀ یاران باوفا در اطراف خود ،بهویژه در
مرو ،از این ظرفیت بهسود خویش بهره برده است.
برای مثال راهیابی شخصیتی مانند اباصلت هروی به بیت امام× ،نه
دربــاره ایــن اجتمــاع چــه نظــری داری و پســر عمــت چــه کاری میخواهــد انجــام دهــد؟ گفتــم:
قربانــت گــردم وی در نظــر دارد شــما را بیازمایــد و علــم و کمــال شــما را امتحــان کنــد ،و لیکــن او
فکــر خوبــی نکــرده و در ایــن بــاره شکســت خواهــد خــورد .فرمــود :نظــر او در ایــن بــاب چیســت؟
گفتــم :اصحــاب مقــاالت و اهــل بدعــت بــر خــلف علمــا هســتند کــه هــر چیــزی را انــکار نکننــد،
آنهــا نســبت بــه هــر چیــزی بدبیــن هســتند و منکــر بســیاری از معتقــدات مــا هســتند .اگــر تــو
احتجــاج کنــی کــه خداونــد یکــی اســت ،گوینــد دلیــل وحدانیــت او را بیــان کــن و اگــر بگویــی
محمــد| رســول خداســت ،بــاز گوینــد رســالت او را ثابــت کــن و بعــد مغالطــه و مجادلــه
میکننــد و خلــط مبحــث مینماینــد .شــما از آنهــا حــذر کنیــد .حضــرت رضــا× تبســم کــرد
و بعــد فرمــود :ای نوفلــی آیــا گمــان میکنــی کــه آنهــا برهــان مــرا رد کننــد و مــرا در محــاورات
از میــدان بیــرون نماینــد؟ (عطــاردی ،پیشــین ،ص.)598
 .1همان ،صص.428-419

در سیرۀ امام رضا 

تبحر ایشان دربارۀ متون مقدس انجیل ،تورات و روایتهای مختلف از

مهارتهای ارتباط مؤثر

مشاهده است .در مناظرۀ ایشان با جاثلیق مسیحی و رأسالجالوت یهودی،
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از مدینه و حضور ایشان در آن شهر ،بلکه از نیشابور و از هنگام عزیمت

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

ایشان به مرو است 1.بهطوری که همگان وی را از خادمان خاص و محارم
آن حضرت میدانند و از مطالعۀ زندگی او معلوم است که وی در عصر خود
از شخصیتهای ممتاز بوده و با اکابر و علمای اهل حدیث در آن عصر
ارتباط داشته است.

2

 دانستن زبان مخاطب

یکی از امتیازات یک سخنور و مبلغ ،برقراری ارتباط با گروههای مختلف
مردم است .بر کسی پوشیده نیست که هرچه دایرۀ مخاطبان وسیعتر باشد،
آشنایی فرستنده با مخاطبان ،عادات ،آداب و رسوم ،عقاید و حتی زبان و
گویش ایشان باید بیشتر و کاملتر باشد .یکی از بایدهای نمایندگان هر کشور
در کشور دیگر آشنایی ایشان با زبان و گویش ملت محل عزیمت است.
در سیرۀ حضرت

رضا×

با توجه به موقعیت خاص ایشان و عزیمت

آن حضرت به مرزهای شرقی عالم اسالم ،این موضوع بهنیکی مشاهده
میشود .امام× برای برقراری ارتباط با مخاطبان ،بهمدد علم و دانش الهی
که دارد ،بدون واسطه با ایشان ارتباط برقرار میکند .روایتی در این باره از
ابواسماعیل سندی وارد شده است که داللت بر این مطلب دارد:
و ِم ْن َها ما قَالَ أَبوإِسم ِ
الس ْن ِد
الس ْن ِدى قَالَ َس ِم ْع ُت ب ِ ِّ
اعيلَ ِّ
َ
َ
ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْت
أَ َّن هلل ُح َّج ًة فى ال َْع َرب فَ َخ َر ْج ُت م ْن َها فى الطلَب فَ ُدلل ُ
ْت َعل ِ
َيه َو أَنَا َل أَ ْع ِر ُف ِم َن
الر َضا فَ َق َص ْدتُ ُه َو َد َخل ُ
َعلَى ِّ
 .1عطاردی ،عزیزاهلل ،روایان امام رضا×در مسند الرضا× ،ص.232
 .2همان ،ص.228

حق تعالی را هست حجتی در عرب ،پس من بیرون
آمدم برای آن طلب ،پس مرا داللت کردند بر امام
رضا× ،پس قصد آن مقصد کردم و به خدمت وی
آمدم و من نمیدانستم از عربی یک کلمه را .پس
سالم کردم بهزبان سندی ،جواب فرمود بر گفت من،
پس من به لغت سندی با وی سخن میگفتم و او
جواب میفرمود مرا به آن لغت...
در قسمتی دیگر از روایت ،عمرو بن هذاب به امام رضا× میگوید:
محمد بن فضل هاشمی مطالبی از شما نقل میکرد
که عقل آنها را قبول نمیکند .حضرت فرمود آن
مطالب چه بود؟ گفت محمد بن فضل نقل میکرد
که شما همۀ زبانها را میدانید و از تمام کتب
آسمانی اطالع دارید .امام

رضا×

فرمود محمد بن

فضل راست گفته است و من اکنون به شما خواهم
فهمانید که وی بهدروغ سخن نگفته است.

2

در ادامه امام بهخوبی با زبانهای مورد بحث تکلم میفرماید.
 .1کشف الغمة ،ج ،2ص304؛ همان ،ترجمۀ علی بن حسین زوارهای ،ج ،3ص .139
 .2الثاقب فی المناقب ،ص.188

در سیرۀ امام رضا 

ابواسماعیل سندی گوید که من شنودم در سند که

مهارتهای ارتباط مؤثر

الس ْن ِد ِ
ية كلِم ًة و ِ
ال ْعرب ِ ِ
ية فَ َر َّد َعلَى ب ِ ُل َغتِى
اح َد ًة فَ َسلَّ ْم ُت ب ِ ِّ
َ َ
ََ
1
ِ
ِ
ِ
ُ
الس ْندية َو ُه َو ِ
يجيبُنى ب ِ َها...
فَ َج َعل ُ
ْت أك ِّل ُم ُه ب ِ ِّ
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 توجه به شرایط روز

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

توجه به موضوع روز و مدنظر قراردادن آن در برقراری ارتباط مؤثر،
تأثیری بهسزا دارد؛ چنانکه توجه

معصومان^

به مباحث روز دوران

ایشان بسیار برجسته است .این موضوع حتی دربارۀ نوع معجزههایی که
پیامبران^ بر مردم ارائه میدادند نیز تأثیر داشته است .از امام

رضا×

نیز در این باره سؤال شد .ایشان با بررسی دوران پیامبران گذشته تا پیامبر

اکرم| ،نیازهای روز و معجزههای ایشان را بهتناسب برمیشمرد و نهایتاً
در بحث شرایط زمان امام× به راوی حدیث میفرماید:

كان ْ َ
ال ْغل َُب
وسى× َ
إِ َّن اهللَ تَبَ َ
ارك َو تَ َعال َى ل ََّما ب َ َع َث ُم َ
اه ْم ِم ْن ِع ْن ِد اهلل ِ َع َّز َو َج َّل
الس ْح َر فَ َأتَ ُ
َعلَى أَ ْه ِل َع ْص ِر ِه ِّ
يكن ِع ْن َد ال ْ َق ْو ِم َو فِى ُو ْس ِع ِه ْم ِم ْثل ُُه َو ب ِ َما أَبْطَ لَ
ب ِ َما ل َْم ْ
ِ
ِ ِ
َ
ارك
بِه س ْح َر ُه ْم َو أ ْثبَ َت بِه ال ُْح َّج َة َعلَي ِه ْم َو إِ َّن اهللَ تَبَ َ
و تَعال َى بع َث ِعيسى× فِى و ْق ٍت ظ ََهر ْت فِ ِ
ات
يه ال َّز َمان َ ُ
َ َ ََ
َ
َ
َ
اج النَّاس إِل َى ِّ
اه ْم ِم ْن ِع ْن ِد اهلل ِ َع َّز َو َج َّل
الط ِّب فَ َأتَ ُ
َو ْ
احتَ َ
ُ
يكن ِع ْن َد ُهم ِم ْثل ُُه و بِما أَحيا ل َُهم ال ْموتَى و أَبرأَ
ب ِ َما ل َْم ْ
َ َ ْ
ْ
ُ َ ْ َ َْ
كم َه َو ْ َ
ل َُه ُم ْ َ
ص ب ِ ِإ ْذ ِن اهلل ِ تَ َعال َى َو أَ ْثبَ َت ب ِ ِه ال ُْح َّج َة
البْ َر َ
ال َ
ارك َو تَ َعال َى ب َ َع َث ُم َح َّمدا ً| فِى
َعلَي ِه ْم َو إِ َّن اهللَ تَبَ َ
كان ْ َ
ْكل َم
ال ْغل َُب َعلَى أَ ْه ِل َع ْص ِر ِه ال ُْخطَ َب َو ال َ
َو ْق ٍت َ
َ
اهم ِم ْن كتَ ِ
اب اهلل ِ َع َّز َو َج َّل َو
َو أَ ُظ ُّن ُه قَالَ َو ِّ
الش ْع َر فَأتَ ُ ْ
مو ِاع ِظ ِه و أَح ِ
كام ِه َما أَبْطَ لَ ب ِ ِه قَ ْول َُه ْم َو أَ ْثبَ َت ب ِ ِه ال ُْح َّج َة
َ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
َ
َك ال ْيَ ْو َم قَ ُّط
الس ِّكيت تَاهلل َما َرأ ْي ُت م ْثل َ
َعلَي ِهم .فَ َقالَ ابْ ُن ِّ

که موسی× را به رسالت مبعوث کرد ،در میان مردم
بیش از همه چیز سحر و جادوگری رواج داشت و
جادوگران در میان جامعه مقام بلندی داشتند و
مورد احترام بودند .برای همین جهت خداوند متعال
موسی را به این وسیله برانگیخت تا با مغلوبکردن
جادوگران و کاهنان ،حق را ظاهر کند و سحر آنها
را باطل گرداند و حجت خود را بر مردم تمام نماید.
اما حضرت

عیسی×

در زمانی مبعوث شد که

بیماری و ناخوشی در جامعه زیاد و مردم به طب
و طبیب بیشتر احتیاج داشتند ،از این رو عیسی
بن مریم× کارهایی کرد که طبیبان از انجام آنها
عاجز بودند و آن حضرت مردگان را زنده میکرد
و ابرص و اکمه را معالجه میکرد .اینها کارهایی
بودند که اطبا قدرت انجام آن را نداشتند ،از این
جهت

عیسی×

نبوت خود را اثبات و حجت خود

 .1عیون اخبار الرضا× ،ج ،2ص80؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص.282

در سیرۀ امام رضا 

حضرت رضا× فرمود خداوند تبارک و تعالی هنگامی

مهارتهای ارتباط مؤثر

فَ َما ال ُْح َّج ُة َعلَى ال َْخل ِْق ال ْيَ ْو َم فَ َقالَ × ال َْع ْقلُ يُ ْع َر ُف ب ِ ِه
اد ُق َعلَى اهلل ِ فَيص ِّدقُ ُه و ال ْكَ ِ
الص ِ
اذ ُب َعلَى اهلل ِ فَيُكَ ِّذب ُ ُه
َّ
ُ َ
َ
1
الس ِّك ِ
يت َه َذا َو اهلل ِ ال َْج َواب
فَ َقالَ ابْ ُن ِّ
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را آشکار کرد.

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

اما حضرت رسولاهلل محمد

مصطفی|

در وقتی

مبعوث شد که بهترین و باالترین فضیلت و امتیاز
انشای شعر و خطبه و سخنرانی بود ،اشخاصی در
جامعه مقام و اعتبار داشتند که دارای این سه صفت
بودند .در این هنگام حضرت

رسول|

از طرف

خداوند کتابی آورد که در آن مواعظ و احکام بود.
رسول خدا با آوردن قرآن مجید گفتههای آنها را
باطل کرد و حقانیت خود را آشکار ساخت.
ابنسکیت عرض کرد به خداوند سوگند من مانند
تو را امروز مشاهده نمیکنم ،اینک بفرما امروز در
میان مردم با چه چیز میتوان احتجاج کرد؟ فرمود
امروز با عقل میتوان راستگو را از دروغگو تمیز داد.
ابنسکیت گفت به خداوند سوگند جواب درست
همین است که فرمودی.
عالوه بر بهرهگیری امام× از شیوۀ عقلی در گفتگوهایشان که متناسب
با شرایط روز است ،ایشان در گزینش یاران خود چه در مدینه و چه در مرو،
این موضوع را از نظر دور نمیدارد و ورود شخصیتی مانند اباصلت هروی به
بیت امام رضا× از توجه ایشان به شرایط روز نشأت میگیرد.
 رصد اتفاقات زمانه

رصد اتفاقات زمانه خصوصاً برای مدیران عالی اهمیتی خاص دارد .تفاوت

این مبحث با مبحث پیشین در رویدادهای خاصی است که میتواند

دربارۀ ارتباط حضرت رضا× با محیط اطراف نیز چه قبل و چه بعد از
والیتعهدی در احادیث و گزارشهای تاریخی موارد بسیاری موجود است.
بهخوبی پیداست که امام در زمان خالفت هارون که فردی خشن و در
عین حال مقتدر بوده ،تحرک خاص سیاسی از خود بروز نمیداده و برای
حفظ صالح شیعیان همین رویه را ادامه میداده است .در اوضاع سیاسی
متشنج دوران امین نیز علیرغم قیام نزدیکان ،1ایشان از ورود به بحث قیام
خودداری میکند .در خصوص والیتعهدی نیز با در نظر گرفتن مصلحت
و با قیودی آن را میپذیرد.
امام بعد از والیتعهدی در تعامل با مأمون ،رفتار وی را بهخوبی
رصد میکند که در مواقع حساس این مورد ظهور و بروز دارد .برای مثال
هنگامی که به امام خبر میرسد که باید برای دفع نحوست زمان به حمام
برود و حجامت کند ،امام بدون اینکه کسی را متهم به توطئه کند ،از این
کار خودداری میکند 2.حتی بعد از قتل فضل بن سهل ،3زمانی که مأمون
با گریه خود را از این جریان اندوهگین نشان میدهد و امام را نیز دعوت
 .1اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص.73
 .2همان.
 .3از بیــن مأمــون ،امــام و فضــل کــه دعــوت بــه رفتــن بــه حمــام میشــوند ،فضــل بــه حمــام مــیرود
و بهقتــل میرســد.

در سیرۀ امام رضا 

همان مدیر عالی جامعه میطلبد.

مهارتهای ارتباط مؤثر

تأثیرگذار باشد .این موارد دقت نظر بیشتری را برای ارتباطگر خاص یا
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به جانشینی فضل میکند ،امام بسیار محترمانه و بدون ایجاد حساسیت

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

موضوع را رد میکند و در جواب راوی حدیث بهطور تلویحی وی را از وجود
توطئه در این مورد آگاه مینماید؛ 1هرچند صورت حقیقی این واقعه و
توطئۀ مأمون برای قتل امام و فضل در تاریخ به ثبت رسیده است.

2

این رویه را امام رضا× از پیامبر اکرم| نیز نقل میکند:
كان رسولُ اهلل ِ صلَّى اهللُ َعل ِ
َيه َو آل ِ ِه إِ َذا َو َّج َه َجيش ًا فَ َأ َّم ُه ْم
َ
َ َ ُ
3
ِ ِ ِِ
َِ
س ل َُه َخبَ َر ُه
ير ،ب َ َع َث َم َع ُه م ْن ث َقاته َم ْن يتَ َج َّس ُ
أم ٌ
حضرت رسول| هر گاه لشکری به طرفی میفرستاد،
فرماندهی برای لشکر معین میکرد و سپس یکی از
افراد مورد اعتماد خود را با او همراه مینمود تا از
حاالت وی جستجو کند و اعمال او را تحت نظر قرار
دهد.

ویژگیهای مهارتی

در عوامل درونی ارتباط مؤثر ،برخی عوامل با اینکه در ضمیر فرد وجود دارند،
اما با تأثیر از اطراف و بهطور دقیقتر با اکتساب ویژگیها و مهارتهایی،
دارنده را در برقراری ارتباط اثربخش کمک میکنند.
 .1عیون اخبار الرضا× ،ج  ،2ص .164

 .2عطــاردی ،عزیــزاهلل ،مســند االمــام الرضــا× ،ج ،1ص 92بــه نقــل از ابوعلــی ســلمی ،تاریــخ
خراســان.
 .3قرب االسناد ،ص.342
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 مثبتنگری

در ذهن مخاطب و نیازمند به تفسیر است و در فرایند تفسیر آن ،عواملی
همچون بافت و شرایط سخن و گرایشها و فضای ذهنی گوینده نقش دارند.
از این رو ،دو طرف ارتباط همواره یکدیگر را تفسیر میکنند 1.این تفسیر
میتواند با نگرشهای مثبت یا منفی در مقابل یکدیگر قرار گیرند.
در آموزههای دینی ضمن تأکید بر مثبتنگری ،به مسلمانان توصیه
شده است که همواره بهترین تفسیر را از سخنان یکدیگر داشته باشند .امام
رضا× بهنقل از اجداد مطهرش تعبیری زیبا از این خصیصۀ اخالقی دارد.
در این تعبیر ایشان یک خصلت از ده خصلتی را که موجب کمال عقل
است ،تلقی مثبت از افراد میداند.

2

در فرهنگ رضوی ،یک خصلت از ده خصلتی که موجب کمال عقل
است ،تلقی مثبت از افراد بیان شده است:
ِ
اطن و ُهو َخير ل َُه و َخي ِرى ظ ِ
َاه ٌر َو ُه َو
ير َه َذا ب َ ٌ َ َ ٌ َ
ل ََع َّل َخ َ
ِ
ِ
ِ َ
اض َع ل َُه
ير ِم ْن ُه َو أَ ْت َقى تَ َو َ
َش ٌّر لى َو إ َذا َرأى الَّذى ُه َو َخ ٌ
ِ
ِ
ِ
ير ُه َو
ليل َْح َق بِه فَ ِإ َذا فَ َعلَ َذلك فَ َق ْد َع َل َم ْج ُد ُه َو ط َ
َاب َخ ُ
ِ ِ 3
ِ
اد أَ ْهلَ َز َمانه.
كر ُه َو َس َ
َح ُس َن ذ ُ
 .1ارتباطات میانفردی روانشناسی تعامل اجتماعی ،صص .74-73
 .2تحفالعقول ،ص.443

 .3همان.

در سیرۀ امام رضا 

بعضی از دانشمندان علوم ارتباطات اجتماعی ،معنا در کلمات نیست ،بلکه

مهارتهای ارتباط مؤثر

در فرایند ارتباط ،معانی مختلفی درون مخاطب شکل میگیرد .بنا بر باور
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هر گاه به شخصی برخوردی که از تو پستتر به

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

نظرت آمد ،با خود بگو خیر این مرد آشکار نیست و
او از برایش بهتر است و خیر من ظاهر است و این

برایم شر است و هر گاه کسی را که بهتر از او هست
مشاهده کرد ،برای او تواضع میکند تا خود را به او

برساند و چون چنین کرد ،شکوهش واالیی گیرد و

خیرش پاکیزه شود و نامش نیکو گردد و بر مردم
روزگارش سروری و سیادت کند.

1

همچنین این مطلب را از این سخن امیرالمؤمنین علی××میتوان دریافت:
َض ْع أَ ْم َر أَ ِخيك َعلَى أَ ْح َسنِ ِهَ ...و َل تَظُ نَّ َّن بِكلِ َم ٍة َخ َر َج ْت
ِ 2
ل.
ِم ْن أَ ِخيك ُسوءا ً َو أَنْ َت تَ ِج ُد ل ََها فِى ال َْخي ِر َم ْحم ً
هر کاری که از برادر دینی تو سر زند ،آن را به

بهترین وجه آن حمل کن ...و هیچ گاه به سخنی که
از دهان برادرت بیرون آید گمان بد مبر ،در صورتی

که برای آن سخن محمل خوبی مییابی.
در قرآن کریم نیز در آیۀ شریفۀ:

ِ
ذين جا ُؤ ب ِ ْ ِ
َكم
إِ َّن ال َّ َ
كم ل تَ ْح َسبُ ُ
وه َش ًّرا ل ْ
ال ْفك ُع ْصبَ ٌة م ْن ْ

 .1بــه نظــرم از ایــن فــراز از حدیــث چیــزی جــز مثبتاندیشــی اســتنباط نمیشــود .ده صفــت ایــن
حدیــث بــرای اخــلق مدیــران حائــز اهمیــت اســت.
 .2کافــی  ،ج ،2ص362؛ همــان ،ترجمــۀ مصطفــوی ،ج ،4ص66؛ هرچنــد امیرالمؤمنیــن× در یکــی

دیگــر از ســخنانش اشــعار دارنــد کــه اگــر فســاد بــر اهــل زمانــه غالــب شــد و نیــز در مواجهــه بــا
دشــمن حســن ظــن جایــز نیســت (نهجالبلغــه ،حکمــت )114

در حقیقت ،کسانی که آن بهتان [داستان افک] را [در
میان] آوردند ،دستهای از شما بودند .آن [تهمت] را
شری برای خود تصور مکنید ،بلکه برای شما در آن
مصلحتی [بوده] است .برای هر مردی از آنان [که در
این کار دست داشته] همان گناهی است که مرتکب
شده است و آن کس از ایشان که قسمت عمدۀ آن
را به گردن گرفته است عذابی سخت خواهد داشت.
چرا هنگامی که آن [بهتان] را شنیدید ،مردان و زنان
مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی
آشکار است؟
نیز فحوای آیۀ  30سورۀ بقره:

كة إِنِّى ِ
و إِ ْذ قالَ ربُّك لِلْملئ ِ ِ
جاعلٌ فِى ْ َ
ال ْر ِ
ض َخلي َف ًة
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ماء َو ن َ ْح ُن
يسفك ِّ
الد َ
قال ُوا أتَ ْج َعلُ فيها َم ْن ي ْفس ُد فيها َو ْ
2
ِ
س ل َك قالَ إِنِّى أَ ْعل َُم ما ل تَ ْعل َُمون
ن ُ َسبِّ ُح ب ِ َح ْمدك َو ن ُ َق ِّد ُ

 .1نور.12-11/
َ
َّ
ض ال َّظ ِّن إِث ٌْم َو ال تَ َج َّس ُسوا َو
وا
ن
آم
ذین
ل
ا
ا
یه
أ
«یا
شریفۀ
آیۀ
 .2و همچنین
اجتَنِبُوا کثیرا ً مِ َن ال َّظ ِّن إِنَّ ب َ ْع َ
َ
َ َُ ْ
ِ
ِ
حیم»
وه َو اتَّقُوا اهللَ إِنَّ اهللَ تَ َّو ٌ
کم ب َ ْعضاً أَیح ُّ
کم أَ ْن یأْکلَ ل َْح َم أَخیه َمیتاً فَک ِر ْهت ُ ُم ُ
ال ی ْغتَ ْ
اب َر ٌ
ب أَ َح ُد ْ
ب ب َ ْعضُ ْ

در سیرۀ امام رضا 

إِ ْفك ُمبين

1

مهارتهای ارتباط مؤثر

كل ْام ِر ٍئ ِم ْن ُهم َما اكتَ َس َب ِم َن ْ ِ
َكم ل ِ ِّ
ال ْث ِم َو
ْ
ير ل ْ
بَلْ ُه َو َخ ٌ
ِ
ِ
وه
الَّذى تَ َولَّى ْكب َر ُه م ْن ُه ْم ل َُه َع ٌ
ظيم ل َْو ل إِ ْذ َسم ْعتُ ُم ُ
ذاب َع ٌ
نات ب ِ َأنْ ُف ِس ِه ْم َخيرا ً َو قال ُوا هذا
ون َو ال ُْم ْؤ ِم ُ
ظَ َّن ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
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و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

جانشینی خواهم گماشت[ ،فرشتگان] گفتند آیا
در آن کسی را میگماری که در آن فساد انگیزد و
خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را]
تنزیه میکنیم و به تقدیست میپردازیم .فرمود من
چیزی میدانم که شما نمیدانید.
ذیل جریان خلقت آدم× ضمن نهی از منفینگری و تقبیح آن ،نقل
سیرۀ عملی انبیای الهی^ مبنی بر تالش برای ارائۀ دید مثبت از اطرافیان
خود جالب توجه است که این موضوع را میتوان از جریان برخورد حضرت
لوط× با افراد قومش هنگامی که بهقصد عملی زشت به خانۀ وی آمده
بودند 1یا جریان برخورد حضرت یوسف× با برادرانش بهنیکویی مشاهده
کرد؛ 2برخوردی که بهجای شعلهورترکردن کینه و عداوت به تالش برای
برقراری ارتباطی اثربخش با طرفین منجر میشد که ناشی از نگرش مثبت
آن حضرت نسبت به برادرانش بود.
از طرف دیگر ،سوءظن چهبسا میتواند به بیماری روانی منجر شود که
در بعضی از اوقات حتی عناصر مثبت را به منفی تفسیر کند و قرآن کریم
نیز این خصیصه را یکی از ویژگیهای اهل نفاق تلقی میکند.

3

(حجرات )12/بر این نکته اشعار دارد.
 . 1هود.84-78/
 .2یوسف 90/و.100
َاحذَ ْر ُهم»؛ منافقون.4/
«یح َسب ُ َ
یح ٍة َعلَی ِه ْم ُه ُم ال َْع ُد ُّو ف ْ
ْ .3
ون کلَّ َص َ

توجه به رعایت اصول و عقاید

مهارتهای ارتباطی ،مؤثر هستند که بر اساس آموزههای رضوی به بعضی
از آنها اشاره میشود.
 تواضع و فروتنی

مثل معروفی هست که میگوید «درخت هرچه پربارتر باشد افتادهتر است».
این مثل برای تواضع و فروتنی استفاده میشود .هرچه تواضع فرد بیشتر
باشد ،اثربخشی پیام او بیشتر است .در عین اینکه باید در نظر داشت که
این مورد نیز از حد خود نگذرد و شخصیت فرد را نزد مخاطب تنزل ندهد.
در گفتار رضوی تواضع این گونه تعریف شده است:
1
ِ
التَّو ُ َ
اسَ -ما تُ ِح ُّب أَ ْن تُ ْعطَ اه
اض ُع أ ْن تُ ْعط َي النَّ َ
َ

تواضع این است که به مردم حق دهی همان طور که

انتظار داری مردم به تو حق دهند.
یا در حدیثی دیگر میفرماید:

ان متَو ِ
ِ
اضع ًا فَ َقالَ
َما َح ُّد التَّ َو ُ
اض ِع الَّذي إِ َذا فَ َعل َُه ال َْع ْب ُد َك َ ُ َ
ات ِم ْن َها أَ ْن يَ ْع ِر َف ال َْم ْر ُء قَ ْد َر ن َ ْف ِس ِه فَيُ ْن ِزل ََها
التَّ َو ُ
اض ُع َد َر َج ٌ
َم ْن ِزل َتَ َها ب ِ َقل ٍ
ْب َسلِيمٍ َل يُ ِح ُّب أَ ْن يَ ْأتِ َي إِل َى أَ َح ٍد إِ َّل ِم ْثلَ
ما ي ْؤتَى إِل َي ِه إِ ْن رأَى سيِّئَ ًة َدرأَ َها بِال ْحسنَ ِة َك ِ
اظ ُم ال ْ َغ ْي ِظ
َ ُ
َ
َ
َ
ْ
َ َ

 .1کافی ،ج ،2ص.124

در سیرۀ امام رضا 

خواهد شد .طبق آموزههای دینی ،برخی از این ارزشها در روند شکلگیری

مهارتهای ارتباط مؤثر

هنگامیکه اصول و عقاید به هم نزدیکتر میشوند ،ارتباط ایشان پایدارتر
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َع ٍ
اف َع ِن النَّ ِ
اس َو اهللُ يُ ِح ُّب ال ُْم ْح ِسنِين.

1

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

راوی گفت :عرض کردم تعریف تواضع چیست و به

چه کسی متواضع میگویند؟ فرمود تواضع درجاتی
دارد ،یکی از آنها این است که مرد قدر خود را
بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آن طور عمل
کند که انتظار دارد مردم با او معامله کنند ،اگر از
کسی بدی دید با نیکی او را جبران کند ،خشم خود
را فرو برد و از مردم درگذرد ،و خداوند نیکوکاران را
دوست دارد.
در حدیثی دیگر نیز امام

رضا×

یکی از درجات تواضع را عالوه بر

شناختن قدر خود در این میداند که انسان بهاندازۀ قدر و منزلت خود،
خویشتن را بشناسد و بهاندازۀ موقعیت خود قدم بردارد ،از مردم به همان
اندازه انتظار داشته باشد که مردم از او انتظار دارند ،در مقابل بدی نیکی
کند ،خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد.

2

با اینکه فراز فوق تعریف امام× از تواضع است ،ولی نیک هویداست که
تخلق به تواضع مد نظر امام× بسیاری از موانع ارتباطی را دفع میکند و
در جذب مخاطبان برای انتقال مؤثر پیام تأثیر فراوان دارد.
اوج تواضع امام در این جملۀ ایشان به راوی متبلور است که راوی بعد
از پرسش از توکل و تواضع ،میپرسد:
 .1همان.
 .2شامی ،یوسف بن حاتم ،الدر النظیم فی مناقب الئمة اللهامیم ،ص.691

«جایگاه من نزد شما چیست؟» امام میفرماید« :همان

یکی از عوامل عزت و بزرگی در انسان عفو و بخشش است .این خصلت

از ارزشها و خصوصیات درونی است که میتواند از عوامل برقراری ارتباط
اثربخش باشد و حتی در بقای آن نیز مؤثر باشد.

در فرهنگ رضوی این سجیه نیز جایگاه واالیی دارد .منقول است که

فردی را که میخواست مأمون را بهقتل برساند ،نزد وی آوردند .مأمون

از امام

رضا×

پرسید« :ای ابوالحسن در این مورد چه نظری دارید؟»

فرمود« :خداوند با عفو تو را عزت دهد!» مأمون هم از آن مرد درگذشت.
در حدیثی دیگر فردی به امام

رضا×

2

از برادرش شکایت میکند و

امام× با زبان شعر جواب جالبی به مرد میدهد:
ِ
ِ
وسى×
س َعلى بْ ِن ُم َ
َح َض ْرنَا َم ْجل َ
َ
اه فَ َأنْ َش َأ ي ُقول
فَ َشـكا َر ُجلٌ أ َخ ُ
ـذر أَ َخـاك َعلَـى ُذنُوب ِ ِ
َ ِ
ـه
أ ْع ْ
ـر َو َغ ِّط َعـلَى ُعيـوب ِ ِه
َو ْاسـتُ ْ
ـف ِ
ـت الس ِ
اصبِر َعلَى ب ْه ِ
ـيه
َّ
ُ
َو ْ ْ
َو لِـلـ َّز َم ِ
ـان َعـلَـى ُخـطُ ـوبِه
ـل
ـض ً
اب تَـ َف ُّ
ــو َ
َو َدعِ ال َْج َ
ِ ِ 3
َو ِ
ُـوم إِل َـى َحـسيبه
كـل ال َّظـل َ
 .1عیون اخبار الرضا× ،ج ،2ص.50
.2کشف الغمة ،ج ،2ص.307

 .3عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.177

در سیرۀ امام رضا 

 عفو و بخشش

مهارتهای ارتباط مؤثر

جایگاهی که من نزد تو دارم».

1
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معذور دار برادر خود را بر گناهانی که از او نسبت به

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

تو صادر شده است و عیبهای او را بپوشان و واگذار
و شکیبایی کن بر افترابستن و ناحقگفتن بیخرد و
صبر کن بر امرهای سخت روزگار و ترک کن جواب
ستمکاران را از محض فضیلت و مزیت خود و واگذار
جفاکار را با حسابکشندۀ او یعنی عمل او را به خدا
واگذار که جزای جفای او را میدهد.

1

در این حدیث دو نکتۀ ارتباطی وجود دارد؛ اول بهرهگیری امام از رسانۀ
شعر که شرح آن پیش از این گذشت و دوم تأثیری که عفو در ارتباطات
بعدی دارد.
 قدرشناسی

یکی از مواردی که باعث استحکام و پایداری ارتباط میشود ،قدرشناسی
است .قدرشناسی از حیث ارتباطی از آن جنبه حائز اهمیت است که بهویژه
در قبال خلق موجب دوام ارتباط خواهد شد .آنچه دربارۀ قدرشناسی گفته
شده ،اول از همه شکرگزاری نعمتهای پروردگار است .احادیث وارده در
این خصوص بسیار است و در این مقوله مجال بحث نیست و البته مورد
بحث ما هم در این مقوله نیست ،ولی آنچه در فرهنگ رضوی در این
خصوص میتواند شاهدمثال ما و مورد توجه ما از حیث ارتباطی باشد،

همان گونه که آمد ،این روایت امام رضا× از پیامبر اکرم| است مبنی
بر اینکه حتی از باعث و بانی نعمت نیز باید تشکر شود:
 .1عیون اخبارالرضا× ،ترجمۀ محمدتقی آقانجفی اصفهانی ،ج ،2ص.419

پروردگار حاضر میکنند ،خداوند فرمان میدهد او
را به طرف دوزخ ببرند .آن مرد میگوید بارخدایا
فرمان دادی مرا به طرف جهنم ببرند ،در حالی که
من قرآنخوان بودم .پروردگار میفرماید ای بندۀ
من تو را از نعمت خود بهرهمند کردم ،تو شکر نعمت
مرا نکردی و کفران ورزیدی.
آن بنده میگوید فالن نعمت را به من دادی و من
هم در برابر آن شکر کردم؛ و او همچنان نعمتهای
 .1االمالی ،ج ،2ص.65

در سیرۀ امام رضا 

روز قیامت یکی از بندگان را در پیشگاه عدل

مهارتهای ارتباط مؤثر

يؤتَى بِعب ٍد يوم ال ِْق ِ
(ع َّز َو َج َّل)
ْ
ين َ
يدى اهلل ِ َ
َْ ْ َ
يامة فَيوقَ ُف ب َ َ
َ
يؤ َم ُر ب ِ ِه إِل َى النَّا ِر ،فَي ُقولُ  :أَى َر ِّب أَ َم ْر َت بِى إِل َى النَّا ِر
فَ ْ
آن! فَي ُقولُ اهللُ :أَى َع ْب ِدى إِنِّى أَنْ َع ْم ُت
َو قَ ْد قَ َر ْأ ُت ال ْ ُق ْر َ
كر ن ِ ْع َمتِى.فَي ُقولُ  :أَى َر ِّب أَنْ َع ْم َت َعلَى
َعلَيك فَل َْم تَ ْش ْ
كرتُك
كذاَ ،و أَنْ َع ْم َت َعلَى ب ِ َ
كرتُك ب ِ َ
بِ َ
كذا َو َش ْ
كذا فَ َش ْ
كر ،فَي ُقولُ اهللُ
بِ َ
يح ِصى النِّ ْع َم َة َو َيع ِّد ُد ُّ
كذا ،فَ َل َ
يزالُ ْ
الش َ
ِ ِ َ
يت
كر َم ْن أَ ْج َر ُ
(تَ َعال َى)َ :ص َد ْق َت َع ْبدى إ َّل أنَّك ل َْم تَ ْش ْ
يد ِ
َيت َعلَى ن َ ْف ِسى أَ ْن َل
ل َك ن ِ ْع َمتِى َعلَى َ
يهَ ،و إِنِّى قَ ْد آل ُ
أَ ْقبلَ ُشكر َعب ٍد لِنِعم ٍة أَنْعمتُ َها َعل ِ
كر َم ْن َساقَ َها
َيه َحتَّى ْ
َ ْ َْ َْ
َ
يش َ
ِ ِ 1
ِ
ِم ْن َخلْقى إل َيه.
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خداوند را شمارش کرد و شکر و سپاس خود را در

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

برابر آنها گفت .در این هنگام خداوند متعال بنده
خود را مورد خطاب قرار داد و فرمود ای بندۀ من تو
راست میگویی و لیکن تو باید از کسی که نعمت مرا
به تو رسانید سپاسگزاری میکردی و من سوگند یاد
کردهام که شکر هیچ بندهای را قبول نکنم مگر اینکه
از اشخاصی که وسیلۀ رسانیدن نعمت من شدهاند
سپاسگزاری شود.
در حدیثی دیگر ،امام رضا× میفرماید هرکس از منعم سپاسگزاری
نکند ،از خداوند نیز سپاسگزاری نخواهد کرد.
َّ 1
ِ
ِ ِ
يشك ِر اهللَ َع َّز َو َجل.
ين ل َْم ْ
َم ْن ل َْم ْ
يشك ِر ال ُْم ْنع َم م َن ال َْم ْخلُوق َ

هر کسی از منعم سپاسگزاری نکند ،از خداوند متعال
سپاسگزاری نکرده است.

خصوصیات فردی

خصوصیات فردی انسان بههمان اندازه که میتواند مانع ارتباط مؤثر شود،

میتواند تأثیری شگرف بر برقراری ارتباط مؤثر بینفردی یا گروهی داشته
باشد .بهنظر میرسد در بسیاری از موارد ،خصوصیات فردی شخص در آغاز
ارتباط و تداوم آن تأثیری فراوان دارد .در سطور زیر با توجه به احادیث رضوی،
به مواردی از تأثیر خصوصیات فردی در فرایند ارتباط مؤثر اشاره میشود.
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.24

83

 مودت و مهربانی

فراینــد ارتبــاط ،هــم آغــاز ارتبــاط را ســادهتر و هــم بــه دوام و پایــداری
آن کمــک شــایان توجهــی میکنــد .در فرازهایــی از زیــارت معــروف
امیــناهلل ،امــام صــادق× از خداونــد درخواســت میکنــد کــه ســائل را
در آســمانها و زمیــن محبــوب قــرار دهــد.

1

این حدیث معروف امام

رضا×

نیز ناظر به ارزش مودت در برخورد

اجتماعی است؛ بهطوری که تالش برای مودت با مردم نیمی از خردمندی
شمرده شده است:

التَّ َو ُّد ُد إِل َى النَّ ِ
اس ن ِ ْص ُف ال َْع ْق ِل.

2

تالش برای دوستی با مردم نصف عقل است.
همچنین در فرهنگ رضوی ،انجام کار خیر چه با کسانی که اهلیت
دارند و چه اهلیت ندارند ،توصیه شده است 3.از این نکته و نیز از حدیث
فوق که لفظ «ناس» بهصورت مطلق در آن آمده است ،میتوان استنباط
کرد که مودت ویژۀ مؤمنان بهتنهایی نیست و انسان مسلمان در برخورد با
هر کسی این توصیه را باید مد نظر داشته باشد.
 .1ثقفــی ،ابراهیــم بــن محمــد؛ الغــارات ،تصحیــح جللالدیــن محــدث ،ج ،2ص748؛ ابــن قولویــه،
جعفــر بــن محمد ،کامــل الزیــارات ،تصحیــح عبدالحســین امینــی ،ص.40
 .2کافی ،ج ،2ص643؛ تحفالعقول ،ص .443
 . 3عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.35

در سیرۀ امام رضا 

در کالم معصومــان^ از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ،زیــرا در

مهارتهای ارتباط مؤثر

مودتومهربانــی بــا مــردم باعــث محبوبیــت فــرد میشــود .محبوبیــت
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 مدارا

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

یکی دیگر از عوامل اثربخشی ارتباط ،مدارا با مردم است .بهگفتۀ امام رضا×

این صفت از صفات انبیاست 1.در صورت فقدان این صفت در انبیای الهی،
ارتباطی پایدار و مؤثر برای ارائۀ پیام الهی بین ایشان و مردم ایجاد نمیشد؛
مردمی که سالها در ظلمت جهل بهسر میبردند و برای خروج ایشان از
دامان جهل چیزی جز مدارا و مجاهدت در انتقال پیام نیاز نبود.
نمونۀ بارز مدارا در رفتار امام رضا× ،شیوۀ برخورد ایشان با برادران
بعد از شهادت پدر بزرگوارشان است که بهطمع دستیافتن به ثروت امام
موسی کاظم× به قاضی مدینه شکایت کردند ،اما با رفتار حاکی از مدارای
امام رضا× مواجه شدند.

2

 شادکردن دل مخاطب

یکی از خصوصیات فردی مؤثر در ارتباط میانفردی ،شادکردن دل مؤمن
است .در گفتار رضوی ،شادکردن دل مؤمن و برطرفکردن اندوه از دل او
موجب شادی دل وی در قیامت است:

ِ
ِ
ِ
امة.
َم ْن فَ َّر َج َع ْن ُم ْؤم ٍن فَ َّر َج اهللُ َع ْن قَ ْلبِه يَ ْو َم ال ْقيَ َ

3

هر کس دل مؤمنی را شاد کند و اندوه او را برطرف
گرداند ،خداوند روز قیامت دل او را شاد میکند.
البته نباید از نظر دور داشت که گشودن دل مؤمن ،گناهان مربوط به
. 1کافی ،ج ،2ص241؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص.432
 .2کافی ،ج ،1ص.316

 .3همان ،ج ،2ص.200

رفتار مانند مسخرهکردن یا غیبت و ...را در بر نداشته باشد .در حدیثی

از بندگانم کار نیکی انجام دهد و بهخاطر آن کار
وی را به بهشت برم .حضرت

داوود×

گفت خدایا

آن کار نیک چیست؟ فرمود برطرفکردن غم مؤمن
ولو با یک خرما .داوود× عرضه داشت هر کس تو را
بشناسد حقا که نباید از تو ناامید شود.
امام× در نامهای به امام جواد× توصیه میکند که در برخورد با
خویشان و اطرافیان از بخشش مال دریغ نورزد و بهجای خروج از در
کوچک برای روبهرونشدن با دیگران ،از در بزرگ رفتوآمد کند و بههمراه
خود درهم و دینار برای بخشیدن به دیگران داشته باشد 2.تأکید

امام×

به فرزندش در مواجهه با رفتار غالمان ،بدین دلیل است که غالمان بهسبب
اینکه خیر امام

جواد×

به کسی نرسد ،ایشان را از درهای کوچک به

 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص313؛ صدوق ،محمد بن علی ،معانی االخبار ،ص.374
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص .8

در سیرۀ امام رضا 

خداوند به

داوود×

وحی کرد که چهبسا یک بنده

مهارتهای ارتباط مؤثر

دیگر ،امام رضا× دایرۀ شادکردن دل مؤمن را گستردهتر کرده ،میفرماید:
أَوحى اهللُ َع َّزوج َّل إِل َى َداو َد ع إِ َّن ال ْعب َد ِمن ِعب ِ
ادي
َ َ
ْ َ
ُ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ُ
يح ُه َجنَّتي فَ َقالَ َد ُاو ُد يَا َر ِّب َو َما
ل َيَأتيني بِال َْح َسنَة فَأب ِ ُ
ْك ال َْح َسنَ ُة قَالَ يُ ْد ِخلُ َعلَى َع ْب ِد َي ال ُْم ْؤ ِم ِن ُس ُرورا ً َو
تِل َ
ك أَ ْن َل يَ ْقطَ َع
ل َْو بِتَ ْم َر ٍة قَالَ َد ُاو ُد يَا َر ِّب َح ٌّق ل ِ َم ْن َع َرفَ َ
1
اء ُه ِم ْنك .
َر َج َ
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بیرون هدایت میکردند ،حال آنکه امام رضا× با تأکید بر شادکردن دل

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

اطرافیان ،با ذکر جزئیات ،کمککردن به دیگران را به فرزندش میآموزد.
 نرمخویی

بحث خوشخلقی در ارتباط دینی جایگاه ویژهای دارد .امام

رضا×

از

پدرانش روایت میکند کاملترین مؤمنان کسانی هستند که اخالقی نیکو
داشته باشند و مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبانش
در امان باشند 1.در حدیثی دیگر ،ایشان از

پیامبر|

نقل میفرماید که

باایمانترین مردم بااخالقترین ایشان است:
أَ ْح َس ُن النَّ ِ
يمان ًا أَ ْح َسنُ ُه ْم ُخلُق ًا َو أَلْطَ ُف ُه ْم ب ِ َأ ْهلِ ِه َو أَنَا
اس إِ َ
َِ ِ 2
َ
كم بأ ْهلى.
ألْطَ ُف ْ

بهترین مردم از نظر ایمان بهترین آنها از نظر

اخالق ...و مهربان با خویشاوندان است و من از همۀ
شما با خویشان خودم مهربانتر هستم.
در حدیثی دیگر امام رضا× از پدرانش روایت میکند:
همواره خوشاخالق باشید که جای صاحب اخالق
خوب در بهشت است و از اخالق بد دوری کنید که
صاحب خلق بد در دوزخ است.

3

در حدیثی دیگر از پیامبر اکرم| سؤال شد چه کاری باعث ورود به
 .1شعیری ،محمد بن محمد ،جامع االخبار ،ص.107
 .2امام رضا× ،صحيفة االمام الرضا× ص67؛ عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.38
 .3صحیفة االمام الرضا× ،ص88؛ عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.11

بهشت میشود؟ پیامبر

اکرم|

فرمود پرهیزگاری و اخالق نیکو 1.امام

و سه خصلت در حضر؛ و اما خصلتهایی که در حضر
باید در انسان باشد ،تالوت کتاب خدا و برپاداشتن
مساجد و برادری با هم در راه خداست و اما آن سه
خصلت که در سفر باید باشد ،بذل زاد و توشه ،حسن
خلق و بذلهگویی و شوخی در غیرمعصیت است.
اخالق نیکو در وجود خود انسان نیز تأثیر فراوان دارد ،بهطوری که
امام رضا× از امیرالمؤمنین علی× روایت میکنند« :اخالق نیکو ،بهترین
رفیق انسان است».

3

هند کنیز عبداهلل بن عباس صولی که مدتی کنیز امام× بود ،بر این
خصوصیت امام× یعنی نرمخویی با مردم در عین ذوهیبتبودن تأکید
 .1صحیفة االمام الرضا× ،ص.51
 .2االمالی ،ج ،1ص.324

 .3همان ،ص.67

در سیرۀ امام رضا 

شش خصلت از جوانمردی است؛ سه خصلت در سفر

مهارتهای ارتباط مؤثر

رضا× در حدیثی از پیامبر| روایت میکند:
ِس ٌّ ِ
وء ِة ثَ َل ٌث ِم ْن َها فِى ال َْح َض ِر َو ثَ َل ٌث ِم ْن َها فِى
ت م َن ال ُْم ُر َ
الس َف ِر فَ َأ َّما الَّتِى فِى ال َْح َض ِر فَتِ َل َو ُة كتَ ِ
اب اهلل ِ َع َّز َو َج َّل َو
َّ
ال ْخو ِ ِ
ِ
ِعمار ُة مس ِ ِ ِ
وج َّل َو
ان فى اهلل َع َّز َ
اجد اهلل َو اتِّ َخا ُذ ْ ِ َ
َ َ َ َ
ِ
َ ِ ِ
ِ
اح
أ َّما الَّتى فى َّ
الس َف ِر فَبَ ْذلُ ال َّزاد َو ُح ْس ُن ال ُْخل ُِق َو ال ْم َز ُ
2
فِى َغي ِر ال ْمع ِ
اصى.
ََ
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میکند.

1

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

 رفتار نیکو

ملکهشدن رفتار نیکو در شخصیت انسان تأثیر مستقیم بر ارتباطات وی با

دیگران دارد .رفتار نیکو دایرهای وسیع در شخصیت ارتباطی دارد و تنها به
سجیههایی مانند مهربانی محدود نمیشود.
امام رضا× در تأثیر رفتار نیکو بر ارتباطات با دیگران میفرماید:
من كثُر ْت مح ِ
اسنُ ُه ُم ِد َح ب ِ َها َو ْاستَ ْغنَى َع ِن التَّ َم ُّد ِح
َ ْ َ َ َ
2
ب ِ ِذك ِر َها.
هرکس نیکیهایش زیاد شود ،مورد مدح و ستایش
مردم قرار میگیرد.
امام×

در فرازی دیگر از این حدیث میفرماید هیچ کس شری را

معدوم نمیکند مگر اینکه خیری به دیگری برساند.

3

 تکریم

در رفتار رضوی تکریم مخاطبان بهویژه مهمانان وارد بر حضرت جایگاه
ویژهای دارد .در قسمتهای دیگر این نوشتار بهتناسب به این مورد اشاره
کردیم و آوردیم که صفاتی که ثمرۀ آن تکریم است ،چه آثار مثبتی بر
ایجاد و دوام ارتباط اثربخش دارد .بهطور ویژه باید گفت که تکریم مخاطب

بهخصوص اگر بهعنوان مهمان بر شخص وارد شود ،فرایند ارتباطات بعدی
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.179
 2حلوانی ،حسین بن محمد ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،ص.127

 .3همان.
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را تحت تأثیر قرار میدهد.

شبهنگام

امام×

با وی گفتگو میکرد .در این

هنگام نور چراغ اتاق کم شد .مهمان خواست چراغ
را تعمیر کند ،امام× او را بازداشت و خود چراغ را
درست کرد و سپس فرمود :ما خانواده مهمان خود را
به خدمتگزاری وانمیداریم.

1

در حدیثی دیگر امام رضا× از پیامبر| روایت میکند:
يف أَ ْن تَم ِشى مع ُه فَتُ ْخ ِرج ُه ِمن ح ِر ِ
الض ِ
يمك
ِم ْن َح ِّق َّ
ْ َ
َ
ََ
ْ
ِ 2
إِل َى ال ْبَاب.
از حقوق مهمان این است که او را تا در منزل مشایعت

کنی.

اعتمادآفرینی

یکی دیگر از عوامل برقراری ارتباط مؤثر ،اعتمادآفرینی است .هرچه ارتباط

پیچیدهتر باشد ،اهمیت این موضوع بیشتر میشود .تالش در این مهم باعث
نزدیکترشدن دیدگاههای دو طرف و در نتیجه قابل پذیرش بودن سخنان
 .1کافــی ،ج ،6ص283؛ نَــ َزلَ ب ِ َأبِــی ال َْح َس ِ
یح ِّدث ُــ ُه فِــی
الر َضــا× َض ٌ
یــف َو َ
کان َجالِســاً ِعن ْ َ
ــد ُه َ
ــن ِّ
ــن× ث ُــم بــا َدر ُه بِنَف ِْس ِ
یــد ُه ل ِ ْ ِ
ــر ُه أَبُوال َْح َس ِ
ب َ ْع ِ
ــض الل ِ
ــه
اج ف ََم َّ
الر ُجــلُ َ
ــر ُ
َّ َ َ
یــر ِّ
ــد َّ
یصل َحــ ُه فَ َزب َ َ
الس َ
َّیــل فَتَ َغ َ
ـو ٌم َال ن َ ْس ـتَ ْخ ِد ُم أَ ْضیافَنَــا.
فَ َأ ْصل ََح ـ ُه ثُـ َّ
ـم قَــالَ ل َ ـ ُه إِنَّــا قَـ ْ
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.70

در سیرۀ امام رضا 

شخصی بهعنوان مهمان بر حضرت وارد شد.

مهارتهای ارتباط مؤثر

در حدیثی از امام رضا× آمده است:
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است ،بهطوری که میان افزایش عناصر اعتمادآفرین و افزایش پذیرش

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

مخاطب ،رابطۀ مستقیم وجود دارد.
از جمله عناصر اعتمادآفرین ،رازداری ،استفاده از عناصر مورد توافق،
صداقت و راستگویی ،معرفی خود و پایبندی به عهد و پیمان است .در ادامه
به برخی از موارد اعتمادآفرین با استفاده از احادیث رضوی اشاره میشود.
 رازداری

یکی از ارزشهای دینی دخیل در ارتباط اثربخش ،رازداری است.

بدون شک این مقولۀ خاص در برقراری و تداوم ارتباط پایدار نقش درخور
توجهی دارد .در کتب علوم ارتباطات که در زمینۀ مهارتهای ارتباط مؤثر
نگارش یافتهاند ،خودافشایی را بهعنوان یکی از مهارتهای ارتباط اثربخش
آوردهاند 1.خودافشایی در حد متعارف و معقول بهویژه در آغاز گفتگو و برای
جستجوی نقاط مشترک و تشویق مخاطب به خودافشایی متقابل ،مطلوب
است .طبق آموزههای قرآنی در مواردی همچون افشای اسرار خودی در
نزد دشمنان ،مانند آیات:

ِ
ِ
ْ
ِ ِ
كم
يا أَ َيها ال َّ َ
ذين َ
كم ل يأل ُون َ ْ
آمنُوا ل تَتَّخ ُذوا بطان َ ًة م ْن ُدون ْ
ل و ُّدوا ما َعنِ ُّتم قَ ْد ب َد ِت ال ْب ْغضاء ِمن أَ ْف ِ
واه ِه ْم َو
َ ُ ْ
َ
َخبا ً َ
ْ
ما تُ ْخفى ُص ُدور ُهم أَكبر قَ ْد بينَّا ل َكم ْال ِ
يات إِ ْن ْكنتُ ْم
َ
ُ
ُ ْ َُ
2
تَ ْع ِقلُون

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از غیر خودتان[ ،دوست
 .1هارجی و دیگران ،مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی ،صص.294-271
 .2آل عمران.118/

و] همراز مگیرید[ .آنان] از هیچ نابکاری در حق شما

سینههایشان نهان میدارد ،بزرگتر است .در حقیقت،
ما نشانهها[ی دشمنی آنان] را برای شما بیان کردیم،
اگر تعقل کنید.
یا:

ِ
ِ
كم
ذين َ
أَ ْم َحس ْبتُ ْم أَ ْن تُ ْت َركوا َو ل ََّما ْيع َل ِم اهللُ ال َّ َ
جاه ُدوا م ْن ْ
ِ
َو ل َم يتَّ ِخ ُذوا ِم ْن ُد ِ
نين
ون اهلل ِ َو ل َر ُسول ِ ِه َو َ
ل ال ُْم ْؤم َ
ْ
1
ِ
ُ
بير بما تَ ْع َملُون
َو َ
ليج ًة َو اهلل َخ ٌ

آیا پنداشتهاید که به خود واگذار میشوید و خداوند

کسانی را که از میان شما جهاد کرده و غیر از خدا و
فرستادۀ او و مؤمنان ،محرم اسراری نگرفتهاند ،معلوم
نمیدارد؟ و خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.
بر رازداری تأکید و بهعبارت دیگر خودافشایی مذموم شده است .حتی بر
اساس بعضی آیات پافشاری در افشای این نوع اسرار مذموم شمرده شده است.

2

در فرهنگ رضوی بهتبع فرهنگ دینی این خصوصیت از نشانههای
مؤمن قلمداد میشود .امام رضا× برای مؤمن سه خصوصیت ذکر میکند
که از آن جمله رازداری است:
. 1توبه.16/
 .2حجرات.12/

در سیرۀ امام رضا 

دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه

مهارتهای ارتباط مؤثر

کوتاهی نمیکنند .آرزو دارند که در رنج بیفتید.
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در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

ون فِ ِ
يه ثَ َل ُث ِخ َص ٍ
ال
ون ال ُْم ْؤ ِم ُن ُم ْؤ ِمن ًا َحتَّى يَكُ َ
َل يَكُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنَّ ُة
ُسنَّ ٌة م ْن َربِّه َو ُسنَّ ٌة م ْن نَبِيِّه َو ُسنَّ ٌة م ْن َوليِّه فَ َأ َّما ُّ

ان ِس ِّر ِه قَالَ اهللُ َع َّز َو َج َّل -عالِم ال ْ َغ ْي ِ
ب
ِم ْن َرب ِّ ِه فَ ِك ْت َم ُ
ُ
فَل يُظْ ِهر َعلى َغيبِ ِه أَ َحدا ً* إِ َّل َم ِن ْارتَضى ِم ْن َرس ٍ
ول
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنَّ ُة م ْن نَبيِّه فَ ُم َد َارا ُة النَّاس فَإ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل
َو أَ َّما ُّ
أَ َمر نَبِيَّ ُه| ب ِ ُم َد َار ِاة النَّ ِ
خ ِذ ال َْع ْف َو َو ْأ ُم ْر
اس فَ َقالَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْب ُر في ال ْبَ ْأسا ِء َو
السنَّ ُة م ْن َوليِّه فَ َّ
بِال ُْع ْرفَ و أَ َّما ُّ
الض َّرا ِء.
َّ
مؤمن دارای ایمان نخواهد بود تا آنگاه که در او

سه خصلت باشد؛ یکی از خدا و دیگری از پیغمبر
و سوم از امام .اما سنت خداوند پوشیدن اسرار است،
پروردگار میفرماید:
عالِم ال ْ َغ ِ
يب فَل يظْ ِه ُر َعلى َغيبِ ِه أَ َحدا ً إِ َّل َم ِن ْارتَضى
ُ
ِم ْن َرس ٍ
ول
ُ

و اما سنت پیغمبر مدارا با مردم است ،زیرا خداوند
متعال پیغمبر خود را به مدارا با مردم امر کرده و
فرموده است:

خذ العفو و امر بالعرف
و اما سنت امام صبر و شکیبایی در مشکالت است.

1

 .1کافی ،ج ،2ص241؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،بیتا ،ص.432

 استفاده از عناصر مورد توافق

میتوان دید .این متغیر بهویژه در ارتباطات پیچیده بیشتر مورد توجه است.

در مذاکرات مهم برای بستهنشدن باب مذاکرات معموالً بر این موضوع
تأکید فراوان میشود.
برای مثال ،در مناظرۀ حضرت با جاثلیق ،وی به مأمون میگوید من
چگونه با مردی احتجاج کنم که وی با مردی و کتابی که من آنها را
قبول ندارم محاجه میکند؟ 1امام رضا× در جواب جاثلیق میفرماید ای
نصرانی اگر به انجیل تو با شما احتجاج کنم به نبوت حضرت

رسول|

اقرار میکنی؟
در فرازی دیگر از مناظره که جاثلیق برای اثبات نبوت پیامبر

اکرم|

دو شاهد از غیرمسلمانان تقاضا کرد ،امام رضا× به سخنان یوحنای دیلمی
بهعنوان شاهد مورد قبول مسیحیان استناد میفرماید 2و بهمدد احاطۀ
جاثلیق به متون مقدس ،فرازهایی از انجیل را بهعنوان شاهد مثال به وی
یادآور میشود.

3

 صداقت و راستگویی

بدون شک فردی که مشهور به صداقت و راستگویی است ،سخنش بهتر
مورد پذیرش قرار میگیرد و ارتباطش اثربخشتر از کسی خواهد بود که
 .1التوحید ،ص420؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص.599
 .2همان.
 .3همان ،ص.421

در سیرۀ امام رضا 

رضا×

نیز

مهارتهای ارتباط مؤثر

استفاده از عناصر مورد توافق طرفین را در مناظرات حضرت
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خالف این صفت را دارد .امام رضا× در حدیثی از پدرانش از

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

روایت میکند:

پیامبر|

َل تَ ْنظُ ُروا إِل َى َك ْث َر ِة َص َلتِ ِه ْم َو َص ْو ِم ِه ْم َو َك ْث َر ِة ال َْح ِّج َو
ال ْمعر ِ
وف َو ط َْنطَ نَتِ ِه ْم بِاللَّ ْي ِل َو ل َِك ِن انْظُ ُروا إِل َى ِص ْد ِق
َُْ
1
ال ْح ِد ِ
يث َو أَ َدا ِء ْ َ
ال َمانَة.
َ
فریب کثرت صالة و صیام و حج کسی را نخورید و

کثرت عبادت و شبزندهداری کسی شما را فریب
ندهد ،بنگرید به راستگویی و ادای امانت او و اگر
کسی دارای این صفات شد ،قابل اعتماد است.
نکتۀ بارز در شیوۀ برخورد امام

رضا×

با گروههای مختلف ،چه در

مناظرهها و چه در برخورد با خلیفه و یارانش ،صداقت در برخورد است.
دشمنان حضرت بهویژه بعد از قبول والیتعهدی و نیز در مناظره با

گروههای مختلف اعم از زنادقه و اصحاب ادیان که بعضاً با سطح علمی و
آمادگی باال به میدان میآمدند ،بهخوبی میزان صداقت و راستگویی امام×

را مورد مداقه قرار میدادند تا در صورت لزوم ،از آن ضد ایشان بهره ببرند،
ولی هیچگونه گزارشی از دروغ و بیصداقتی از ایشان در منابع فریقین ذکر
نشده است .صداقت ایشان در گفتار و حقگویی حتی بهگفتۀ بزرگانی مانند

خواجه اباصلت هروی موجب کینۀ مأمون و نهایتاً شهادت ایشان شد.

2

 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.51
 .2همان ،ص .239
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سخن نیکو گفتن

و با آنان سخنی پسندیده بگویید.
یا

ساكين
َو إِذا َح َض َر ال ِْق ْس َم َة أُول ُوا ال ْ ُق ْربى َو ال ْيتامى َو ال َْم
ُ
2
ل َم ْع ُروف ًا
وه ْم ِم ْن ُه َو قُول ُوا ل َُه ْم قَ ْو ً
ار ُزقُ ُ
فَ ْ

و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم
[ارث] حاضر شدند[ ،چیزی] از آن را به ایشان ارزانی
دارید و با آنان سخنی پسندیده گویید.

سخن معروف ،عالوه بر اینکه از عوامل برقراری ارتباط مؤثر است ،یکی
از پیشنیازهای بسیاری از این عوامل نیز هست؛ بهطوری که سخن نیکو
حتی میتواند جایگزین مؤکداتی مانند انفاق شود:
ِ
ذى َو اهللُ
قَ ْولٌ َم ْع ُر ٌ
ير ِم ْن َص َدقَ ٍة ْيتبَ ُعها أَ ً
وف َو َم ْغف َر ٌة َخ ٌ
3
َغنِى َحليم
گفتاری پسندیده [در برابر نیازمندان] و گذشت [از

ِ
تندی آنان] بهتر از صدقهای است که آزاری
اصرار و
بهدنبال آن باشد و خداوند بینیاز بردبار است.
 .1نساء.5/
 .2همان.8 /
 .3بقره.263/

در سیرۀ امام رضا 

ل َم ْع ُروف ًا
َو قُول ُوا ل َُه ْم قَ ْو ً

1

مهارتهای ارتباط مؤثر

سخن نیکو راندن در قرآن کریم تعبیر به «قول معروف» شده است:

96

سخن نیکو مورد تأکید علم بالغت نیز هست ،بهطوری که یکی از

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

خصوصیات کالم بلیغ استفادهنکردن سخنران از کلمات رکیک است 1که
داللت بر استفاده از سخن نیکو دارد .همچنین در علم منطق نیز یکی از
استدراجات بهحسب مخاطب را نیکو سخن گفتن و سخن محترمانه گفتن
با او ذکر کردهاند.

2

در حدیثی ،امام رضا× از قول جدش امام حسین× میفرماید:
حضرت رسول| جز در مواردی که احتیاج داشت
سخن نمیگفت و با مردم با محبت رفتار میکرد و
با سخنان خود موجبات الفت را فراهم میساخت و
هرگز مطلبی را که موجب نفرت مردم باشد بر زبان
جاری نمیکرد.

3

البته سخن نیکو و شایسته خصوصیاتی چند دارد که از آن جمله
میتوان به مواردی چون شیوایی و رسایی 4،عفت و سالمت کالم 5،نرمی و
مالیمت در عین قاطعیت و شفافبودن 6و در نهایت استواری و سنجیدگی
کالم 7اشاره کرد.
 .1جارم و مصطفی امین ،البلغة الواضحة ،ص.9
 .2مظفر ،محمدرضا ،المنطق ،ص.421
 .3عیون اخبارالرضا× ،ج  ،1ص.318
 .4ایروانی ،جواد ،مهارت گفتگو ،ص .32

 .5همان ،ص.34
 .6همان ،ص.35
 .7همان ،ص.37

این روش در فرهنگ رضوی جایگاهی ویژه دارد .یکی از این موارد را

کار زشت وی میفرماید« :ای برادر میدانم تو از بابت قرضهایی که داری
ناراحت شدهای و این سر و صداها را بهراه انداختهای .حضرت بعد از آن
متوجه سعید شد و گفت در این مورد به من کمک کنید و ببینید عباس
چه مقدار قرض دارد ،قرضهای او را میپردازم و او را راحت میکنم».

1

گوشدادن پویا

یکی از مهارتهای ارتباط مؤثر هنر خوب گوشدادن است 2.این روش
میتواند تغییر فراوانی در شخصیت مخاطب ایجاد کند 3.این نکته در رفتار
معصومین^ نیز بسیار بهچشم میخورد؛ بهطوری که حتی مشرکین در
تمسخر پیامبر| به ایشان لقب «ا ُ ُذن» میدادند:
ِ
ُون ُه َو أُ ُذ ٌن قُلْ أُ ُذ ُن
ذين ْ
ون النَّبِى َو ي ُقول َ
يؤ ُذ َ
َو م ْن ُه ُم ال َّ َ
ِ
يؤ ِمن بِاهلل ِ و ْ ِ ِ ِ
ذين
نين َو َر ْح َم ٌة للَّ َ
يؤم ُن لل ُْم ْؤم َ
َكم ْ ُ
َ
َخي ٍر ل ْ
ِ
ِ
ذاب أَليم.4
ذين ْ
يؤ ُذ َ
ون َر ُسولَ اهلل ل َُه ْم َع ٌ
كم َو ال َّ َ
َ
آمنُوا م ْن ْ

و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار میدهند
و میگویند او زودباور است .بگو گوش خوبی برای

 .1کافی ،ج ،1ص .316

 .2معجزه ارتباط و ان .ال .پی ،ص.87

 .3همان.
 .4توبه.61/

در سیرۀ امام رضا 

ایشان را به قاضی مدینه برد بیان کرد .امام× با نهایت محبت در جواب

مهارتهای ارتباط مؤثر

میتوان به برخورد امام× با برادرش عباس که بهشیوۀ نامناسبی شکایت
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شماست ،به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

باور میکند و برای کسانی از شما که ایمان آوردهاند
رحمتی است .و کسانی که پیامبر خدا را آزار
میرسانند ،عذابی پردرد [در پیش] خواهند داشت.
امام

رضا×

میفرماید:

در قسمتی از حدیثی که

را توصیف میکند،

پیامبر|

 ...إِ َذا ال ْتَ َف َت ال ْتَ َف َت َج ِميعاُ ...ج ُّل نَظَ ِر ِه ال ُْم َل َحظَ ة.

1

هر گاه به طرف کسی توجه میکرد ،با همۀ جهاتش
متوجه آن کس میشد ...تمام نگاهش از روی دقت
بود.
این مسئله نشان از گوشدادن پویای پیامبر| به مخاطب است.
سر کشد گوش محمد در سخن
کش بگوید در نبی حق ُه َو أذن

سربهسر گوش است و چشم است این نبی
تازه زو ما مرضع است او ما صبی

2

در منش رضوی بهویژه در مناظرههای حضرت ،گوشدادن به سخنان
طرف مقابل از ویژگیهای ارتباطی امام رضا× است .برای مثال در مناظره
با اصحاب ادیان ،ایشان با حوصلۀ تمام از اول صبح به سخنان ایشان گوش
میداد و سپس پاسخ میگفت؛ بهطوری که مدت مناظره تا اذان بهطول
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص.317
 .2مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،ص.348

میانجامید و امام× بهدلیل فرارسیدن نماز مناظره را ترک میکرد.
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1

ندارد و حتی از موانع ارتباط محسوب شود .بهنظرم اگر این خصوصیت
اخالقی در کنترل فرد باشد و بهخوبی مدیریت شود ،نهتنها مانع نیست،
بلکه موجب اثربخشی ارتباط خواهد بود.
درشتی و نرمی به هم در به است
چو فاصد که جراح و مرهم نه است

2

همان گونه که خداوند مهر و محبت را در وجود انسان قرار داد ،خشم
و روحیۀ سرزنش را نیز در وجود وی بهودیعت نهاد .استفادۀ بهموقع از هر
کدام میتواند اثربخش باشد.
در احادیث ،غضب هنگامی مطرود است که انسان را از راه حق خارج
کند 3.در سیرۀ رضوی بهخوبی این خصال مدیریت شده است؛ بهطوری که
امام

رضا×

در مناظره با اصحاب ادیان ،نهایت ادب ،نرمخویی و احترام

را بهکار میبرد 4.در عین حال در مواجهه با مسلمانی که شبهاتی در
عصمت پیامبران^ مطرح میکرد ،در عین استدالل عقلی محکم ،ابتدا از
در سرزنش مخاطب برای درافکندن چنین شبهاتی درمیآمد .امام
 .1الثاقب فی المناقب ،ص .193

 .2سعدی شیرازی ،مصلح بن عبداهلل ،گلستان سعدی ،ص.307
 .3الدرالنظیم فی مناقب االئمة الهامیم ،ص.691
 .4التوحید ،1398 ،صص.430-418

رضا×

در سیرۀ امام رضا 

شاید چنین به ذهن متبادر شود که خشم در فرایند ارتباط مؤثر جایگاهی

مهارتهای ارتباط مؤثر

استفادۀ بهجا از سرزنش و غضب
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در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

در جواب آن مسلمان چنین میفرماید:
ويحك يا َعلِى ات َّ ِق اهللَ و َل تَ ْنسب إِل َى أَنْبِيا ِء اهلل ِ
َ َ
َ
ُ ْ
1
ِ
ِ
ْ
َ
ِ
اب اهلل َع َّز َو َج َّل ب َرأيك.
ال ْ َف َواح َ
ش َو َل تَتَأ َّولْ كتَ َ
وای بر تو ای علی ،از خداوند بترس و به پیامبران
خداوند نسبتهای زشت مده و کتاب خداوند را با
رأی خود تفسیر مکن.
همچنین در احادیث رضوی بروز خشم در چهرۀ امام رضا× را میتوان
احساس کرد؛ از جمله در حدیثی که حاجب مأمون با نثار عناوینی زشت
سعی در متهمکردن امام به قرارگرفتن در جایگاه اعجاز برای فریب مردم را
دارد .سپس حاجب از امام درخواست عملی را میکند که بنا بر گفتۀ راوی
خشم امام را هویدا میکند:

كان ال ْح ِ َ
ين ُم َص َّو َر ِ
ار إِل َى أَ َس َد ِ
ين َعلَى َم ْسنَ ِد
َ ...و َ َ
اج ُب أ َش َ
كان ُم ْستَنِدا ً إِل َِيه َو كانَا ُمتَ َقابِل ِ
َين َعلَى
ال ْمأمون ال َّ ِذى َ
ِ
ِ ِ
ورتَ ِ
ين
اح ب ِ ُّ
الص َ
وسى× َو َص َ
ال َْم ْسنَد فَ َغض َب َعلى بْ ُن ُم َ
كما ال ْ َف ِ
اه َو َل تُ ْب ِقيا ل َُه َعين ًا َو َل أَثَرا ً
اج َر فَا ْفتَ ِر َس ُ
ُدون َ َ
او َل ال َْح ِ
ورتَ ِ
ادتَا أَ َس َد ِ
اج َب َو
فَ َوثَبَ ِت ُّ
ان َو قَ ْد َع َ
ين فَتَنَ َ
الص َ
كل ُه َو ل ََح َسا َد َم ُه َو ال ْ َق ْو ُم
اه َو أَ َ
اه] َو َه َش َم ُ
[و َر َّض َض ُ
َر َّض ُ
اه َ
2
ين ِم َّما ْيب ِص ُرون...
ْينظُ ُر َ
ون ُمتَ َحي ِر َ

 .1صدوق ،محمد بن علی ،الخصال ،ص90؛ عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص.192
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.171

...حاجب اشاره کرد به صورت دو شیر که در متکای

این هنگام حضرت رضا× در غضب شد و آثار خشم
و ناراحتی در چهرهاش نمایان شد و به دو شیر پرده
اشاره فرمود این فاجر را دریابید.
آن دو شیر ناگهان بر آن مرد حمله آوردند و او
را پارهپاره کردند و گوشت و استخوان او را چنان
خوردند که اثری از او در زمین دیده نشد .مردم
حاضر در جلسه از این موضوع حیران و متعجب
شدند...
در ادامۀ حدیث مشخص است که این برخورد امام نهتنها موجب نفرت
جمع از امام نمیشود ،بلکه جمع را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
در گفتگوی امام با مرد زندیق نیز امام ابتدا با شیوۀ پرسش و پاسخ و
تحریک قوۀ استدالل مرد وجود خداوند را اثبات میکند و بعد از شنیدن
پاسخ وی که حاکی از اقناع اوست ،زبان به سرزنش وی میگشاید و بهتفصیل
سایر براهین را در توحید برای مرد اقامه میکند 1.شبیه همین برخورد را
امام در گفتگو با ابوقره دارد که طی آن امام با آوردن استداللهایی از قرآن
کریم دربارۀ عدم تلبس ذات باری تعالی به صفات به ابوقره میفرماید:
 .1همان ،ج ،1ص.131

در سیرۀ امام رضا 

بود و حضرت رضا و حاجب هر دو مقابل او بودند .در

مهارتهای ارتباط مؤثر

مأمون نقش شده بودند و مأمون به آنها تکیه داده
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در سیرۀ امام رضا 

ون؟ ما قَ َدر ِت ال َّزن َ ِ
َ
ون
ادقَ ُة أَ ْن تَ ْر ِميَ ُه ب ِ َه َذا أَ ْن يَكُ َ
أ َما تَ ْستَ ُح َ َ
َ
1
آخر ؟
يَ ْأتِي ِم ْن ِع ْن ِد اهلل ِ ب ِ َش ْي ٍء ثُ َّم يَ ْأتِي ب ِ ِخ َلفِ ِه ِم ْن َو ْج ٍه َ

آیا شما با اظهار این مطالب شرم نمیکنید؟ زنادقه
قدرت ندارند این چنین سخن بگویند ،آیا جایز است

که از طرف خداوند سخنی بگوید و بار دیگر بیاید
و به طریق دیگری بر خالف سخن اول خود مطلبی

بگوید؟

همچنین در این موضوع امام

رضا×

از پدران خود نقل میکند که

پیامبر| در هنگامی که به حق عمل نمیشد ،چهرهاش متغیر میگشت؛
بهطوری که شناخته نمیشد ،در عین اینکه هنگام غضب روی خود را
برمیگرداند:

 ...فَ ِإ َذا تُع ِ
وط َي ال َْح ُّق ل َْم يَ ْع ِر ْف ُه أَ َح ٌد َو ل َْم يَ ُق ْم ل ِ َغ َضبِ ِه
ُ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ض ب َو ْجهه َو
َش ْي ٌء َحتَّى يُ ْنتَ َص َر ل َه َ ...و إِ َذا َغض َب أ ْع َر َ
2
َ
ض َط ْرفَه ....
اح َو إِ َذا فَ ِر َح َغ َّ
أ َش َ

هنگامی که مشاهده میکرد به حق عمل نمیشود،
چهرهاش متغیر میگشت ،بهاندازهای که شناخته
نمیشد ...و هرگاه غضب مینمود ،چهرۀ خود را
برمیگردانید و اعراض میکرد و هرگاه خوشحال
میشد ،چشمهایش را میبست...
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص95؛ التوحید ،ص.111
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص.351
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عوامل رفتاری ارتباط مؤثر

امام رضا× به مواردی چند در این باره اشاره میکنیم.

بهرهگیری از نشانههای غیرکالمی

برخی پیامها کالمی و برخی پیامها غیرکالمی است .در بعضی از کتابها
به نوع غیرکالمی ،زبان بدن گفته میشود 1.اولین ارتباط انسان با زبان بدن
است؛ بهطوری که ما با نخستین عالیم و اشاراتی که مخابره میکنیم درک
میشویم ،زیرا دوستانهنبودن حرکات ،داشتن صحبت خوب و خوشایند را
دشوار میسازد .بهطور کل مواردی چون تبسم ،بازوان از هم باز ،خمشدن به
جلو ،لمسکردن ،تماس چشمی و سر تکاندادن 2از جمله تسهیلکنندگان

بعد غیرکالمی ارتباط هستند.
توضیح این نکته در متون حدیثی در عین اینکه مشکل است ،گاهی
نیز با توضیح اشتباه حالتهای غیرکالمی ،از آسیبهای حدیث بهشمار
میرود 3،در عین حال با اندکی دقت و تدبر در فحوای کالم راوی میتوان
به پیامهای غیرکالمی نقلشده از
میافتاد که

امام×

معصوم×

دست یافت .چهبسا اتفاق

بدون ردوبدلکردن کالم و با انجام کاری ویژه به

بهترین شکل پیام خود را به فرد منتقل میکرد.
 .1روانشناسی روابط انسانی ،ص .123
 .2گابور ،دون ،مهارتهای گفتگو ،صص.19-13
 .3مسعودی ،عبدالهادی ،مبانی فهم حدیث ،ص .252

در سیرۀ امام رضا 

هستند که در فرایند ارتباط مؤثر تأثیری بهسزا دارند .با استفاده از احادیث

مهارتهای ارتباط مؤثر

برخی عوامل نه درون فرستنده ،بلکه ناشی از محیط اطراف فرستنده
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اگر بخواهیم به بعضی از پیامهای غیرکالمی امام رضا× اشارتی داشته

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

باشیم ،میتوانیم موارد زیر را نام ببریم.
 تبسم

بهرهگیری از تبسم در فرایند ارتباط بسیار مهم مینماید .اگرچه برای

لبخند معانی زیادی همچون تمسخر میتوان در نظر گرفت ،اما عمدتاً

لبخند حاکی از رضایت است 1و طبیعتاً چون میتواند باعث قضاوت مثبت
دربارۀ افراد شود ،در ادامۀ ارتباط تأثیری بهسزا دارد.

در بعضی از احادیث رضوی این مورد نمود پیدا کرده است و حضرت
بعد از ذکر سخنانی ،با ارائۀ تبسم سخن خود را ادامه میدهد .نظر

امام×

دربارۀ لبخند را در این حدیث نیز میتوان یافت:
َك َ ِ
ان يَ ْحيَى× يَ ْب ِكي
يسى× يَ ْب ِكي َو يَ ْض َح ُ
ك َو َك َ
ان ع َ
2
ِ
ك و َك َ ِ
يسى× أَ ْف َضل.
َو َل يَ ْض َح ُ َ
ان الَّذي يَ ْف َعلُ ع َ
عیسی×

هم گریه میکرد و هم خنده مینمود و

یحیی بن

فقط گریه میکرد و خنده بر

زکریا×

لبانش دیده نشد و عملی که حضرت

عیسی×

انجام میداد بهتر بود.
 گریه

اخبار کوچ توأم با اکراه امام رضا× از مدینه به مرو بسیار نقل شده است.

 .1مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی ،ص .64
 .2راوندی ،قطبالدین ،قصص االنبیاء ،ص.273

نکته اینجاست که امام× برای نشاندادن اکراه از رفتن به سفر ،به زیارت

نیز میفرماید تا بر ایشان گریه کنند تا امام صدای گریۀ آنها را بشنود.
بعد از تقسیم دوازدههزار دینار بین خانواده ،امام رضا× پیام خود را دربارۀ
عدم بازگشت از سفر به اطالع حاضرین میرساند.

3

در این زمینه استفادۀ هوشمندانۀ امام از رسانه بکی و گریه در پایاندادن
به بعضی گمانهزنیهای شیعیان از یک طرف و ناکامگذاشتن پیام فریبکارانۀ
مأمون ،نقش مهمی دارد.
قرائتی دیگر از این روایت از محول سجستانی نقل شده است .در این
روایت بر گریستن امام با صدایی بلند تأکید شده است:
يد ب ِ ِإ ْش َخ ِ
ان ْكن ُت
ل ََّما َو َر َد ال ْبَ ِر ُ
اس َ
اص ِّ
الر َضا× إِل َى ُخ َر َ
ِ
ِ ِ
َ
يو ِّد َع َر ُسولَ اهلل| فَ َو َّد َع ُه
أنَا بِال َْمدينَة فَ َد َخلَ ال َْم ْس ِج َد ل َ
ِمرارا ً َّ ِ
ير ِج ُع إِل َى ال ْ َق ْب ِر َو ْيعلُو َص ْوتُ ُه بِال ْبُكا ِء َو
كل َذلك ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
الس َل َم َو َهنَّأتُ ُه
النَّحيب فَتَ َق َّد ْم ُت إِل َيه َو َسلَّ ْم ُت َعلَيه فَ َر َّد َّ
وت
فَ َقالَ َذ ْرنِى فَ ِإنِّى أَ ْخ ُر ُج ِم ْن ِج َوا ِر َج ِّدى| َو أَ ُم ُ
ِ
ِ
ٍ ُ
ون قَالَ فَ َخ َر ْج ُت ُمتَّبِع ًا
ار َ
فى ُغ ْربَة َو أ ْدفَ ُن فى َج ْن ِب َه ُ
4
ِ
ون.
لِطَ ِر ِيق ِه َحتَّى َم َ
ار َ
وس َو ُدف َن إِل َى َج ْن ِب َه ُ
ات بِطُ َ
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.218

 .2جعفریان ،رسول ،حیات فکری امامان شیعه^ ،ص.437

 .3عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.140

.4همان ،ج ،2ص.217

در سیرۀ امام رضا 

امام ضمن اینکه خانوادۀ خود را به این سفر بی بازگشت نمیبرد 2،به آنها

مهارتهای ارتباط مؤثر

قبر پیامبر| رفت و در هنگام بازگشت با صدای بلند گریه کرد 1.همچنین
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من در مدینۀ منوره بودم که مأمورین مأمون وارد شدند

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

و در نظر داشتند که آن حضرت را به خراسان ببرند.
حضرت رضا× وارد مسجد حضرت رسول| شد و
با جدش تودیع کرد و هنگامی که میخواست از مسجد
بیرون شود ،چند بار به طرف قبر مبارک حضرت رسول
اکرم| برگشت و با صدای بلند گریه کرد .در این
هنگام من خدمت آن جناب رسیدم و سالم کردم
و حضرت جواب سالم مرا داد .من او را تسلی دادم.
حضرت رضا× فرمود از من دیدن کنید زیرا من از
جوار جدم خارج خواهم شد و در سرزمین غربت از دنیا
خواهم رفت و در کنار هارون دفن خواهم شد.
 حرکات و حاالت بدن

برای نشاندادن اوج احساس ،چهبسا با یک حرکت بهاندازۀ دهها کلمه

بتوان ناراحتی یا خوشحالی خود را به مخاطب منتقل کرد .بر کسی پوشیده
نیست که این کار میتواند دارای اثربخشی بیشتری در مقایسه با کالم
باشد .راویان احادیث امام رضا× گاه بهزیبایی این گونه پیامها را روایت
کردهاند.
در روایتی از اباصلت هروی ،شبهۀ علی بن جهم را دربارۀ تفسیر آیۀ 38
سورۀ «ص» و گناه حضرت داود× [العیاذ باهلل] در حضور حضرت رضا×

مطرح میشود که امام رضا× با زدن دست به پیشانی ،اوج ناراحتی خود
را از این سخن ابراز مینماید:

و دست خود را بر پیشانیاش زد و فرمود شما یکی از
پیامبران خداوند را به خوارداشتن نماز و سهلانگاری
نسبت دادید؟ پیغمبری نماز خود را قطع میکند و
عاشق زنی میشود و بعد با نقشه و فریب شوهرش را
میکشد و زن او را تصرف میکند؟
همچنین امام

رضا×

در توضیح حاالت پیامبر

اکرم|

قیامت میفرماید هر گاه ذکر قیامت بر زبان مبارک

در توصیف

پیامبر|

جاری

میشد ،صدایش بلند میشد و رخسارش به سرخی میگرایید:
ِ
ِِ َ
ِ
َو َ ِ
اع َة
الس َ
كر َّ
كان إ َذا َخطَ َب قَالَ فى ُخطْ بَته :أ َّما ب َ ْع ُد فَإ َذا َذ َ
كم
اح َم َّر ْت َو ْجنَتَ ُ
ْاشتَ َّد َص ْوتُ ُه َو ْ
اه ،ثُ َّم ي ُقولُ َ :صبَّ َح ْت ُ
ِ
َ
الس َ َ
كه ِذ ِه
الس َ
اع ُة َ
كم ،ثُ َّم ي ُقولُ  :بُع ْث ُت أنَا َو َّ
َّ
اع ُة أ ْو َم َّس ْت ْ
ِ2
ِ
ِ
ِ
ِ
ير ب ِ ِإ ْصبَ َعيه
م ْن َهذه َو يش ُ
و هر گاه خطبه میخواند ،در خطبههایش میگفت

 .1الخصال ،ص.92
 .2االمالی ،ص.337

در سیرۀ امام رضا 

حضرت رضا× پس از شنیدن این سخن ناراحت شد

مهارتهای ارتباط مؤثر

قَالَ فَ َضرب الر َضا× ب ِ ِ
يد ِه َعلَى جب َهتِ ِه و قَالَ إِنَّا ِهلل ِ
َ َ ِّ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
َ
َو إِنَّا إِل َِيه ِ
ون ل َ َق ْد ن َ َس ْبتُ ْم نَبِي ًا م ْن أنْبِياء اهلل إِل َى
راج ُع َ
التَّ َهاو ِن بِص َلتِ ِه حتَّى َخرج فِى أَثَ ِر ال َّطي ِر ثُم بِال ْ َف ِ
اح َش ِة
ُ َ
َّ
َ
َ َ
1
ثُ َّم بِال ْ َق ْتل؟
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اما بعد و هر گاه ذکر قیامت بر زبان مبارکش جاری

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

میشد ،صدایش بلند میگردید و رخسارش قرمز
میشد و سپس میفرمود قیامت صبح و شب با شما
همراه است و بعثت من با قیامت توأم است.
 نحوۀ پوشیدن لباس

بحث شکل ظاهری از دو جنبه حائز اهمیت است .نحوۀ پوشیدن لباس در
مراسم رسمی یا در نزد عموم میتواند دارای پیام باشد .این نکته از دید
ائمۀ هدی^ پنهان نبوده است ،چه آن زمان که امیرالمؤمنین× کفش
وصلهزده بهپا میکند 1و چه آن زمان که امام رضا× در ظاهر لباس خز
میپوشد ،ولی لباس زیرین را برای تربیت نفس خود خشن به تن میکند.

2

منتهای تکتک رفتار ایشان مبتنی بر هدایت بشریت است 3.باید توجه
داشت که توقع از امام امت این است که عدل و داد را برقرار کند .از
امام رضا× منقول است که گروهی از صوفیه خدمت حضرت میرسند و
میگویند:
اکنون که مأمون امور خالفت را به تو واگذار کرده
است و تو از همگان به این امر شایستهتر هستی،
اینک باید لباس پشمی بپوشی و جامههای خشن
 .1ابن عقده کوفی ،احمد بن محمد ،فضائل امیرالمؤمنین× ،ص.84
 .2مناقب آل ابی طالب^ ،ج ،4ص.360
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
کان
اســ َة ال ْعبَــاد َو أ ْر َ
 .3ر.ک .فرازهــای اولیــۀ زیــارت جامعــۀ کبیــرهَ :
ــم ال ْخیــار َو َس َ
«...و َد َعائ َ
الْبِـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یمـ ِ
الر ْح َمـ ِ
ب
ر
ة
ـر
ـ
ی
خ
ة
ـر
ـ
ت
ع
و
ین
ـل
ـ
س
ر
ْم
ل
ا
ة
ـو
ـ
ف
ص
و
ـن
ـ
یی
ـن َو ُسـ َ
ْ
َ
َ
َ َ ِّ
ـو َ
ـان َو أُ َمنَـ َ
ـلد َو أَبْـ َ
اب ْالِ َ
ـاء َّ
ـلل َ َة النَّب ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ال َْعال َِمیــن»؛ مــن الیحضــرة الفقیــه ،ج  ،2ص.610

در برکنی.

امام×

فرمود از امام عدل و داد مورد

به وعدۀ خود عمل کند .خداوند متعال میفرماید
«قلْ من حرم ِزينَ َة اهلل ِ الَّتِى أَ ْخرج ل ِ ِع ِ
باد ِه و ال َّط ِ
يبات
َ ْ َ َّ َ
َ
َ َ
ِ
الر ْز ِق» (اعراف )32/یوسف صدیق× لباسهای
م َن ِّ

زیبا و گرانبها میپوشید و بر مخدهها و کرسیهای
فرعون تکیه میکرد.

1

دربارۀ شیوۀ پوشیدن لباس در مکانهای رسمی ،امام در زمان اخذ
بیعت با پوشیدن لباس سبز و عمامهای سفید 2مطابق سنت نبوی سعی
در نشاندادن جایگاه واالی خود در بین مردم دارد .دیگر بار در بحث
اصرار مأمون به اقامۀ نماز عید بهوسیلۀ آن حضرت است که امام بعد از رد
اولیۀ درخواست مأمون ،آن را به شرط اجرای این امر مانند

رسولاهلل|

میپذیرد و سپس مانند پیامبر| عمامهای سفید بر تن میکند و جامۀ
خود را تا زانو باال میزند و به اطرافیان خود نیز دستور میدهد چنین کنند

3

و به حرکت میافتد .همۀ این موارد داللت بر تالش امام به انتقال پیام به
این صورت است .الزم به ذکر است که امام تنها دربارۀ لباس از

پیامبر|

تبعیت نکرد ،بلکه در بعد کالمي نیز مانند ایشان با تکبیر و تسبیح الهي
.1کشف الغمة ،ج ،2ص.310
 .2مفید ،محمدبن محمد ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،ج ،2ص.261

 .3کافی ،ج  1ص489؛ عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص .150

در سیرۀ امام رضا 

گاه حکم کرد عدالت داشته باشد و هر گاه وعده کرد

مهارتهای ارتباط مؤثر

انتظار است ،هر گاه سخن گفت راست بگوید و هر
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بهسوي مصلي حرکت کرد ،منتها تأثیر لباس بهگونهاي بود که اطرافیان نیز

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

بهتبعیت به این شکل درآمدند.
 آراستن ظاهر
آراستن ظاهر بهطرق مختلف حاوی پیامهای گوناگونی است .همان طور که
آراستن ظاهر با زیورهای مختلف و نشستن بر فرشهای گرانبها میتواند
باعث غرور و فخرفروشی شود ،در لسان احادیث ،بعضی از ابزار آراستن
میتواند ارتباطی اثربخش را برای استفادهکننده بهارمغان آورد .امام رضا×

در حدیثی با واسطه از دایی خود بهتفصیل خصوصیات ظاهری

پیامبر|

را توصیف میکند و نکتۀ درخور توجه در این حدیث نسبتاً طوالنی ،نظم و
موجهبودن شکل ظاهری پیامبر| است.

1

همچنین در حدیثی دیگر ،ایشان تأثیر خضابکردن را در مؤثربودن
بعضی از ارتباطات انسانی برمیشمرد.

2

 استفاده از بوی خوش

استفاده از عطری خاص میتواند حاوی پیام باشد و حتی در فرایند ارتباط

نیز تأثیر بگذارد .در آموزههای اسالمی به استفاده از بوی خوش تأکید شده
است .این موضوع چنان دارای تأثیر است که احکام فقهی متنوعی دربارۀ
آن وارد شده که دقت نظر اسالم در استفاده از بوی خوش دربارۀ زنان
بهسبب آثار ارتباطی آن جالب توجه است.
 .1همان ،ج ،1ص.351
ِ
ِ
ب َو َم َحبـ ٌة إِلَــی النِّسـ ِ
ٍ
ِ
« .2فِــی ال ِْخ َضـ ِ
ٌ
ـاء َو ی ِزیـ ُد فِــی ال ْبَــاهِ»؛ کافــی،
ـر
ـ
ْح
ل
ا
ـی
ـ
ف
ة
ـ
یب
ه
م
ـال
ـ
ص
خ
ث
ـل
ـاب ثَـ َ
ُ
َ
َّ
َ
َْ َ
َ ْ
ج ،6ص.481

در تعالیم رضوی نیز این مهم بهچشم میخورد؛ بهطوری که از امام رضا×

آن حضرت و از جای سجودش شناخته میشد.
 تأثیر نمادها
امام

رضا×

بعد از پذیرش والیتعهدی تالش میکند اعمال قراردادی

دربارۀ بیعت را نیز از پیامبر

اکرم|

اخذ و بدین وسیله سنت نبوی را

تبلیغ کند .منقول است زمانی که مردم نزد حضرت برای بیعت میآیند،
بهشیوهای غیر از شیوۀ پیامبر| با آن حضرت بیعت میکنند که نشانۀ
فسخ بیعت در عرف آن زمان بود .نکتۀ جالب توجه در این خصوص این
است که امام تا پایان مراسم بیعت واکنشی از خود نشان نمیدهد تا
اینکه جوانی از فرزندان انصار بهشکل صحیح با آن حضرت بیعت میکند.
اینجاست که امام به مأمون میفرماید:
کسانی که امروز با ما بیعت میکردند ،از روی حقیقت
و عقیده نبود ،جز این جوان انصاری که از روی ایمان
با ما بیعت کرد.
مأمون دلیل این سخن را که میپرسد .امام در پاسخ میفرماید:
 .1طبرسی ،حسن بن فضل ،مکارم االخلق ،ص.42

در سیرۀ امام رضا 

جایگاه امام جعفر صادق× در مسجد ،از بوی خوش

مهارتهای ارتباط مؤثر

مروی است که جای امام صادق× از بوی خوش ایشان شناخته میشد.
يب ِر ِ
كان ْيعر ُف َم ْو ِض ُع َج ْع َف ٍر× فِى ال َْمس ِج ِد ب ِ ِط ِ
يح ِه َو
ْ
َ َ
ِ 1
َم ْو ِض ِع ُس ُجوده
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عقد بیعت از آخر انگشت کوچک است تا ابهام و

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

فسخ بیعت از ابهام تا انگشت کوچک است.
مأمون دوباره دستور داد مردم حاضر شوند و بهشیوۀ امام بیعت کنند.

1

در بهرهگیری امام از نشانههای قراردادی و غیرکالمی اوالً تاکید ایشان

بر تبعیت از سنت رسولاهلل| است ،ثانیاً رعایت تشریفات مرسوم حتی
با لحاظ سنت نبوی بودن آن ،اولویت حضرت در ارتباط با مخاطبان نبوده
است ،زیرا نهتنها موجب خشم و کدورت ایشان نشد ،بلکه با تبسم و با
حوصله عمل درست یک نفر را تشویق میکند و کار اشتباه را که ممکن
است بهنظر بعضی باعث وهن نیز باشد ،با ظرافت تذکر میدهد.
از دیگر سو امام رضا× رعایت نمادي را که سنت رسولاهلل| است،
مالک صحیح یا غیرصحیحبودن بیعت قلمداد ميکند.
 هدیه

یکی دیگر از عوامل غیرکالمي ارتباط مؤثر ،هدیهدادن است .هدیه تداومبخش

ارتباط و بهنوعي تضمینکنندۀ آن تلقي ميشود .در گفتار
بهویژه امام

رضا×

معصومین^

هدیهدادن جایگاه ویژهاي دارد .ایشان از

روایت میکند که هدیه مفتاح نیکيهاست:
ِ 2
ِ ِ
ِ
اح ال َْح َوائجِ
ن ِ ْع َم َّ
الشی ُء ال َْهدی ُة َو هی م ْفتَ ُ

پیامبر|

یکی از چیزهای خوب هدیه است و هدیه کلید حل

مشکالت ست.
 .1مناقب آل ابی طالب^ ،ج ،4ص.396
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.74
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امام با ارسال پیشکشی ،پیام مورد نظر خود را به شخص انتقال میداد .در
روایت است که امام رضا× برای یکی از غالت که شراب نیز مینوشید ،یک
جانماز و یک دانه خرما فرستاد که شخص فهمید منظور امام از ارسال جانماز،
توصیۀ ایشان به نمازخواندن وی و از فرستادن دانۀ خرما توصیۀ ایشان به
ترک شرابخواری اوست 2،بدون اینکه امام حتی کالمی به آن فرد ابراز کند.
 عدم ارتباط

برقرارنکردن ارتباط یا رفتوآمدنکردن با شخصی خاص ،خود دارای پیام
است .گاه بهمصلحت نیست که بهصورت کالمی دیگران را از ارتباط با
شخصی خاص بر حذر داشت ،بلکه با انجام رفتاری میتوان پیام مورد نظر
را در آن خصوص انتقال داد.
در حدیثی از امام رضا× آمده است که در حضور ایشان از محمد بن
جعفر عموی آن حضرت سخن بهمیان میآید و امام میفرماید که مرا با او
کاری نیست .راوی با خود میگوید این شخص ما را به نیکیکردن با ارحام
امر میکند چرا خود با عمویش چنین رفتاری دارد؟ در این هنگام
 .1همان.

امام×

 .2اختیــار معرفــة الرجــال ،ص554؛ فــرد مــورد بحــث محمــد بــن فــرات بــود کــه بســیار بــر امــام
دروغ بســته بــود کــه شــیوۀ برخــورد امــام× بــا او بســیار جالــب توجــه اســت کــه میتوانــد بــرای
ارتباطــات عصــر مــا نیــز مــورد بهرهبــرداری باشــد.

در سیرۀ امام رضا 

هدیه کینهها را از دل بیرون کند.

مهارتهای ارتباط مؤثر

نیز هدیه کینهها را از دل بیرون میکند:
ِ1
الص ُدور
ال َْه ِدي ُة تُ ْذ ِه ُب َّ
الض َغائ ِ َن ِم َن ُّ
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پاسخش را میدهد.

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

ِ
كر ُم َح َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ِر
ْكن ُت ع ْن َد أَبِى ال َْح َس ِن ِّ
الر َضا× فَ ُذ َ
ْت َعلَى ن َ ْف ِسى أَ ْن َل ِ
يظلَّنِى َو
بْ ِن ُم َح َّم ٍد فَ َقالَ إِنِّى َج َعل ُ
إِياه س ْق ُف ب ٍ
الصل َِة
ْت فِى ن َ ْف ِسى َه َذا ي ْأ ُم ُرنَا بِالْبِ ِّر َو ِّ
يت فَ ُقل ُ
َ
ُ َ
الصل َِة إِن َّ ُه
َو ي ُقولُ َه َذا ل ِ َع ِّم ِه فَنَظَ َر إِل َى فَ َقالَ َه َذا ِم َن الْبِ ِّر َو ِّ
ِ
اس َو إِ َذا
َمتَى ي ْأتِينِى َو ْ
يد ُخلُ َعلَى فَي ُقولُ فى َ
يص ِّدقُ ُه النَّ ُ
1
يد ُخلْ َعلَى و ل َم أَ ْد ُخلْ َعل ِ
َيه ل َْم ي ْقبَلْ قَ ْول ُُه إِ َذا قَالَ .
ل َْم ْ
َ ْ
من نزد ابی الحسن

الرضا×

بودم که آن بزرگوار

محمد بن جعفر بن محمد را ذکر کرد و فرمود من
بر خود قرار دادهام که سقف یک خانه بر من و او
سایه نیندازد یعنی با او در یک موضع ننشینم من
در قلب خود خیال کردم حضرت رضا× که ما را امر
باحسان و صله رحم ميکند چگونه این گفتگو نسبت
به عم خود ميکند .چون من این خیال در قلب خود
کردم آن بزرگوار روی مبارک خود را به من کرد و
فرمود این هم از احسان و صله است زیرا که عم من
چون نزد من آید پس از آن در حق من هر چه به
مردم گوید او را تصدیق ميکنند و هر گاه او داخل
بر من نشود و من داخل بر او نشوم هر چه در حق
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.204

من بگوید قول او مقبول نیست و کسی تصدیق آن

گاه انتقال غیرمستقیم پیام بهمراتب مؤثرتر از انتقال مستقیم پیام است .در

فرایند انتقال پیام چهبسا فضای حاکم بر جلسه بهخوبی میتواند مشابهت
معنایی در ذهن گیرنده ایجاد کند .امام رضا× به این نکته توجه داشته
است؛ بهطوری که روزی یکی از اصحاب از امام تقاضای هدیهای بهاندازۀ
جوانمردی امام میکند و امام این شرط را امکانپذیر نمیداند و بعد از
آنکه فرد مطابق با جوانمردی خودش از ایشان تقاضا میکند ،امام به
غالمش دستور پرداخت دویست دینار در حق وی میدهد.

1

همچنین از نکات ظریف در احادیث رضوی در این خصوص میتوان
به روایت علی بن محمد بن سیار دربارۀ دعای باران بهوسیلۀ امام
اشاره کرد .در این حدیث

امام×

رضا×

بعد از دعای باران و گذشتن زمان و

آمادهترشدن مخاطبان و نهایتاً بعد از نزول باران از موقعیت بهوجودآمده

ِ
الر َضا× فَقَالَ ل َ ُه أَ ْع ِطنِی َعلَی قَ ْد ِر مُ ُر َّوتِک
«یعق ُ
ْ .1
ُوب ب ْ ُن إ ِ ْس َحاقَ النَّ ْوب َ ْختی قَالَ َ :م َّر َر ُجلٌ ب ِ َأبِی ال َْح َس ِن ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
یس ُعنی ذَلک فَقَالَ َعلَی قَ ْدر مُ ُر َّوتی قَالَ أ َّما إذا ً فَنَ َع ْم ث َُّم قَالَ یا غ َُل ُم أ ْعطه مائَتَی دینَار َو ف ََّرقَ ×
قَالَ َال َ
ِ
َضلُ ب ْ ُن َس ْه ٍل إِنَّ َهذَ ا ل ََم ْغ َر ٌم فَقَالَ بَلْ ُه َو ال َْم ْغنَ ُم َال تَ ُع َّدنَّ َم ْغ َرماً
یو ِم َع َرفَ َة فَقَالَ ل َ ُه الْف ْ
اس َ
ب ِ ُخ َر َ
ان َمال َ ُه کلَّ ُه فی ْ
ِ
َما ابْتَ ْع َ َ
کرماً» :مردى خدمت حضرت رضا× رسید و عرض کرد :به اندازۀ شخصیت و
ت بِه أ ْجرا ً َو َ
مقام خود به من چیزى عطا کن ،فرمود :به این شرط براى من امکان ندارد ،عرض کرد :پس به اندازۀ
مقام و موقعیت من عطا فرما ،فرمود :این را انجام ميدهم ،سپس متوجه غلم شد و فرمود :دویست
دینار به این مرد بده؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،49ص ،100به نقل از کتاب المناقب ،ج
 ،4ص 360و ص.361

در سیرۀ امام رضا 

انتقال غیرمستقیم پیام

مهارتهای ارتباط مؤثر

را نميکند.
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برای انتقال پیامهای عالی دین استفاده کرد.

1

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

ادب و احترام متقابل

یکی از مهارتهای ارتباط مؤثر رعایت ادب و احترام است .رعایت این
مقوله در نفوذ کالم در مخاطب تأثیر فراوانی دارد .این تأثیر در اطرافیان که
بهعنوان شخص ثالث ،این فرایند را مشاهده میکنند نیز جاری است .عدم
رعایت ادب و احترام چهبسا با وجود اقناع طرف مقابل باعث کینه در دل
مخاطب یا شکست وی در بحثهای مناظرهای میشود.
در منش ارتباطی امام رضا× بهدفعات مؤلفۀ ادب و احترام را میتوان
مشاهده کرد .نمونۀ بارز آن در مناظره حضرت با جاثلیق رومی است؛ آنجا
که امام ابتدا از وی اعتراف میگیرد که لوقا ،مرقابوس و متی از علمای انجیل
هستند و سپس با استفاده از فرایندی عقلی ،نظر جاثلیق را از صدق ایشان

برمیگرداند .نهایتاً با توجه به تقدسی که مسیحیان برای این افراد قائلاند و
تقاضای جاثلیق از صرفنظرکردن از این بحث ،امام در نهایت ادب به عقاید
وی احترام میگذارد و از ادامۀ بحث در این خصوص صرف نظر میکند.
ِ
ِِ
ين أُ ِح ُّب أَ ْن تُ ْع ِفينِى ِم ْن
فَ َقالَ ال َْجاثِلِ ُ
يق يا َعال َم ال ُْم ْسلم َ
ِ
الر َضا× فَ ِإنَّا قَ ْد فَ َعلْنَا َسلْ يا ن َ ْص َرانِى
أَ ْم ِر َه ُؤ َلء قَالَ ِّ
َع َّما ب َدا ل َك قَالَ ال ْجاثِلِ ُ ِ
يس َأل ْك َغي ِرى فَ َل َو َح ِّق
َ
َ
يق ل ْ
2
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين ِم ْثلَك.
ال َْمسيحِ َما ظَنَ ْن ُت أَ َّن فى ُعل ََماء ال ُْم ْسلم َ
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2صص.172-168
 .2التوحید ،ص.427

جاثلیق گفت ای عالم مسلمانان دوست دارم مرا در

اینک هر چه در نظر داری سؤال کن .گفت دیگری
سؤاالت خود را مطرح کند ،به مسیح سوگند در
میان علمای مسلمانان مانند شما کسی نیست.

همگامی

در متون ارتباطات اجتماعی از همگامی به همدلی نیز تعبیر میشود .در
شرایط بحرانی ،انسان نیازمند یاری دیگران است تا خود را از بحران نجات

دهد 1.از دیگر سو با توجه به اینکه برخورد با باورهای اشخاص در واقع

برخورد با حقیقت آنهاست ،انگیزه و نظر ما هرچند قرین به خیرخواهی
و حتی درست باشد ،آنگاه که برای بیان اشتباه طرف مقابل باشد ،چهبسا
در ادامۀ روند ارتباط اخالل ایجاد کند و واکنش مخاطب را بهدنبال داشته

باشد که برای جبران این امر میتوان از روش همگامی استفاده کرد.

2

در کالم رضوی این مهارت را میتوان در دلداری امام رضا× از یونس
بن عبدالرحمن که از بدگویی اهل قبیلهاش دلگیر بود ،مشاهده کرد.

3

همچنین یسع بن حمزه از امام نقل میکند روزی مردی که در سفر
حج زاد و توشۀ خود را از دست داده بود ،مشکلش را با امام مطرح و از
 .1شرفی ،محمدرضا ،مهارتهای زندگی در سیرۀ رضوی ،ص.68
 .2معجزه ارتباط و ان .ال .پی ،صص.48-47
 .3اختیار معرفه الرجال ،ص.487

در سیرۀ امام رضا 

و از این بحث درگذری .فرمود ما از این گذشتیم،

مهارتهای ارتباط مؤثر

این مورد و از گفتگو دربارۀ این اشخاص معاف بداری
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ایشان درخواست کمک میکند .امام به منزل میرود و از پشت در بدون

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

اینکه مرد چهرۀ امام را ببیند ،به او مبلغی پرداخت میکند 1.چنانکه در
این واقعه مشاهده میکنیم ،امام رضا× با درک وضعیت فرد مورد بحث
بهگونهای عمل میکند که ضمن ابراز همدردی و امداد به وی ،از شرمندگی
او نیز جلوگیری شود.
نمونۀ قرآنی همگامی را میتوان در محاجۀ پیامبر اکرم| با مشرکان
دید آنگاه که قرآن کریم به ایشان میفرماید:

قُلْ من ير ُزقُكم ِّمن السماو ِ
ات َو ْ َ
ال ْر ِ
ض قُ ِل اهللُ َو إِنَّا أَ ْو
َ َّ َ َ
َ ْ
2
دى أَ ْو فى َض ٍ
ِ
لل ُمبين
ياكم ل ََعلى ُه ً
إ ْ

بگو کیست که شما را از آسمانها و زمین روزی
میدهد؟ بگو خدا؛ و در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت
یا گمراهی آشکاریم.

با اینکه میدانیم گویندۀ سخن بهخوبی مهتدین و گمراهان را از
یکدیگر بازمیشناسد ،با اتخاذ شیوۀ همگامی مخاطب را از حالت تدافعی
خارج میکند و با در نظر داشتن اینکه وی تنها اندیشه و خرد نیست بلکه
گردآمدهای از عواطف و احساسات است ،سعی در اقناع بعد عاطفی وی با
استفاده از این شیوه دارد.

3

 .1مناقب آل ابیطالب^ ،ج  ،4ص.361
 .2سبا.24/

 .3مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،18ص.87
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هماهنگی قول و عمل

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چرا چیزی میگویید
که انجام نمیدهید؟

خطاب آیه به مؤمنین است ،نه همۀ مردم .پس این مطالبهای از جانب

خداوند برای مؤمنان است .از طرفی در فرهنگ رضوی نیز ایمان تنها اقرار

به زبان نیست ،بلکه شرط ایمان عمل به ارکان نیز هست:
ْب َو ل َ ْفظٌ بِال ِّلس ِ
ان َع ْق ٌد بِال ْ َقل ِ
ِْ
ان َو َع َملٌ بِال َْج َوا ِر ِح َل
يم ُ
ال َ
َ
2
ون ْ ِ
ان إِ َّل َهكَ َذا.
يم ُ
يَكُ ُ
ال َ

ایمان دارای سه رکن است؛ پیوند قلبی و تلفظ به

زبان و عمل به اعضا و جوارح .ایمان بدون اینها
تحقق نمیپذیرد.

بهراستی سخن فردی که قول و عملش با یکدیگر یکی نیست ،فاقد

اثربخشی الزم است .حدیث معروف
گویای همین مطلب است.

پیامبر|

درباره خوردن رطب نیز

از طرفی ،انسان عقایدی بر زبان جاری میسازد که نشان از اعتقاد قلبی
وی به آنهاست .اگر در فرایند ارتباط ،مخاطب بین دل و زبان گوینده
 .1صف.2/

 .2الخصال ،ج ،1ص178؛ عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص227؛ االمالی ،ص.449

در سیرۀ امام رضا 

دارد .خداوند متعال میفرماید:
1
ُون ما ل تَ ْف َعلُون
آمنُوا ل ِ َم تَ ُقول َ
يا أَ َيها ال َّ َ
ذين َ

مهارتهای ارتباط مؤثر

هماهنگی قول و عمل بهویژه در پایداری ارتباط اثربخش تأثیری بهسزا
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ناهماهنگی ببیند ،طبیعتاً تأثیری نیز از قول او نخواهد پذیرفت.

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

در رفتار امام رضا× این موضوع در حساسترین مواقع نیز بروز میکند.
منقول است که در یکی از مناظرات امام

رضا×

با اصحاب ادیان ،امام

ضمن بهخرجدادن حوصلۀ فراوان در مناظره ،از هنگام صبح تا اذان ظهر،
بهمحض رسیدن وقت نماز بحث را تعطیل و نماز میگزارد و سپس بهدلیل
وعدهای که با کسی کرده بود ،مکان بحث را ترک میکند و طبق قولی
که به اصحاب مناظره داده بود ،فردای آن روز به محل بحث بازمیگردد.

1

حدیثی از امام رضا× بهنقل از نبی اکرم| منقول است که میفرماید:
َل قَولَ إِ َّل بِعم ٍل و َل قَولَ و َعملَ إِ َّل بِنِ ٍ
ية َو َل قَ ْولَ َو
ََ َ
ْ َ َ
ْ
ِ
ِ
السنَّ ِة
َع َملَ َو ني َة إِ َّل ب ِ ِإ َصابَة ُّ

2

گفتار بدون عمل بیفایده است و عمل بدون نیت

نتیجهای ندارد و نیت هم باید مطابق سنت باشد.

موقعیتشناسی در سخنگفتن و سکوت

مسلم است که برای برقراری ارتباط ،اولین مسئلهای که به ذهن متبادر
میشود ،سخنگفتن است« .بیان» نعمتی است که خداوند آن را به یکی
از نعمات قابل یادآوری به انسان میداند 3.البته این سؤال مطرح است که
آیا در آموزههای دینی سخنگفتن اولی است یا سکوت؟ امام
 .1الثاقب فی المناقب ،ص.193
 .2االمالی ،ص.337
یان»؛ الرحمن3/ـ.4
سان َعل ََّم ُه ال ْبَ َ
«خل ََق ْالِن ْ َ
َ .3

رضا×

در

است .سکوت یکی از درهای حکمت است و ایجاد
محبت میکند و راهنمایی بهسوی خیرات است.
از دیگر سو باید گفت سخن و سکوت هر یک جایگاه خود را دارند و
نمیتوان یکی را بر دیگری رجحان داد .در عین حال میدانیم زبان خود
در معرض آسیبهای مختلفی است و تأکید معصومان بر سکوت بهدلیل
همین خطرات مترتب بر سخنگفتن است ،نه اینکه نفس سخنگفتن
مذموم باشد ،زیرا امام رضا× از قول جدش علی× میفرماید که مردم در
زیر زبان خود مستور هستند؛ مقصود این است که تا انسان سخن نگوید،
قدر و اندازهاش معلوم نمیشود:

وء تَ ْح َت ل ِ َسانِه
ال َْم ْر ُء َم ْخبُ ٌ

2

انسان در زیر زبان خود مستور است.
پس میتوان گفت بهشرط احتراز از آسیبهای سخن ،گفتگو بر سکوت
رجحان دارد.
 .1قرب االسناد ،ص369؛ کافی ،ج ،1ص.36
 .2الخصال ،ص.447

در سیرۀ امام رضا 

از نشانههای فقه و بصیرت حلم و بردباری و سکوت

مهارتهای ارتباط مؤثر

توصیف سکوت میفرماید:
ِمن َع َلم ِ
الص ْم َت
الص ْم ُت ،إِ َّن َّ
ات ال ِْف ْق ِه :ال ِْحل ُْم َو ال ِْعل ُْم َو َّ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
الص ْم َت يُكْ س ُب ال َْم َحبَّ َة َو
اب م ْن أبْ َواب ال ْحكْ َمة ،إِ َّن َّ
بَ ٌ
1
ُه َو َدلِيلٌ َعلَى ال َْخ ْير.
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در هر صورت باید گفت انسان موقعیت سخن یا سکوت خود را باید

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

بهخوبی تشخیص دهد .نمونۀ بارز این رفتار،

معصومین^

هستند .در

گفتار و رفتار رضوی نیز بهتبع دیگر معصومان^ این عامل مؤثر ارتباطی
را نیز میتوان یافت؛ بهطوری که امام کاظم× در توصیف امام بعد از خود
علی بن موسی الرضا× میفرماید:

ِ
ين لِلنَّ ِ
ون فِيه
اس َما ْ
يختَلِ ُف َ
كم َو َص ْمتُ ُه عل ٌْم يبَ ُ
قَ ْول ُُه ُح ٌ

1

هنگام سخنگفتن بهترین سخنگو و هنگام سکوت
بهترین دانشمند و متفکر است ،برای مردم اختالفات
آنها را بیان میکند.
البته باید توجه داشت که بهرهگیري بهموقع از سخن و سکوت ،الزمۀ

حکمت معصومان است و طبیعتاً بهوسیلۀ خود امام تصریح نميشود ،ولي
پژوهشگر علوم حدیث از فحواي کالم و در نظر گرفتن موقعیت ذکر حدیث
ميتواند به این موضوع دست یابد.
این موضوع را بهخوبي ميتوانیم در مناظرات حضرت یا تعامل ایشان با
مأمون ببینیم؛ چه آنجا که امام× بهجاي اینکه خود وارد مناظره با سلیمان
مروزي شود ،پاسخها را به یکي از صحابۀ نومسلمان واگذار ميکند 2و چه آنجا
که بههنگام مراجعت به مرو ضمن پاسخگویي به سؤاالت مردم از ذکر اموري
که حساسیت ضحاک نمایندۀ مأمون را تحریک کند ،صرف نظر ميکند.

3

.1کافی ،ج ،1ص314؛ عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص.24
 .2روششناسی مناظرات حضرت رضا× ،ص .67
 .3ترجمه عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.429

از دیگر سو هنگامي که امام× مصلحت را در شکستن سکوت ميبیند،

ارتباط نزدیک

نزدیکي به مخاطبان یکي از عوامل رفتاري در مهارتهاي ارتباطي است .مجاورت

از دو جنبه درخور بررسی است؛ اول از جنبۀ فیزیکي بهطوري که هر چه قرب
مکان بیشتر باشد ارتباط نیز بیشتر خواهد بود و دوم اینکه مجاورت عملکردي

است که بستگي به استفادۀ دو یا چند نفر از محیط یا وسایلي خاص دارد.

قرب جوار در متون دینی ما نیز از جنبههای مختلف مورد تأکید بوده
است .نحوۀ انتخاب مکانها بهوسیلۀ بزرگان دین میتواند تأکید بر این نکته
باشد .مشاهده میکنیم امیرالمؤمنین

علی×

زمانی که ضرورت انتقال

پایتخت مسلمین را از مدینه احساس میکند ،اول اینکه پایتخت را به
مکانی مسلط به مناطق آزادشده انتقال میدهد و دوم اینکه جایی را
انتخاب میکند که بهسبب وجود مکانهای شریف دارای اهمیت است.
تفاوت نگرش را میتوان در نحوۀ انتخاب پایتخت بهوسیلۀ امیرالمؤمنین×

در کوفه ،عباسیان در بغداد و سامرا و معاویه در دمشق دید .این موضوع
همچنین دربارۀ پیامبر اکرم| که پایتخت خود را بهسبب تداوم ارتباط
ناشی از عهدی که با انصار بسته بود ،مدینه در نظر گرفت ،جای دقت دارد.
موضوع مجاورت در آموزههاي رضوي نیز قابل مشاهده است .در
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.160

در سیرۀ امام رضا 

بالد مسلمین فراميخواند.

1

مهارتهای ارتباط مؤثر

با صراحت تمام مأمون را به تغییر شیوۀ حکومتداري و عزیمت به مرکز
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چگونگي هجرت ایشان به مرو،

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

جوار مرقد مطهر

پیامبر|

امام×

به همین سادگي راضي به ترک

نميشود .وقتي که با در نظر گرفتن مصالح

مسلمین قدم به مرو ميگذارد ،بعد از مدتي که ميتواند با مأمون ارتباط
پایدارتري برقرار کند ،در واقعهاي که مأمون امام را از فتحي در کابل آگاه
ميکند ،امام× موقعیت را براي انتقال این مؤلفۀ کلیدي به مأمون مناسب
ميیابد و به مأمون توصیه ميکند بهجاي اینکه بهدور از مرکز قلمرو
مسلمین به سر برد ،جهت سروساماندادن به اوضاع حکومت به مرکز بالد
اسالمي نقل مکان کند و در نهایت به مأمون ميفرماید:
 ...فَ َقرأَ َذلِك ال ْكتَاب َعل ِ
َيه فَ ِإ َذا ُه َو فَ ْت ٌح لِبَ ْع ِ
ض قُ َرى كابُلَ
َ
َ
فِ ِ
ضا×
كذا َو َ
يه إِنَّا فَتَ ْحنَا قَ ْري َة َ
الر َ
كذا فَل ََّما فَ َر َغ قَالَ ل َُه ِّ
و سرك فَ ْتح قَر ٍ
الش ْرك فَ َقالَ ل َُه ال ْمأمون
ية ِم ْن قُ َرى ِّ
َ َ َّ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ين ات َّ ِق اهللَ فى
ير ال ُْم ْؤمن َ
َيس فى َذلك ُس ُر ٌ
أ َول َ
ور فَ َقالَ يا أم َ
أُ َّم ِة ُم َح َّم ٍد| َو َما َو َّلك اهللُ ِم ْن َه َذا ْ َ
ال ْم ِر َو َخ َّصك
ِ
ِِ
ُ
ين َو فَ َّو ْض َت َذلِك إِل َى
ور ال ُْم ْسلم َ
بِه فَ ِإنَّك قَ ْد َض ْيع َت أ ُم َ
كم فِي ِه ْم ب ِ َغي ِر ُحك ِم اهلل ِ َو قَ َع ْد َت فِى َه ِذ ِه الْبِ َل ِد
َغي ِرك ْ
يح ُ
يت ال ْ ِه ْجر ِة َو َم ْهبِ َط ال َْو ْحى َو إِ َّن ال ُْم َه ِ
ين َو
كت ب َ َ
َو تَ َر َ
اج ِر َ
َ
َْ
ون فِى ُم ْؤ ِم ٍن إِ ّل َو ل
ون ُدونَك َو ل ْيرقُبُ َ
ار يظْ ل َُم َ
النْ َص َ
ِذ َّم ًة و ي ْأتِى َعلَى ال ْمظْ لُو ِم َد ْهر ْيت ِعب فِ ِ
يه ن َ ْف َس ُه َو ْيع ِج ُز
َ
ُ
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يشكو إِل َيه َحال َُه َو َل يصلُ إِل َيك
َع ْن ن َ َف َقته َو َل يج ُد َم ْن ْ
فَات َّ ِق اهللَ يا أَ ِميرال ْم ْؤ ِمنِ ِ
ِِ
ين َو ْار ِج ْع إِل َى
ين فى أُ ُمو ِر ال ُْم ْسلم َ
َ
َ ُ

ب ِ
يت ال ُّنب َّو ِة َو َم ْع ِد ِن ال ُْم َه ِ
ين َو ْ َ
النْ َصار...
اج ِر َ
َ
ُ
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1

و مأمون از این فتح و پیروزی بسیار خوشحال و
شادمان بود .امام

رضا×

فرمود آیا از فتح یکی از

دهات شرک خوشحال هستی؟ مأمون گفت مگر این
فتح خوشحالی ندارد؟ امام رضا× فرمود از خداوند
بترس و امت محمد| را نیکو سرپرستی کن؛ اکنون
که خالفت در دست شما قرار گرفته و خداوند امور
مسلمین را در اختیار تو گذاشته است ،در نظر داشته
باش که حقوق مسلمانها را ضایع نکنی؛ تو اینک
کارهای مسلمین را در اختیار دیگران قرار دادهای
و آنها بر خالف حکم خداوند در میان مسلمانان
حکم میکنند؛ ای مأمون تو دارالهجره و مهبط وحی
را ترک کردی و در این بالد بعیده مسکن گزیدهای،
اوالد مهاجر و انصار را مورد ظلم و ستم قرار میدهند
و تو اطالع نداری ،مظلوم خود را به مشقت میاندازد
و روزهایی این طرف و آن طرف میرود و کسی به
دادش نمیرسد و به شکایت او رسیدگی نمیکنند و
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص160؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص.130

در سیرۀ امام رضا 

نامه از فتح یکی از دهات کابل گزارش شده بود

مهارتهای ارتباط مؤثر

 ...مأمون نامهای را برای امام

رضا×

میخواند .در
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دستش هم به تو نمیرسد؛ اینک از خداوند بترس

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

و به درد مسلمانان رسیدگی کن و به مهبط وحی
و نبوت برگرد و مهاجر و انصار را یاری کن ،مگر
نمیدانی که والی مسلمانان مانند ستون است و
همواره باید در وسط جمعیت باشد و هر کس بخواهد
بتواند او را مالقات کند و دردهای خود را به او بگوید؟
در اینجا امام بهخوبی اولویتهای مکانی را در امر حکومت و راهبری
امت اسالم برای مأمون تشریح میکند.

معاشرت (ارتباط چهره به چهره)

یکی از مهارتهای ارتباطی ،معاشرت و حشر و نشر با مردم است .این صفت

از خصوصیات معصومین^ بهشمار میرود ،بهطوری که ایشان عالوه بر تأکید
بر عبادت خداوند و رسیدگی به خانواده ،وقتی نیز برای معاشرت با مردم
میگذاشتند .امام رضا× از پدران خود روایت فرموده که پیامبر| اوقات
روزانه خود را به سه قسمت تقسیم میکرده است؛ زمانی را به ارتباط با خالق،
زمانی را به خانواده و زمانی را نیز به مراوده با مردم اختصاص میداده است:
فَ ِإ َذا أَوى إِل َى م ْن ِزل ِ ِه ج َّزأَ ُد ُخول َُه ثَ َلثَ َة أَج َز ٍاء ج ْزءا ً ِهلل ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
تَ َعال َى َو ُج ْزءا ً َ
ل ْهله َو ُج ْزءا ً لنَ ْفسه ثُ َّم َج َّزأ ُج ْزأ ُه ب َ ْينَ ُه َو
1
ب َ ْي َن النَّ ِ
امة.
اس فَيَ ُر ُّد َذل ِ َ
ك بِال َْخ َّ
اص ِة َعلَى ال َْع َّ
حضرت رسول| هر گاه وارد منزلش میشد ،اوقات

 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص.317

خود را به سه قسمت تقسیم میکرد؛ قسمتی برای

مردم تقسیم کرده بود و از این وقت چند لحظه برای
خواص خود گذاشته بود و با آنها دربارۀ کارهای
روزانه مشورت میکرد.
همچنین ایشان از پیامبر| روایت میکند که:
امت من در خیر و خوشی هستند ،مادامی که با
یکدیگر دوست باشند و رفتوآمد کنند و امانتها را
ادا کنند و از حرام دوری گزینند و از مهمانان پذیرایی
نمایند و نماز بهپا دارند و زکات بدهند و هر گاه از این
اعمال خودداری کنند ،به قحط و غال مبتال میشوند.

1

اهمیت معاشرت و صلۀ ارحام بهقدری است که پیامبر

اکرم|

سوگندی را که برای قطع رحم خورده میشود ،جایز نمیدانند.

2

در احوال امام رضا× آمده است که طی سفر ایشان به مرو هنگامی که

به قادسیه میرسد ،از احمد بن ابینصر بزنطی میخواهد خانهای اجاره کند
که دارای دو در باشد؛ دری به حیاط و دری به بیرون که مراجعین بهراحتی

رفتوآمد کنند 3.این نکته را نباید از نظر دور داشت که توصیۀ مأمون به رجاء
 .1همان ،ج ،2ص.29
«و الَ
 .2کافــی ،ج ،5ص440؛ امــام رضــا× ،الفقــه المنســوب الــی االمــام الرضــا× ،ص270؛ َ
ـن فِــی ق َِط َیعـ ِ
ِ
ـة َر ِحــم».
یمیـ َ
 .3الدرجات فی فضائل آل محمد^ ،ج  ،1ص .246

در سیرۀ امام رضا 

را برای خود اختصاص میداد و وقت خود را نیز برای

مهارتهای ارتباط مؤثر

خداوند متعال و قسمتی برای خانوادهاش و قسمتی
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این بود که امام× از راههای شیعهخیز مانند کوفه عبور داده نشود.

1

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

نکتۀ دیگر در این باره تأکید معصومین^ و بهتبع ایشان امام

رضا×

بر صلۀ رحم است .طبق احادیث حضرت ،صلۀ رحم باعث افزایش روزی
میشود و نیز باعث میشود خداوند بنده را دوست بدارد و باعث دخول وی
به بهشت میشود 2و عمر وی نیز افزایش خواهد یافت 3.این موضوع بهقدری
ارزشمند است که امام رضا× در دعایی میفرماید:
الله َّم ِصلْ َم ْن َو َصلَنِي َو ا ْقطَ ْع َم ْن قَطَ َعنِي ثُ َّم ِه َي َجا ِريَ ٌة
ُ
ِِ
ِِ
ِ
«و ات َّ ُقوا اهللَ
ب َ ْع َد َها في أَ ْر َحا ِم ال ُْم ْؤمن َ
ين ثُ َّم تَ َل َهذه ْاليَة َ
4
ُون ب ِ ِه َو ْ َ
حام»
ال َّ ِذى تَسائَل َ
ال ْر َ
بارخدایا هر کس با من ارتباط برقرار کند ،تو با او
ارتباط برقرار کن و هر کس با من قطع رابطه کند،

تو با او قطع رابطه کن! سپس همین روش در ارحام
مؤمنین نیز برقرار است .و این آیه را خواند :و بترسید

از خدا که از او بازپرسی شوید و از ارحام .

5

در همین باره ،امام

رضا×

از پیامبر

اکرم|

روایت میکند بدترین

مردم کسانی هستند که مردم را از عطای خود دور میکنند و بهتنهایی
غذا میخورند:
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.180
 .2همان ،ج ،2ص.37
 .3کافی ،ج ،2ص.150

 .4نساء.1/
 .5همان ،ج ،2ص.151

عطاهای خود دور کند و بهتنهایی غذا بخورد و بندۀ
خود را تازیانه بزند.

این نکته حائز اهمیت است که برای پایداری معاشرت باید از سختگیری

پرهیز کرد .امام رضا× از امیرالمؤمنین علی× روایت میکند روزی مردی

امام× را به خانۀ خود دعوت کرد و امام در جواب فرمود در صورتی دعوت
شما را میپذیرم که از بیرون چیزی تهیه نکنی و آنچه در منزل داری نزد

ما بیاوری و بر عیال خود سخت نگیری.

2

زمینهسازی برای پیام اصلی

در مطالعۀ جایجای زندگی حضرت ،برخورد دوستانۀ ایشان با اهل منزل
و دوستدارانشان مشهود است ،اما در هنگام ورود ایشان به نیشابور ،هنگام

مواجهه با اهل این شهر ،برخورد و مواجهه از سنخ دیگری است .وصف مردم

نیشابور در زمان حضور امام از حیث علم حدیث بر کسی پوشیده نیست.

در ورود امام به نیشابور چند پیام غیرکالمی نظر را جلب میکند .اول
اینکه امام برای بازکردن پردۀ کجاوۀ خود عجله نمیکند و تا تقاضای اهل

حدیث آن شهر بر قرائت حدیث از پدرانش رخ بر مخاطبان نمیگشاید.

3

 .1تحفالعقول ،ص.448
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص258؛ االمالی ،ص.188
 .3کشف الغمة ،ج  ،2ص .308

در سیرۀ امام رضا 

ای علی ،بدترین مردم آن کس است که مردم را از

مهارتهای ارتباط مؤثر

يَا َعلِ ُّي إِ َّن َش َّر النَّ ِ
اس َم ْن َمنَ َع ِر ْف َد ُه َو أَكَلَ َو ْح َد ُه َو
1
َجل ََد َع ْب َده.
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دوم اینکه پاسخ به ابراز احساسات مردم حاضر بهقدر کافی و وافی است؛

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

بهطوری که گروهی از اهل حدیث مردم را به گوش فرادادن به پیام حضرت

و اذیتنکردن ایشان فرامیخوانند.

1

اینجاست که امام بعد از این مقدمهچینی غیرکالمی پیام اصلی خود
را که حدیث سلسلةالذهب بود ،بر مردم عالم این شهر امال و بدین وسیله
پیام والیت را با نقل سلسلۀ سند ائمۀ اطهار^ تا رسولاهلل| با مؤثرترین

شکل به مردم اعالم میکند.

2

اولویتشناسی و موقعیتشناسی

«هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد».

3

استفادۀ بهموقع از زمان و مکان برای ارائۀ کالم یکی از مهارتهای
ارتباطی است .چهبسا در نظر نگرفتن این مورد موجب اشکال در فرایند
ارتباط و حتی بروز سوءبرداشت از سخن فرد شود.
با تدقیق در احادیث امام

رضا×

نیز میتوان این عامل ارتباطی را

دریافت .در بحث ارائۀ حدیث سلسلةالذهب به مردم نیشابور ،گذشت که

امام با مقدمهچینی غیرکالمی در حضور جمع کثیری از مردم و اهل
حدیث ،این روایت شریف را به مردم حاضر ارائه کرد .جالب اینکه این
مطالبۀ حدیث در مواقع دیگر از امام صورت میپذیرفت و برخورد امام با
 .1همان.

 .2عیون اخبارالرضا× ،ج 2ص.134
 .3امیرالمؤمنیــن علــی×« :لــکل مقــام مقــال» :تمیمــی آمــدی ،عبدالواحــد بــن محمــد ،غررالحکــم
و دررالکلــم ،ص .542
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این موارد یکسان نبود.

بیش از این بهزحمت نیفتد ،فرد از امام مطالبۀ حدیث میکند ،امام قبل
از قرائت حدیث به این نکته اشاره میکند که تو از من حدیث میخواهی،
حال آنکه من با جداشدن از قبر

رسولاهلل|

از عاقبت خود و رفتار

مأمون با خود خبری ندارم و سپس امام حدیث سلسلةالذهب را قرائت
میکند.

1

نکته اینجاست که

امام×

حدیث سلسلةالذهب را در دو موقعیت

مختلف با در نظر گرفتن اولویتهایی با تقدم و تأخر بیان میکند.

سطحبندی ارتباط

سطحبندی ارتباط را شاید بتوان در ادامۀ مبحث موقعیتشناسی آورد.

البته توضیح منظور ما ضروری است که شیوۀ تعامل در قبال افراد مختلف
ِ
یام ال َْمأْمُ ِ
ت فِی
ون ق ُْم ُ
ور أَ َ
یساب ُ َ
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص137؛ َعلی ب ْ ُن موسیالرضا× ن َ َ
ِ
َح َوائ ِ ِج ِه َو التَّ َصر ِ
س
ف فِی أَمْ ِرهِ َما َد َام ب ِ َها فَل ََّما َخ َر َج إِل َی َم ْر َو َش ْ
ُّ
س فَل ََّما َخ َر َج م ْن َس َر ْخ َ
یعت ُ ُه إِل َی َس َر ْخ َ
فر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اشدا ً
أَ َر ْد ُ
ار َم ْر َحلَ ًة أَ ْخ َر َج َرأ ْ َس ُه م َن ال َْع َّما ِریة َو قَالَ لی یا أَب َا َعبْد الل ان ْ َص ِر ْ َ
ت أَ ْن أُ َش َیع ُه إِل َی َم ْر َو فَل ََّم ا َس َ
ت بِال َْو ِ
اج ِ
ْت ب ِ َح ِّق ال ُْم ْصطَ فَی َو ال ُْم ْرتَ َضی َو ال َّز ْه َر ِاء ل ََّما َح َّدثْتَنِی
َیس لِلتَّ ْشیی ِع غَای ٌة قَالَ قُل ُ
فَ َق ْد ق ُْم َ
ب َو ل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِ َح ِد ٍ
ت م ْن ِج َوا ِر َر ُس ِ
ول الل َو َال أَ ْد ِری
یث تَ ْشفینی بِه َحتَّی أَ ْر ِج َع فَقَالَ تَ ْس َألُنی ال َْحد َ
یث َو قَ ْد أُ ْخ ِر ْج ُ
ْت ب ِ َح ِّق ال ْم ْصطَ فَی َو ال ْمرتَ َضی َو ال َّز ْهر ِاء ل ََّما َح َّدثْتَنِی ب ِ َح ِد ٍ
ِ
یث تَ ْش ِفینِی َحتَّی
یر أَمْ ِری قَالَ قُل ُ
ُ
إِل َی َما یص ُ
ُ ْ
َ
أَر ِجع فَقَالَ َح َّدث َنِی أَبِی َع ْن َج ِّدی َع ْن أَب ِ ِ
ت أَبِی َعلِی ب ْ َن
اه یقُولُ َس ِم ْع ُ
ْکر أَن َّ ُه َس ِم َع أَب َ ُ
یه أَن َّ ُه َس ِم َع أَب َ ُ
ْ َ
اه یذ ُ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ُ
لَّ
َ
َ
ُولُ
َالَ
لل
ا
ال
إ
ه
ل
إ
ال
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ل
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ج
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ق
ی|ی
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ن
ال
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أ
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ذ
ی
×
ب
َال
ط
أَبِی
َ
اس ِمی َم ْن قَال َ ُه مُ ْخلِصاً
َّ
ُ ُ َ َ َّ
ُ َ َ ُ
َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ ْن قَلْبِه َد َخلَ ح ْصنی َو َم ْن َد َخلَ ح ْصنی أَم َن م ْن َعذَ ابِی.

در سیرۀ امام رضا 

مسافتی که میگذرد ،امام او را مورد تفقد قرار میدهد و از وی میخواهد

مهارتهای ارتباط مؤثر

برای مثال هنگام خروج امام از سرخس فردی امام را مشایعت میکند،
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متفاوت است .این مورد حتی در شیوۀ لباسپوشیدن که نوعی ارتباط

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

غیرکالمی است نیز مورد تأکید ائمه^ بوده است .حدیث امام

صادق×

معروف است که ایشان بر اسرافبودن پوشیدن لباسی که برای حفظ آبرو
مورد استفادۀ انسان است ،در منزل تأکید دارد.

1

در فرهنگ رضوی نیز میخوانیم که تعامل امام رضا× در قبال اطرافیان
نزدیک حتی مهتران و خدمتگذاران با سایرین تفاوت داشته و تبلور آن
در حدیث یاسر خادم است هنگامی که حضرت با اهل منزل و مهتران و
حتی دالکان بهطور صمیمی و بر سر یک سفره مشغول غذاخوردن است
و با ورود مأمون از در مخصوص به ایشان دستور میدهد که فوری از سر
سفره برخیزند و متفرق شوند.

2

این حدیث نمونۀ تفاوت قائلشدن برای شئون مختلف است .در
شاهدمثال فوق امام با شأن والیتعهدی و مدیریت در منزل تفاوت قائل
شده است .متن این حدیث در قسمت مجاورت گذشت.

 .1کافی ،ج ،6ص.441

 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.159

بازدارندههای ارتباط
در گفتار و رفتار امام رضا×

فصـل سوم
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در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

درآمد

دربارۀ موانع شکلگیری مهارتهای ارتباط مؤثر مواردی چند در متون
روانشناسی و علوم ارتباطات آمده است .از نظر نباید دور داشت که مبانی
ارتباطی میتواند در عامل یا مانعبودن موارد پیشگفته یا در ادامه آمده مؤثر
باشد .چهبسا از یک دیدگاه ،بعضی موارد از موانع برقراری ارتباط مؤثر باشد،
ولی در دیدگاه دیگر موضوع مذکور مردود یا با اندکی تعدیل مورد پذیرش باشد.
از دیدگاه روانشناسان پاسخهایی که به این موارد داده میشود ،اگر نتوان
گفت همیشه ،اغلب اثری منفی بر ارتباط دارند .کاهش عزت نفس ،تحریک حالت
دفاعی فرد ،مقاومت و رنجش یا احساس بیکفایتی از آثار این موانع میتواند باشد.
اگر بخواهیم از دیدگاه متون روانشناسی و ارتباطات اشارهای به این موانع
کنیم ،میتوان به فهرستی که توماس گردون در این باره ارائه داده است ،اشاره
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کنیم؛ فهرستی که از دیدگاه وی به «دوازده بازدارندۀ پلید ارتباط» نام نهاده

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

شده است که در سه دسته قابل دستهبندی است :اولین دسته قضاوت است
که مشتمل بر چهار عنوان انتقاد ،نامگذاری ،تشخیصگذاری و ستایش همراه
با ارزیابی است .دومین دسته ارائۀ راه حل است که مشتمل بر پنج عنوان
دستور ،تهدید ،اخالقیساختن ،پرسشهای زیاد و نامناسب و نصیحتکردن
است .سومین دسته نیز اجتناب از نگرانی طرف مقابل است که این قسمت نیز
مشتمل بر سه قسمت منحرفسازی ،بحث منطقی و اطمینانآفرینی است.
از دیدگاه نویسنده ،این موارد ممکن است در بدو امر بیضرر یا حتی
عواملی مثبت محسوب شوند ،ولی باید مد نظر باشد که این عوامل را میتوان
نه بهعنوان عناصری مخرب و غیر قابل اجتناب در همۀ ارتباطات ،بلکه بهعنوان
پاسخهای دارای خطر در نظر گرفت؛ بهطوری که باید «هر وقت به فشار روانی
یا استرس دچار شدید ،از تمامی این مانعهای فوق اجتناب کنید».

1

حال موانع ارتباط مؤثر در آثار رسیده از امام رضا× را بهقدر بضاعت
بازخوانی خواهیم کرد:

موانع درونی

برخی موانع ارتباط اثربخش از درون انسان نشأت میگیرند و بهنوعی
موجب میشوند به فرایند انتقال پیام آسیب رسانده شود؛ بهگونهای که یا به
شخصیت فرستنده و بعضاً گیرنده پیام لطمه میزند یا موجب شنیدهنشدن

پیام در انتهای مسیر انتقال پیام میشود.
 .1ر.ک :روان شناسی روابط انسانی ،صص 38ـ .53

 شیطان و نفس اماره

پیشکشی از جانب شیطان است که بهنوعی هر دو از درون انسان نقش بازدارندگی
دارند .در کالم رضوی بهزیبایی دیگر باره به وجود این دشمن قسمخورده و
آسیبهایی که بر ارتباط بین مؤمنین میگذارد ،تذکر داده میشود و سپس به
سایر آسیبهایی که به ارتباط بین مؤمنین عارض میشود ،اشاره میشود:
َ ِ ِ
ِ َِ
الس َل َم َو قُلْ ل َُه ْم أَ ْن َل
يا َع ْب َد ال َْعظي ِم أبْل ْغ َعنِّى أ ْوليائى َّ
لشيطَ ِ
الص ْد ِق فِى
يج َعلُوا ل ِ َّ
ان َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم َسبِ ًيل َو ُم ْر ُه ْم ب ِ ِّ
ْ
المان َ ِة و مر ُهم بِالس ِ
ال ْح ِد ِ
يث و أَ َداءِ
كوت َو تَرك ال ِْج َدالِ
َ
ْ
َ َ ُ ْ ْ ُّ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
فِيما َل ْيعني ِهم َو إِ ْقب ِ
ال ب َ ْعض ِه ْم َعلَى ب َ ْع ٍ
ض َو ال ُْم َز َاو َرة فَ ِإ َّن
َ
َ
ْ
يشتَ ِغلُوا أَنْ ُف َس ُهم بِتَ ْم ِز ِ
يق ب َ ْع ِض ِه ْم ب َ ْعض ًا
َذلِك قُ ْرب َ ٌة إِل َى َو َل ْ
ْ
َيت َعلَى ن َ ْف ِسى إِن َّ ُه َم ْن فَ َعلَ َذلِك َو أَ ْس َخ َط َولِي ًا
فَ ِإنِّى آل ُ
الدنْيا أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
اب َو
ِم ْن أَ ْولِيائِى َد َع ْو ُت اهللَ ل ِ َيع ِّذب َ ُه فِى ُّ
ِ
ِ ِ ِ
َ ِ
ين...
كان فى ْالخ َرة م َن ال ْخاس ِر َ
ای عبدالعظیم ،دوستان مرا از من سالم برسان و به
آنان بگو در دلهای خود از برای شیطان راهی باز
نکنند و آنان را امر کن به راستگویی در گفتار و ادای
امانت و سکوت و ترک منازعه و جدال در کارهای
بیهوده و امر کن که با یکدیگر آمیزش و رفتوآمد
کنند و این عمل آنها موجب نزدیکی به من میشود.

در سیرۀ امام رضا 

میشود .موانعی که در زیر خواهد آمد یا از نفس سرکش انسان ناشی میشود یا

مهارتهای ارتباط مؤثر

از شیطان ،دشمن قسمخوردۀ انسان ،معموالً بهدلیل بداهت دشمنی او صرف نظر
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دوستان من نباید اوقات خود را به مخالفت و دشمنی

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

با یکدیگر مشغول سازند .من با خویشتن پیمان
بستهام که هر کسی مرتکب اینگونه کارها شود یا
یکی از دوستانم را مورد خشم و غضب قرار دهد ،از
خداوند بخواهم تا وی را در دنیا به سختترین عذاب
گرفتار کند و در دیگر سرا از زیانکاران باشد...

1

راهنیافتن شیطان به درون ما در فرازهایی از دعاهای شب جمعه نیز
آمده است:

ان َعلَى َع ْقلِى سبِ ًيل و َل لِلْب ِ
لشيطَ ِ
اط ِل
َ ...و َل تَ ْج َعلْ ل ِ َّ
َ
َ
َ
2
َعلَى َع َملِى َدلِيل...
 ...و برای شیطان راهی علیه خردم و برای باطل
رهنمایی علیه کردارم قرار مده...

نکتۀ دیگر اینکه امام رضا× در کالمش تلویحاً عقل و تفکر را در مقابل
شیطان قرار میدهد؛ در صورتی که آدمی از قوۀ تفکر بهره برد ،شیطان و اذناب
او نمیتوانند در او نفوذ کنند .این مطلب را از دعای فوق نیز میتوان دریافت.

عوامل رفتاری

 حسد

یکی از رذایل اخالقی که در فرایند ارتباط تأثیر منفی میگذارد ،حسد است .در

 .1االمالی ،ص247؛ اخبار و آثار حضرت رضا× ،ص .479
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،مصباح المتهجد و سلح المتعبد ،ج ،1ص.280

منابع اخالقی از این رذیله بسیار سخن گفته شده است .باید توجه داشت که بر

ناراحتی مردم را فراهم آورد ،خود را از شر ایشان حفظ میکرده است.
س ِم ْن ُه ْم ِم ْن َغي ِر أَ ْن يطْ ِوى َع ْن أَ َح ٍد ب ِ ْش َر ُه
اس َو ْ
يحتَ ِر ُ
النَّ َ
1
َو َل ُخ ُل َقه.
نبی

اکرم|

از مردم بیم داشت و از آنان خود را

حفظ میکرد ،بدون اینکه کسی را از اخالق و کردار
خود ناراضی کند.
همچنین روایتی بهنقل از پیامبر| در انذار از حسد وارد شده است
مبنی بر اینکه حسد بهقدری زیاد شده است که عنقریب از قضا و قدر
پیشی بگیرد.

2

در حدیثی دیگر نیز امام رضا× انسان حسود را فاقد راحتی میداند:
ٍ
ِ
ِ ٍ
َيس لِبَ ِخ ٍ
اء َو
يل َر َ
اح ٌة َو َل ل َح ُسود ل َ َّذ ٌة َو َل ل َملُوك َوفَ ٌ
ل َ
3
كذ ٍ
وب ُم ُر َّو ٌة.
َل ل ِ ُ
بخیل راحتی و حسود لذت و پادشاهان وفا و دروغگو

مردانگی ندارد.
از مجموع احادیث فوق میتوان به این نکته رسید که انسان حسود با
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص.318
 .2همان ،ج ،2ص.132
 .3تحفالعقول ،ص.450

در سیرۀ امام رضا 

امام هشتم× در توصیف پیامبر| میفرماید که ایشان بدون اینکه موجبات

مهارتهای ارتباط مؤثر

اساس آموزههای دینی ،حسد حتی در سرنوشت انسان تأثیر منفی میگذارد.
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بیماریای که دارد ،میتواند طرفی را که به او رشک میورزد بهسختی و مشکل

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

بیندازد؛ بهطوری که رسول اکرم| در دو حدیث اول آثاری را که فرد حسود
بر طرف مقابل میگذارد ،جدی میگیرد و خود را از ایشان حفظ میکند .اثر
وضعی این امر دوری انسان مطلع (مانند پیامبر|) از فرد حسود و عدم تداوم
ارتباط فرد غیرمطلع بهدلیل اثرات بعدی حسد ،با فرد حسود است .باالخره
در حدیث آخر ،فرد حسود بهدلیل اینکه لذتی از موفقیتهای طرف مقابل
نمیبرد ،انگیزهای برای تداوم ارتباط با وی ندارد و تمام انگیزهاش ضربهزدن
به وی و نه آموختن چیزی از او و لذتبردن از همنشینی با فرد مقابل است.
 بخل

تنگنظری و بخل نیز میتواند از موانع ارتباط مؤثر باشد .در لسان روایات

رضوی بخل معنایی وسیعتر دارد از آنچه در اذهان است .از امام

رضا×

دربارۀ معنای جواد که نقطۀ مقابل بخیل است سؤال شد:
س َألَ رجلٌ أَبا ال ْحس ِن× و ُهو فِى ال َّطو ِ
اف فَ َقالَ ل َُه
َ
َ
َ َ
َ ُ َ َ َ
كل ِمك َو ْج َه ِ
ين فَ ِإ ْن ْكن َت
أَ ْخبِ ْرنِى َع ِن ال َْج َو ِاد فَ َقالَ إِ َّن ل ِ َ
تَس َألُ َع ِن ال َْم ْخل ِ
ض
ُوق فَ ِإ َّن ال َْج َو َاد ال َّ ِذى ي َؤ ِّدى َما ا ْفتَ َر َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض اهللُ تَ َعال َى
اهللُ تَ َعال َى َعلَيه َو ال ْبَخيلَ َم ْن بَخلَ ب َما ا ْفتَ َر َ
َعل ِ
َيه َو إِ ْن ْكن َت تَ ْعنِى ال َْخال ِ َق فَ ُه َو ال َْج َو ُاد إِ ْن أَ ْعطَ ى فهو
َ
َ
[و ُه َو] ال َْج َو ُاد إِ ْن َمنَ َع ِ َ
َيس
لن َّ ُه إِ ْن أ ْعطَ ى َع ْبدا ً أ ْعطَ ُ
َ
اه َما ل َ
1
َيس ل َُه.
ل َُه َو إِ ْن َمنَ َع َمنَ َع َما ل َ
.1کافی ،ج ،4ص.39

مردی از حضرت رضا× پرسید ،در حالی که آن جناب در

انجام دهد و بخیل کسی را گویند که واجبات پروردگار را
انجام ندهد و اگر مقصودت از جواد خداوند است که اگر
بدهد جواد است و اگر ندهد باز هم جواد است.
طبق این حدیث ،بخل انجامندادن واجبات الهی است که معنای مصطلح
یکی از معانی تحت دایرۀ این حدیث است .در صورتی که این معنا را در نظر
بگیریم ،بسیاری از موانع ارتباطی تحت لوای این مورد قرار میگیرد .این حدیث
میتواند ناظر به اهمیت موضوع جود و در مقابل آن بخل در زندگی باشد.
پیش از این در مذمت بخل حدیثی از امام رضا× خواندیم که برای
بخیل راحتی نیست.

1

امام رضا× بخل را در جنبۀ اجتماعی و ارتباطی آن در مقابل سخاوت
و این گونه تحلیل میفرماید:
اس لِي ْأكلُوا ِمن طَ ع ِ
الس ِخى ي ْأكلُ ِم ْن طَ َعا ِم النَّ ِ
ام ِه َو
َّ
ْ َ
ِ ِ 2
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ال ْبَخيلُ َل يأكلُ م ْن طَ َعا ِم النَّ ِ
اس لئَ َّل يأكلُوا م ْن ط ََعامه.
سخی از غذای مردم میخورد تا مردم هم در سر
سفرۀ او حاضر شوند و از غذاهای او بخورند ولیکن
بخیل برای اینکه مردم از طعام او نخورند ،از خوردن
 .1تحفالعقول ،ص.450
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.12

در سیرۀ امام رضا 

سؤال میکنی ،جواد کسی است که واجبات خداوند را

مهارتهای ارتباط مؤثر

طواف بود ،جواد چه معنی دارد؟ فرمود ... :اگر از مخلوق
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طعام دیگران خودداری میکند.

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

در حدیثی دیگر بخیل را از بهشت دور و به جهنم نزدیک میداند.

1

همچنین امام رضا× خطاب به علی بن شعیب میفرماید:
ش َغيره فِى مع ِ
اش ِه يا َعلِى أَ ْح ِسنُوا ِج َو َار النِّ َع ِم
َم ْن ل َْم ِيع ْ
َُ
ََ
اد ْت إِل َي ِه ْم يا َعلِى إِ َّن
فَ ِإن َّ َها َو ْح ِشي ٌة َما ن َ َأ ْت َع ْن قَ ْو ٍم فَ َع َ
2
َش َّر النَّ ِ
اس َم ْن َمنَ َع ِر ْف َد ُه َو أَكلَ َو ْح َد ُه َو َجل ََد َع ْب َد ُه.
کسی که دیگری را در زندگی خود شرکت ندهد و

به معاش او نرسد ...ای علی ،از نعمتها سپاسگزار
باشید ،ای علی ،بدترین مردم آن کسی است که
دیگران را از عطای خود محروم کند و تنها بخورد و
زیردستان خود را خوار دارد.
 تکبر

یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر تکبر و خودبزرگبینی است .شخص

متکبر بهدلیل اینکه دیگران را همشأن خود نمیداند ،از قوۀ همدلی و
برقراری ارتباط اولیه با مخاطب بیبهره است .بههمین دلیل مردم از او
فاصله میگیرند و تمایلی به برقراری ارتباط با افراد متکبر ندارد.
در آموزههای دینی بهشدت این رذیله زشت شمرده شده است .چنانکه
خواهیم دید ،امام رضا× از قول جدش امام صادق× میفرماید خداوند
 .1همان.

 .2تحفالعقول ،ص .448

خانهای را که در آن تکبر میورزند دشمن میدارد 1.همچنین ایشان از

َم ْن َد َخل َُه ال ُْع ْج ُب َهلَك

2

هر کس گرفتار خودبینی شود هالک خواهد شد.
 کینه و عداوت

کینـه در آموزههـای دینـی صفتـی مبغوض اسـت .کینـه عـوارض فراوانی
بهدنبـال دارد کـه یکـی از آنها آسیبرسـاندن بـه ارتباط و لطمـهزدن به
پایـداری آن اسـت .در لسـان احادیث ،عـداوت با برادر مؤمـن موقعیتهای
حتمـی آمـرزش و اسـتجابت دعـا را از بیـن خواهـد بـرد .در حدیثـی امام
رضـا× از پیامبـر اکـرم| روایـت میکند که در شـبهای قـدر بهاندازۀ
مـاه رجـب و شـعبان بنـدگان آمرزیـده میشـوند مگـر کسـی که بـا برادر
دینـی خـود بغض و عداوت داشـته باشـد:
الش ِ
ياط ِ
ين
ان تُ َغ ُّل ال َْم َر َد ُة ِم َن َّ
 ...فِى أَ َّو ِل ل َيل ٍَة ِم ْن َش ْه ِر َر َم َض َ
و ي ْغ َفر فِى ِّ ٍ ِ
كان فِى ل َيل َِة ال ْ َق ْد ِر
ين أَل ْف ًا فَ ِإ َذا َ
كل ل َيلَة َس ْبع َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ان
ان َو َش ْه ِر َر َم َض َ
َغ َف َر اهللُ بم ْث ِل َما َغ َف َر فى َر َجب َو َش ْعبَ َ
إِل َى َذلِك ال ْيو ِم إِ َّل رج ًل بينَ ُه و ب َ ِ ِ
اء فَي ُقولُ
َ ُ َ َ َ َ
ين أخيه َش ْحنَ ُ
ْ
3
ِ
يصطَ لِ ُحوا.
اهللُ َع َّز َو َج َّل أَنْظ ُروا َه ُؤ َل ِء َحتَّى ْ
 .1معانی االخبار ،ص .388
 .2الخصال ،ص.447

 .3عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص71؛ االمالی ،ص .538

در سیرۀ امام رضا 

خواهد شد:

مهارتهای ارتباط مؤثر

امیرالمؤمنین علی× روایت میکند هر کس گرفتار خودبینی شود هالک
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در شب اول ماه رمضان شیاطین در بند گرفتار میشوند

مهارتهای ارتباط مؤثر

در سیرۀ امام رضا 

و در هر شب خداوند هفتادهزار نفر را میآمرزد و در
شب قدر بهاندازۀ ماه رجب و شعبان آمرزیده میشوند
مگر کسی که با برادر دینی خود بغض و عداوت داشته
باشد .خداوند میفرماید بنگرید هر گاه اینها با هم
صلح کردند من آنها را خواهم آمرزید.
بر اساس این حدیث شریف ،پیششرط غفران الهی در شبهای قدر،
بازسازی ارتباط میانفردی میان مؤمنین یعنی همان زدودن کینه و عداوت
است ،زیرا با حکمفرماشدن دوستی بین مؤمنین و پاکشدن قلوب ایشان است
که زمینه برای پاکی روح و نهایتاً ارتباط با خداوند متعال محقق خواهد شد.

 ترس

یکی از موانع ارتباط میتواند جبن و ترس باشد .ترس از این جهت به

فرایند ارتباط آسیب میرساند که انسان ترسو چون ناامید و مأیوس است،
از گفتن پیام و سخن خود صرف نظر میکند و در صورت آغاز سخن با
کوچکترین چالشی ارتباط را رها میکند و به سرانجام نمیرساند .امام
رضا× از علی× روایت میکند:
ترس آدمی را مأیوس میکند و اشخاص ترسو دنبال
هیچ کاری نمیروند ،فرصتها را دریابید که در
فرصتها منافع زیادی هست.

1

در این حدیث شریف ،امام بر عدم شروع یا ادامۀ کار بهدلیل یأس
 .1همان ،ص.625

انسان ترسو تأکید کرده است و البته یکی از مهمترین فعالیتهای روزمرۀ

یکی از عالیم شجاعت ایشان که در جایجای سیرۀ عملی ایشان از جمله
سفر مدینه تا مرو و حتی در تعامل با مأمون مشهود است ،این است که
ترس در نزد حضرت جایگاهی نداشته است و امام× نهتنها از سخنرانی
در شهرهای مختلف با وجود همراهان سفاکی که مأمون در رکاب ایشان
گسیل داشته ،خودداری نمیکند ،بلکه از گفتن سخن صریح با مأمون
دربارۀ بایدها و نبایدهای خالفت نیز خودداری نمینماید.

موانع درونی (رفتاری)

بازدارندههای درونی که عمدتاً در رفتار انسان متجلی میشوند ،افعالی
هستند که از فرستندۀ پیام صادر و بهطرق گوناگون موجب اخالل در
رسیدن پیام به گیرنده میشوند و بر اساس آموزههای رضوی ،این موارد
که از رذایل اخالقی نیز هستند ،به این فرایند اجتماعی لطمه خواهند زد.
 تحقیر

در آموزههای رضوی تحقیر مخاطب بسیار زشت شمرده میشود .از
دیدگاه ایشان شخصیت انسان بسیار رفیع است و باید از عواملی که باعث
کوچکشمردن مخاطب میشود ،جلوگیری کرد .امام

رضا×

در مواردی

که فرد خود را در معرض تحقیر قرار میدهد ،با رفتار خود به ما میآموزد
که چگونه این مانع را برطرف کنیم.

در سیرۀ امام رضا 

برای آغاز کار نیازمند برقراری ارتباط است .در خصوص امام

هشتم×

مهارتهای ارتباط مؤثر

انسان همین برقراری ارتباط با همنوعان است .انسان بهدلیل اجتماعیبودن
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یسع بن حمزه از امام نقل میکند روزی مردی که در سفر حج زاد و
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توشۀ خود را از دست داده بود ،مشکل را با امام مطرح و از ایشان درخواست
کمک میکند .امام به منزل میرود و از پشت در بدون اینکه مرد چهرۀ
امام را ببیند ،به او مبلغی پرداخت میکند:
َ
الس َل ُم َعلَيك يابْ َن َرس ِ
ول اهلل ِ أَنَا َر ُجلٌ
أ َّن َر ُج ًل قَالَ ل َُه َّ
ُ
ِم ْن ُم ِحبِّيك َو ُم ِحبِّى آبَائِك َم ْص َد ِرى ِم َن ال َْح ِّج َو قَ ْد
يت أَ ْن
ن َ ِف َد ْت ن َ َف َقتِى َو َما َم ِعى َما أَبْل ُُغ َم ْر َح َل ًة فَ ِإ ْن َرأَ َ
تُ َهيئَنِى إِل َى بَل َِدى َو ِهلل ِ َعلَى ن ِ ْع َم ٌة فَ ِإ َذا ب َ َل ْغ ُت بَل َِدى تَ َص َّد ْق ُت
ٍ
ِ ِِ
ِ
ام× فَ َد َخلَ
بِالَّذىتُولينى َع ْنك فَل َْس ُت َم ْوض َع َص َدقَة فَ َق َ
يد ُه
اب َو أَ ْخ َر َج َ
ال ُْح ْج َر َة َو ب َ ِقى َس َ
اع ًة ثُ َّم َخ َر َج َو َر َّد ال ْبَ َ
ِ
ِِ ِ
ِم ْن أَ ْعلَى ال ْبَ ِ
استَ ِع ْن ب ِ َها
اب فَ َقالَ ُخ ْذ َهذه ال ْمائَتَى دينَا ٍر فَ ْ
فِى أُ ُمو ِرك َو ن َ َف َقتِك َو تَبَ َّرك ب ِ َها َو َل تَتَ َص َّد ْق ب ِ َها َعنِّى
ْاخ ُر ْج َو َل أَ َراك َو َل تَ َرانِى فَل ََّما َخ َر َج ُسئِلَ َع ْن َذلِك
ِ ِ 1
فَ َقالَ م َخافَ َة أَ ْن أَرى ُذ َّل الس َؤ ِ ِ
ِ ِ ِ
اجته.
ُّ
ال فى َو ْج ِهه ل َق َضاء َح َ
َ
َ
مردی به امام گفت سالم بر تو ای پسر رسول خدا
ای فرزند رسول خدا ،من مردی از دوستان شما و
پدرانت هستم ،اینک از مکۀ معظمه برمیگردم و زاد و
توشهام را تمام کردهام و اکنون قدرت اینکه بتوانم یک
منزل راه بروم ندارم و اگر ممکن باشد ما را تا والیت
 .1مناقب آل ابی طالب^ ،ج  ،4ص.361

خود برسانید ،من در مملکت خود دارای مال و ثروت

زیرا خود مورد صدقۀ دیگران نیستم .حضرت

رضا×

پس از استماع سخنان این مرد ،از جای خود حرکت
کردند و به یکی از اتاقهای منزل رفتند ،پس از مدتی
بازگشتند و دست خود را از الی در اتاق بیرون کردند،
بهطوری که آن مرد صورت حضرت رضا را ندید و
امام× مبلغ دویست دینار به آن مرد محتاج مرحمت
فرمود و گفت از این مبلغ نیازمندیهای خود را رفع
کن و زاد و توشۀ بین راه فراهم گردان و از طرف من
هم انفاق مکن و اینک از خانه بیرون رو تا یکدیگر را
مشاهده نکنیم .هنگامی که آن شخص از منزل حضرت
رضا×

خارج شد ،از آن جناب پرسیدند چرا با این

مرد چنین رفتار کردید؟ فرمود خواستم وی صورت مرا
نبیند و من هم ذلت سؤال را در چهرۀ او مشاهده نکنم.
در این حدیث شریف بهنوعی امام

رضا×

مخاطب خود را که آمادۀ

کوچکشدن و تحقیر است ،تکریم میکند و عالوه بر انتقال پیام ،ادامۀ
پذیرش آموزههای اهل بیت^ را از این طریق تضمین میکند.
در حدیثی دیگر فردی از امام مطابق شأن و منزلت ایشان چیزی طلب
میکند که امام انجام آن را ممکن نمیداند ،سپس مطابق با شأن خود

در سیرۀ امام رضا 

را از طرف شما به فقرا و نیازمندان صدقه خواهم داد،

مهارتهای ارتباط مؤثر

هستم و هر گاه به منزل خود رسیدم ،مبلغ مورد نظر
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سؤالکننده که چیزی را طلب میکند ،امام دویست دینار به فرد میدهد.
الر َضا× فَ َقالَ ل َُه أَ ْع ِطنِى َعلَى
َم َّر َر ُجلٌ ب ِ َأبِى ال َْح َس ِن ِّ
ِ
ِ
يس ُعنِى َذلِك فَ َقالَ َعلَى قَ ْد ِر ُم ُر َّوتِى
قَ ْدر ُم ُر َّوتك قَالَ َل َ
ٍ 1
قَالَ أَ َّما إِذا ً فَنَ َع ْم ثُ َّم قَالَ يا ُغ َل ُم أَ ْع ِط ِه ِمائَتَى ِدينَار.
مردی خدمت حضرت

رضا×

رسید و عرض کرد

بهاندازۀ شخصیت و مقام خود به من چیزی عطا کن.
فرمود به این شرط برای من امکان ندارد .عرض کرد
پس بهاندازۀ مقام و موقعیت من عطا فرما .فرمود این
را انجام میدهم ،سپس متوجه غالم شد و فرمود
دویست دینار به این مرد بده.
فحوای حدیث گویای نشاندادن شأن سؤالکننده به اوست و غیرمستقیم
امام به فرد منزلت او را گوشزد میکند تا فرد خود را بزرگ بشمارد.
در حدیثــی دیگــر امــام رضــا× از امیرالمؤمنیــن علــی× نقــل

میکنــد تحقیــر مؤمــن باعــث نگهداشــتن وی در قیامــت روی صــراط و
معرفــی او بــه مــردم میشــود:
من أَ َذ َّل م ْؤ ِمن ًا أَو ح َّقره ل ِ َف ْق ِر ِه و قِلَّ ِة َذ ِ
ات يَ ِد ِه َش َه َر ُه اهللُ
َ ْ
ْ َ َُ
َ
ُ
2
ِ
ِ
ِ
امة.
َعلَى ج ْسر َج َهنَّ َم يَ ْو َم ال ْقيَ َ
هر کس مؤمنی را خوار بدارد یا او را کوچک بشمارد

 .1بحاراالنوار ،ص ،100به نقل از کتاب المناقب ،ج ،4صص  360و .361
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.70

و بهدلیل فقر و تنگدستی او را تحقیر کند ،خداوند

 دروغ

یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر ،عادت فرد به دروغگویی است .همانطور

که صداقت و راستگویی در فرایند ارتباط اثربخش تأثیر مثبت دارد،

دروغگویی باعث لطمهزدن به پایداری ارتباط میشود .در فرهنگ دینی
دروغ بهشدت مذموم واقع شده است و آن را یکی از عوامل خروج از ایمان

قلمداد میکنند .امام رضا× در حدیثی از نبی اکرم| روایت کرده است:
ون ال ُْم ْؤ ِم ُن َجبَان ًا قَالَ ن َ َع ْم قِيلَ َو
ُسئِلَ َر ُسولُ اهلل ِ| يَكُ ُ
1
ون َكذَّاب ًا قَالَ ل.
ون ب َ ِخ ًيل قَالَ ن َ َع ْم قِيلَ َو يَكُ ُ
يَكُ ُ

از پیامبر| سؤال شد آیا مؤمن ترسو است؟ فرمود

آری .گفته شد بخیل هم هست؟ فرمود آری .گفته
شد دروغ هم میگوید؟ فرمود مؤمن دروغگو نیست.

در حدیثی دیگر امام رضا× دروغگو را فاقد مروت و مردانگی میداند.

2

در احادیث ذکرشده ،دروغ مخل ایمان و مروت و مردانگی ذکر شده
است .ایمان یکی از زیرساختهای درونی ارتباط مؤثر است ،زیرا بهوسیلۀ
ایمان ،فرد خداوند را ناظر اعمال خود میبیند و بنابراین صادقانه با مخاطبان
برخورد میکند و از طرف دیگر مخاطبان نیز از ارتباط با وی احساس
 .1همان ،ج ،2ص .132
 .2تحفالعقول ،ص.450
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نگاه میدارد و به مردم معرفی میکند.
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متعال روز قیامت چنین شخصی را روی پل جهنم
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آرامش میکنند .این آرامش در مخاطب در قبال مروت و مردانگی نیز
1

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

هست و بنابراین این عوامل در شروع و استمرار ارتباط نقش مهمی دارند.
دروغ با همۀ عوارضی که دارد ،به اعتماد مخاطب بهشدت لطمه میزند و
موجب عدم آغاز و عدم تداوم ارتباط خواهد شد.
 فخر فروشی

یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر خودبزرگبینی و فخرفروشی است .این

نقیصۀ اخالقی موجب دوری افراد از گرد انسان میشود .در تعالیم رضوی نیز
مؤمنین از این رفتار منع شدهاند .در حدیثی از امام رضا× آمده است ابینصر
بزنطی یکی از بهترین اصحاب امام× با مرکبی که امام برایش فرستاده ،قدم
به خانۀ امام میگذارد و تا پاسی از شب را با امام میگذراند .هنگام برگشت
امام وی را توصیه به ماندن میکند و جای مخصوص را برایش میگستراند.
ابینصر در آن هنگام از این واقعه بر خود میبالد .امام رضا× ضمن مذمت
فخرفروشی ،سخنی از

امیرالمؤمنین×

را که فخرفروشی در پیشگاه خدا

انسان را ذلیل میکند ،برای ابینصر نقل میفرماید:
ِِ
ِ َِ
َ
ان
ين× أَتَى َز َ
وح َ
يرال ُْم ْؤمن َ
يد بْ َن ُص َ
يا أ ْح َم ُد إ َّن أم َ
ود فَا ْفتَ َخر َعلَى النَّ ِ
اس ب ِ َذلِك فَ َل تَ ْذ َهبَ َّن
فِى َم َر ِض ِه ُيع ُ
َ
َّ 2
ن َ ْف ُسك إِل َى ال ْ َف ْخ ِر َو تَ َذلَّلْ ِهلل ِ َع َّز َو َجل.
ای احمد،

امیرالمؤمنین×

به عیادت زید بن

صوحان رفت و او از این عیادت به دیگران افتخار
 .1جانفزا ،علی؛ خیاط ،علی؛ زیرساختهای درونی ارتباط مؤثر ،ص .36
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.212

میکرد ،فرمود افتخار مکن و در پیشگاه خداوند خود

یکی از رذایل اخالقی قراردادن فرد در موضع بهتان است .این رذیله از
موانع برقراری ارتباط اثربخش است و در متون دینی ما بهشدت مذمت
شده است .در گفتار رضوی نیز بهنقل از پیامبر اکرم| این حرکت ،زشت
شمرده شده است:

ِ ِ
يه ما ل َي ِ ِ َ
ِ َ
ِ َ
ام ُه
س فيه -أقَ َ
َم ْن ب َ َه َت ُم ْؤمن ًا أ ْو ُم ْؤمنَ ًة أ ْو قَالَ ف َ ْ َ
1
اهللُ َع َّز َو َج َّل َعلَى تَ ٍّل ِم ْن نَا ٍرَ -حتَّى يَ ْخ ُر َج ِم َّما قَالَ فِيه .

کسی که به مؤمن بهتان بزند یا دربارۀ او سخنان
ناروایی بگوید ،پروردگار روز قیامت او را روی تلی از
آتش قرار خواهد داد تا از تهمت و افترایی که به او
زده است ،خارج شود.

در این حدیث شریف،

پیامبر|

بهنوعی اثر واقعی عمل بهتان را

بهنمایش میگذارد .در عالم واقع ،فردی که تهمت و افترا به طرف مقابل

میبندد هم عملی غیرواقع و دروغ را به وی نسبت میدهد و طبیعتاً

بازدارندههایی که برای دروغ گفته شد ،در اینجا نیز موجب اخالل در
ارتباطهای بعدی خواهد شد ،بلکه با شدت بیشتری موجب عداوت طرف
مقابل نیز خواهد بود ،زیرا با ایراد بهتان موجب ظلم به شخص مورد
 .1همان ،ج ،2ص.33

در سیرۀ امام رضا 

 بهتان

مهارتهای ارتباط مؤثر

را ذلیل و ناتوان بدان.
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تهمت میشود و به لسان حدیث شریف تنها آتش است که موجب خروج

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

تهمتزننده از افترا خواهد شد.
 غیبت

دربارۀ زشتی غیبت در آیات و روایات مطلب بهفراوانی آمده است .غیبت
آخرین تالش عاجز 1و به خوردن گوشت برادر مرده 2تعبیر شده است .امام
رضا× از قول امام صادق× میفرماید خداوند خانهای را که در آن غیبت
یکدیگر را میکنند یا تکبر میورزند ،دشمن میدارد:
يت اللَّ ِح َم َو اللَّ ِح ُم
ارك َو تَ َعال َى ل َْيب ِغ ُ
ض ال ْبَ َ
إِ َّن اهللَ تَبَ َ
ِ
ض أَ ْص َحاب ِ ِه يابْ َن َرس ِ
ول اهلل ِ إِنَّا ل َنُ ِح ُّب
ين قَالَ ل َُه ب َ ْع ُ
السم ُ
َّ
ُ
يث
اللَّ ْح َم َو َما تَ ْخلُو بُيوتُنَا ِم ْن ُه فَ َ
َيس َح ُ
كيف َذاك فَ َقالَ ل َ
ِ ِ
وم
يت ال َّ ِذى ْ
يت اللَّ ِح ُم ال ْبَ ُ
تَ ْذ َه ُب إِن َّ َما ال ْبَ ُ
يؤكلُ فيه ل ُُح ُ
اس بِال ِْغيب ِة و أَ َّما اللَّ ِحم ِ
النَّ ِ
ين فَ ُه َو ال ُْمتَكبِّ ُر ال ُْمتَبَ ْختِ ُر
السم ُ
ُ َّ
َ َ
ِ 3
ال ُْم ْختَالُ فِى َم ْشيه.
خداوند متعال خانهای را که در آن گوشت باشد دشمن

میدارد .یکی از اصحاب گفت یابنرسولاهلل| ،ما
همه گوشت را دوست داریم و در منازل ما همیشه
گوشت هست ،پس ما چکار کنیم؟

امام×

فرمود

مطلب آن طور که تو درک کردی نیست ،مقصود از
 .1نهجالبلغه ،حکمت.461
 .2حجرات.12/
 .3معانیاالخبار ،ص .388

آن خانهای است که در آن گوشت مردم را میخورند

در اینجا مهم آسیبی است که غیبت به فرایند ارتباط میزند .غیبت
موجب فروریختن منزلت اجتماعی ،تزلزل کرامت انسانی و جایگاه فرد
در جامعه میشود .در عین اینکه غیبت موجب کاستن از شخصیت
غیبتکننده میشود و در نهایت موجب بدبینی افراد نسبت به یکدیگر و
برهمزدن جو صمیمیت و اعتماد بین افراد میشود و در این صورت ارتباط
مطلوب بین افراد جامعه شکل نخواهد گرفت.
 بدزبانی

بدزبانی یکی از موانع ارتباط مؤثر است .بدزبانی باعث خشم مخاطب و

بروز کینۀ او نسبت به فرد بدزبان میشود .امام رضا× از پیامبر
روایت میکند:

اکرم|

يو َم ي ْل َقاه.
كف فِيه َش َّر ُه َّ
َم ْن َّ
كف اهللُ َع ْن ُه َغ َضبَ ُه ْ

1

هر کس شر خود را از مردم بازدارد و مردم از زبان
او آسوده باشند ،خداوند روز قیامت غضبش را از او
نگاه خواهد داشت.
در این حدیث شریف امام رضا× از زبان پیامبر| کنترل بدیهای
انسان را از راه زبان نشان میدهد و کنترل زبان را موجب رهایی از خشم
 .1الخصال ،ص94؛ منظور از فیه در حدیث ،ماه مبارک رمضان است.

در سیرۀ امام رضا 

پرچربی نیز مردمان متکبر هستند.

مهارتهای ارتباط مؤثر

و غیبت یکدیگر را میکنند و مقصود از گوشت فربه و
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خداوند در روز جزا میداند .بهنوعی میتوان گفت پیامبر| بدزبانی را که

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

موجب خشم در بین مردم و نهایتاً اخالل در فرایند ارتباط میشود ،بهشدت

مورد بغض خداوند میداند که نتیجۀ آن خشم باری تعالی در روزی است
که همگان نتیجۀ اعمال خود را خواهند دید.
 شوخی بیش از حد

در عین اینکه فضای ارتباط نباید خشک و بیروح باشد ،شوخی بیش
از حد باعث رنجش طرف مقابل میشود .قب ً
ال گفتیم از عوامل ارتباط
اثربخش ،شادی روح مؤمن است .همانجا گفتیم این ُخلق نباید به ورطۀ

بیاخالقی بیفتد .در رفتار

معصومین^

شوخی بیش از حد جایگاهی

نداشته است؛ چنانکه امام رضا× از قول پدرانش ،پیامبر| را چنین
توصیف میکند:

َد ِمث ًا ل َيس بِال ْجافِي و َل بِال ْم ِهينَ ...كي َف َك َ ِ
يرتُ ُه فِي
َ
َ
َ
ْ
ْ َ
ان س َ
ِ
ِ
ان َدائ َم الْبِ ْش ِر َس ْهلَ ال ُْخل ُِق ل َيِّ َن ال َْجان ِب
ُجل ََسائ ِ ِه فَ َقالَ َك َ
ل َيس ب ِ َف ٍّظ و َل َغلِ ٍ
يظ َو َل َص َّخ ٍ
اب َو َل فَ َّح ٍ
اش َو َل
َ
ْ َ
اح و َل م َّداح ...قَ ْد تَر َك ن َ ْفس ُه ِمن ثَ َلثٍ
ٍ
َ ْ
َعيَّاب َو َل َم َّز ٍ َ َ
َ
ِ 1
ال ِْمرا ِء َو ْ ِ
ال ْكثَا ِر َو َما َل يَ ْعنيه.
َ
حضرت

رسول|

در سخنان خود گاهی مزاح و

شوخی میکرد ،نه به آن اندازه که خود را سبک
کند و دیگری را برنجاند ...امام
.1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص351؛ معانیاالخبار ،ص.79

حسین×

گوید از

پدرم پرسیدم روش آن حضرت با همنشینان چگونه

نبود و به کسی ناسزا و دشنام نمیداد و از احدی
عیبجویی نمیکرد ،شوخی نمیکرد و از کسی مدح
و ستایش نمینمود ...حضرت رسول| از سه چیز
خود را نگه داشته بود ،با مردم جدال نداشت و زیاد
حرف نمیزد و از سخنان بیفایده احتراز میکرد.
 مشاجره

مشاجره هنگام برخورد با دیگران هم به ارتباط و هم به پایداری آن آسیب

جدی میرساند .در تعالیم رضوی نیز بر پرهیز از مشاجره تأکید شده است،
زیرا از مشاجره نادانی و جهل ظاهر و بهوسیلۀ آن عزت و غیرت دفن میشود:
1
ِ
اجر َة النَّ ِ
اس فَ ِإن َّ َها تُظْ ِه ُر ال ِْغ َّر َة َو تَ ْدفِ ُن ال ِْع َّزة.
إيَّا ُك ْم َو ُم َش َ َ
از مشاجره با مردم پرهیز کنید ،زیرا از وی نادانی و
جهل ظاهر میشود و عزت و غیرت را دفن میکند.
در تحلیل حدیث شریف باید گفت مشاجره در فرایند ارتباط به فرستندۀ
پیام لطمه میزند و شخصیت وی را کوچک جلوه میدهد .امام

رضا×

مشاجره را باعث ظهور و بروز جهل و نادانی و از بین برندۀ عزت میداند و

طبیعتاً سخن فردی که از عزت شخصیت به حضیض ذلت سقوط میکند،
 .1االمالی ،ج ،2ص.96

در سیرۀ امام رضا 

اخالقش نرم و گشادهرو بود ،وی تندخو و سختگیر

مهارتهای ارتباط مؤثر

بود؟ فرمود حضرت رسول| همواره چهرهاش باز و
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شنیده نخواهد شد و حداقل اینکه مورد توجه مخاطب قرار نخواهد گرفت.

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

 نسبت ناروا

همان گونه که در متون علوم ارتباطات آمده است ،نسبت ناروا یا برچسبزدن

از موانع برقراری ارتباط مؤثر است .امام رضا× در حدیثی از امام صادق×

گناهان کبیره را که برمیشمرد ،میفرماید:
و قَ ْذ ُف ال ْمح َصنَ ِ
ات ِ َ
ارك َو تَ َعال َى ي ُقولُ إِ َّن
ُ ْ
َ
ل َّن اهللَ تَبَ َ
ِ
لت ال ْم ْؤ ِم ِ
نات ال ْغافِ ِ
ون ال ْمح َص ِ
نات ل ُِعنُوا فِى
الَّذ َ
ير ُم َ ُ ْ
ُ
ين ْ
1
ِ ِ
ذاب َع ِظيم.
ُّ
الدنْيا َو ْالخ َرة َو ل َُه ْم َع ٌ
خداوند در قرآن فرموده است اشخاصی که مسلمانان
را به اعمال زشت و حرام نسبت میدهند ،در دنیا و
آخرت از رحمت و آمرزش پروردگار دور هستند و
برای آنان عذاب بزرگی آماده است.
 خشم و غضب

در بدو امر توصیۀ معصومان^ به خشمنگرفتن بر دیگران است .امام رضا×

از نبی اکرم| نقل میکند که روزی مردی از پیامبر تقاضا میکند فاصلۀ
هر فرد را با بهشت برایش تبیین کند و پیامبر| میفرماید:
َ ِ
ض لِلنَّ ِ
اس َما
اس َش ْيئاًَ ،و ْار َ
َل تَ ْغ َض ْبَ ،و َل تَ ْسأل النَّ َ
2
تَ ْر َضى لِنَ ْف ِسك.
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص .286
 .2االمالی ،ج ،2ص.121

هرگز غضب مکن و از مردم چیزی طلب منما و برای

وجود آدمی هست و باید به مدیریت آن همت گماشت .به گواه شواهد موجود،
در بعضی اوقات معصومین^ خشم خود را نمایان میکردند و بر مخاطب خود
تأثیر الزم را میگذاشتند .در حدیثی امام رضا× میفرماید که مؤمن هر گاه
غضب کند غضب او را از راه حق خارج نمیکند 1.از فحوای حدیث میفهمیم
که غضب در وجود آدمی هست و انسان باید آن را بهدرستی مدیریت کند.
نکتۀ جالب در گفتار امام رضا× در این باره توجه ایشان به بُعد فیزیولوژیک

در کنترل خشم است .در احادیث موسوم به احادیث طبی حضرت ،ایشان به
خوردن بعضی از اطعمه برای جلوگیری از تشدید خشم توصیه میکنند:
ِ
يصفِّى
كه َة َو ْ
ام ال َّز ُ
يب النَّ َ
يذ َه ُب بِال ْبَ ْل َغ ِم َو َ
ن ْع َم ال َّط َع ُ
يت يطَ ُ
يذ َه ُب بِال َْو َص ِب َو يطْ ِف ُئ ال ْ َغ َض َب
يش ُّد ال َْع َص َب َو ْ
اللَّ ْو َن َو ُ
َو قَالَ النَّبِى| ل ِ َعلِى× فِى َو ِصيتِ ِه يا َعلِى ِ
يت
كل ال َّز َ
يت َو ا َّد َه َن ب ِ ِه ل َْم ي ْق َربْ ُه
َو ا َّد ِه ْن ب ِ ِه فَ ِإن َّ ُه َم ْن أَكلَ ال َّز َ
2
الشيطَ ُ ِ
ين َصبَاحا.
َّ
ان أَ ْربَع َ
زیتون غذای خوبی است ،دهان را خوشبو میکند و بلغم
را میزداید و رنگ چهره را روشن میگرداند و اعصاب

را محکم میسازد و خشم و غضب را فرومینشاند .نبی
 .1الدرالنظیم ،ص.691
 .2االخلق ،ص.190

در سیرۀ امام رضا 

آری خشم از موانع ارتباط مؤثر است ،ولی باید توجه داشت که خشم در

مهارتهای ارتباط مؤثر

مردم بپسند آنچه را برای خود میپسندی.
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اکرم| به علی× فرمود زیتون بخور و به بدن بمال

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

که هر که زیتون را بخورد و به تن بمالد ،شیطان چهل

روز به او نزدیک نخواهد شد.
به نظر نکتۀ این حدیث ،توصیۀ امام به نکتهای طبی برای پیشگیری از
خشم ،چه از نظر درونی و چه از نظر ظاهری است که به این موضوع در
نکات ارتباطی کمتر توجه میشود.
 مجادله و مراء

در عین اینکه در آموزههای دینی به جدال احسن توصیه شده است ،ولی از

مراء نهی شده است؛ بهطوریکه میتوان گفت مراء باعث محدودیت و بلکه

قطع ارتباط خواهد شد .توصیۀ امام رضا× در این خصوص خواندنی است:
يج َهلُوا
يرفَ ُضوك َو َل تُ َما ِر َّ
َل تُ َما ِر َّ
ين ُّ
اء فَ ْ
الس َف َه َ
ين ال ُْعل ََم َ
اء فَ ْ
1
َعلَيك.
با علماء مراء و جدال نکنید که شما را ترک خواهند
کرد و با جهال نیز ستیز نکنید که شما را نسبت به
2
جهل خواهند داد.

در این حدیث جدال بیهوده با دایرۀ وسیعی نهی شده است .در حدیثی
دیگر امام رضا× میفرماید:

إِ َّن اهللَ يب ِغ ُ ِ
الس َؤ ِ
اع َة ال ْم ِ
ال.
ال َو ْكث َر َة ُّ
ض ال ْقيلَ َو ال ْ َقالَ َو إِ َض َ َ
ْ

3

خداوند صحبتها و گفتگوهای بلند را که از جدال و
 .1االمالی ،ص.245
 .2همان.

 .3تحفالعقول ،ص443؛ حر عاملی ،هدایته المة فی معرفة االئمة^ ،ج ،6ص.290

ستیز با یکدیگر بلند میشود دوست ندارد و از اتالف

ایشان از سه چیز خود را نگه داشته بود؛ با مردم مراء و جدال نداشت و زیاد
حرف نمیزد و از سخنان بیفایده احتراز میکرد.

1

 محدودکردن ارتباط

یکی از موانع ایجاد ارتباط مؤثر اجتناب از ارتباط مستقیم با مخاطبان و

ارتباط با واسطه با مخاطبان است .در فصل قبل آوردیم که در فرایند ارتباط،

عنصری بهنام نوفه یا پارازیت در ایجاد ارتباط اختالل ایجاد میکند .هنگامی

که واسطۀ انسانی در فرایند ارتباط قرار میگیرد ،عالوه بر اینکه واسطه

نقش دروازهبانی اخبار را میتواند ایفا کند و از انتقال همۀ پیامهای متقابل
از طرفین ارتباط جلوگیری نماید ،این عامل میتواند به ارتباط سمتوسویی

خاص بدهد و حتی باعث سوءبرداشت و عدم مشابهت معنایی در طرفین شود.
تالش ائمۀ معصومین^ بر این بوده است که تا حد امکان از همنشینی
با دستگاه قدرت که کانالیزهشدن ارتباطات یکی از لوازم آن بوده است،
اجتناب کنند .امیرالمؤمنین× در مذمت همنشینی با سلطان میفرماید:
ِ
الس ْلطَ ِ
ان َكر ِاك ِب ْ َ
ال َس ِد يُ ْغبَ ُط ب ِ َم ْوقِ ِع ِه َو ُه َو أَ ْعل َُم
َصاح ُب ُّ
َ
ِ ِ 2
ب ِ َم ْوضعه.
همنشین پادشاه همچون شیرسوار است ،حسرت

 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص .319
 .2غررالحکم ،ص 419؛ نهج البلغه ،پیشین ،ص410

در سیرۀ امام رضا 

دربارۀ خلقیات پیامبر اکرم| نیز از امام رضا× روایت شده است که

مهارتهای ارتباط مؤثر

مال و زیادی سؤال نیز بغض دارد.
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سواری او خورند و خود بهتر داند که در چه کار است.

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

در خصوص امام رضا× نیز این اعراض به شدیدترین شکل ممکن وجود

داشته است؛ بهطوری که امام در اصرارهای مکرر مأمون اوالً از عزیمت به

مرو اعراض میکند 1و نهایتاً با اکراه راضی به همنشینی با مأمون میشود.
ثانیاً در قبال درخواست مأمون مبنی بر پذیرش خالفت مخالفت میکند و

در قبال پذیرش والیتعهدی با اصرار فراوان و ارائۀ شروط مختلف مانند
عدم دخالت در امور ،آنرا میپذیرد 2و از ابراز اکراه خود ابایی ندارد.

3

امام×

با پذیرش محدودیتهای والیتعهدی هیچ گاه خود را از

مواجهه حضوری و ارتباط مستقیم با مردم محروم نمیکند 4.حتی امام
در مقابل گماشتهای از اطرافیان خودشان که فضل بن سهل او را مأمور
کانالیزهکردن ارتباط با ایشان کرده است ،موضع میگیرد و وی را مورد لعن
خود قرار میدهد و در هر صورت بدون هماهنگی با وی بارها به بیرون
محدودۀ داراالماره عزیمت میکند.

5

حتی

امام×

به مأمون توصیه میکند که خود مستقیماً با مردم در

تعامل باشد و از نزدیک به امور مسلمین رسیدگی کند و مرکز حکومت را
بهجای مرو به مرکز بالد مسلمین انتقال دهد.

6

 .1مسند االمام الرضا× ،ج ،1ص.53
 .2کافی ،ج ،1ص.488
 .3همان.

 .4راویان امام رضا× در مسند الرضا× ،ص.516
 .5همان ،ص.515

 .6عیون اخبارالرضا× ،ج 2ص.160

 بیتوجهی به احساسات طرف مقابل

احساسات مخاطب درگیر است و اگر مدیریت نشود ،احتمال بروز اثر منفی

این موانع افزایش مییابد 1.امام رضا× در هنگام رفتار با دیگران ،احساسات
طرف مقابل را نیز لحاظ میکرده است .چهبسا موقعیت ایجاب میکند که امام
در موضع قضاوت از طرف ارتباط است؛ حال چه بهصورت انتقاد و چه بهصورت

ارائۀ راه حل از راه نصیحت .برای مثال امام بعد از سؤال محمد بن ابیعباد

در قبال عدم همراهی با مأمون بعد از قتل فضل بن سهل به وی میفرماید:
َِ
ِ
َ
ِ َ
ير
قُل ُْت ل ِّ
لر َضا× ل َم أ َّخ ْر َت أ َع َّزك اهللُ َما قَال َُه ل َك أم ُ
ال ْم ْؤ ِمنِ َ َ
يحك يا أَبَا َح َس ٍن ل َْس ُت ِم ْن َه َذا
ين َو أبَيتَ ُه فَ َقالَ َو َ
ُ
َْ
ال ْم ِر فِى َشى ٍء قَالَ فَ َرآنِى قَ ِد ا ْغتَ َم ْم ُت فَ َقالَ لِى َو َما ل َك فِى
المر إِل َى ما تَ ُقولُ و أَنْ َت ِمنِّى كما أَنْ َت َعل ِ
َْ
َيه ْال َن
َ
َ
َ
َه َذا ل َْو آلَ ْ ُ
ِ 2
كمك و ْكن َت كو ِ
اح ٍد ِم َن النَّاس.
َما كان َ ْت ن َ َف َقتُك إِ َّل فِى ِّ
َ
َ
به آن جناب عرض کردم چرا درخواست مأمون را اجابت
نکردی و پیشنهادهای او را نپذیرفتی؟ فرمود وای بر تو
ای ابوالحسن ،شما از این قضایا اطالع نداری و نمیدانی
کار از چه قرار است و موضوع چگونه بوده است .راوی
گفت :حضرت رضا مشاهده کرد که من از سخنان او

 .1روانشناسی روابط انسانی ،ص.41
 .2عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص.164

در سیرۀ امام رضا 

در ابتدای این مبحث اشارهای به موانع مطرحشدۀ توماس گردون داشتیم.
با دقت در بعضی از این مباحث در مییابیم که دقیقاً موارد مطرحشده با

مهارتهای ارتباط مؤثر

یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر بیتوجهی به احساسات طرف مقابل است.
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در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

اندوهگین شدم .فرمود تو را با این کارها چه؟ اگر امورات
همان طور که میگویی انجام پذیرد و تو اکنون با من
همان طور هستی که با او میباشی ،روزی تو همواره در
آستینت بود و تو مانند یکی از افراد مردم بودی.

نکتۀ مهم در این حدیث دقت نظر امام در توجه به احساس مخاطب

مذکور است .در اینجا ابتدا امام از ظاهربینی مخاطب انتقاد میکند،

ولی با دیدن چهرۀ خجالتزده و اندوهناک وی سعی در تغییر فضا با

لحنی همدالنه و توأم با دستگیری از محمد بن ابیعباد را دارد تا احساس
شرمساری وی با آرامش جایگزین شود.

 تفاوت برخورد

یکی از موانع ارتباط اثربخش تفاوت قائلشدن بین افراد است .هرچند این

خصیصه نیز با حدود و ثغوری مورد قبول است .خداوند متعال در قرآن
کریم بر برتری افرادی بر سایر افراد با مالک تقوا تأکید دارد:
1
إِ َّن أَكرم ِ
ِ َ
ليم َخبير
قاكم إِ َّن اهللَ َع ٌ
كم ع ْن َد اهلل أتْ ْ
ََ ْ

در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین
شماست .بیتردید خداوند دانای آگاه است.

گفت حق نی بلکه ال انساب شد

زهد و تقوی فضل را محراب شد

این نه میراث جهان فانی است

که به انسابش بیابی جانی است

2

 .1حجرات.13/

 .2مثنوی معنوی ،ص .152

یا در جای دیگر مهاجرین یا مجاهدین در راه خدا را بر دیگران برتری

برخورد مسلمان فقیر با غنی را بهشدت زشت میشمرد و آن را موجب
خشم خدا در قیامت میداند:
من لقى فقيرا مسلما فسلّم عليه خلف سلمه على

عزوجلّ يوم القيامة و هو عليه غضبان.
الغنى لقى اهلل ّ

1

هر کس با فقیر مسلمانی برخورد کند و بر او مانند
یک نفر غنی و مالدار سالم نکند ،روز قیامت مورد
غضب خداوند قرار خواهد گرفت.
در شاهد مثالهای فوق با اینکه تفاوت برخورد بهعنوان یک رذیلۀ
اخالقی مذمت شده است ،ولی نکتهای که باید از حیث ارتباطی مورد توجه
قرار گیرد ،این است که آثار بعدی است که در اثر این موضوع به فرایند
ارتباط لطمه خواهد زد .مخاطب حدیث رضوی ،مسلمانان هستند و در
صورت عدم توجه مخاطبین به این توصیۀ امام ،عالوه بر آثار دیگری که
رفتار مخاطب بر شخص فقیر میگذارد ،موجب دوری وی و در نهایت عدم
ایجاد ارتباط برای انتقال رفتار یک مسلمان خواهد شد.
 همنشینی با بدان

طبق آموزههای رضوی همنشینی با بدان در نحوۀ برخورد با دیگران تأثیر

 .1صدوق ،االمالی ،ص.442

در سیرۀ امام رضا 

اساس ثروت مذموم تلقی شده است .امام

رضا×

در حدیثی از تفاوت

مهارتهای ارتباط مؤثر

بخشیده است ،ولی در همین تعالیم مواردی چون نژادگرایی یا ترجیح بر
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منفی میگذارد و موجب بدبینی به نیکان را فراهم میآورد .امام رضا× از

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

جدش امیرالمؤمنین× روایت میکند:
1
وء ال َّظ ِّن ب ِ ْ َ
ُم َجال ََس ُة ْ َ
ال ْخيار.
ال ْش َرا ِر تُو ِر ُث ُس َ

همنشینی با بدان موجب بدبینی نسبت به نیکان است.

در تحلیل این حدیث شریف،

امیرالمؤمنین×

بیشتر بر آسیبی که این

موضوع به فرستندۀ پیام وارد میکند ،تأکید دارد ،زیرا بدبینی به نیکان موجب
عدم اعتماد و عدم اعتماد موجب عدم شنیدن پیام بهوسیلۀ مخاطب خواهد شد.
 پیامهای غیرکالمی نامناسب

همان طور که گفتیم ،پیامهای غیرکالمی در ایجاد ارتباط مؤثر نقشی مهم
بر عهده دارند و کسی که میخواهد با مخاطب خود بهطور مؤثر ارتباط برقرار
کند ،ناگزیر به تدقیق در این زمینۀ ارتباطی است .باید توجه داشت بههمان
میزان که پیام غیرکالمی مناسب در جهت اثربخش ارتباط قدم میگذارد،
بههمان میزان نوع نامناسب آن از اثربخشی ارتباط بهشدت میکاهد .نیاز
به توضیح نیست که پوشیدن لباس نامناسب در یک مجلس چگونه باعث
گوشندادن و نپذیرفتن گوینده میشود.
امام رضا× در نامهای به جواداالئمه× از شیوۀ غالمان برای بیرونبردن
ایشان سخن میگوید که از روی بخل ایشان را از در کوچک به بیرون
میبرند .امام

رضا×

به فرزندش توصیه میکند حتماً از در بزرگ خارج

شود و عالوه بر آن با بخشش مال به خویشان بزرگی خود را بیش از پیش
 .1الخصال ،ص.446

بود ،خواندم :ای ابوجعفر ،به من خبر رسیده است

که هرگاه اراده میکنی سوار شوی ،غالمان تو را
از در کوچک بیرون میآورند ،آنها این کار را از

روی بخل انجام میدهند و در نظر دارند خیر تو به

کسی نرسد ،اینک به حقی که من در گردن تو دارم،

باید ورود و خروج تو از در بزرگ باشد .هنگامی که
از منزل بیرون میروی باید مقداری درهم و دینار

همراه داشته باشی و هر کس از تو چیزی خواست
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص8؛ کافی ،ج ،4ص.43

در سیرۀ امام رضا 

در نامهای که حضرت

رضا×

برای ابوجعفر نوشته

مهارتهای ارتباط مؤثر

به دیگران نشان دهد و حاجت مردم را برآورد:
قَر ْأ ُت فِي ِكتَ ِ
الر َضا× إِل َى أَبِي َج ْع َف ٍر× يَا أَبَا
اب أَبِي ال َْح َس ِن ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
الص ِغي ِر
اب
ْب
ل
ا
ن
م
وك
ج
ر
خ
أ
ت
ب
ك
ر
ا
ذ
إ
ي
ال
و
ْم
ل
ا
ن
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ي
ن
غ
ل
ب
ر
ف
ع
َ
َّ
َج ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
ك أَ َح ٌد َخ ْيرا ً َو أَ ْس َأل َُك
ك ِم ْن ب ُ ْخ ٍل ِم ْن ُه ْم لِئَ َّل يَنَالَ ِم ْن َ
فَ ِإن َّ َما َذل ِ َ
ك إِ َّل ِم َن ال ْبَ ِ
اب
ُك َو َم ْخ َر ُج َ
ك َل يَكُ ْن َم ْد َخل َ
ب ِ َح ِّقي َعل َْي َ
ك َذ َه ٌب َو فِ َّض ٌة ثُ َّم َل يَ ْس َأل َُك
ال ْكَ بِي ِر فَ ِإ َذا َر ِك ْب َت فَلْيَكُ ْن َم َع َ
َ ِ
َ
َ
ك أَ ْن تَبَ َّر ُه فَ َل
ومتِ َ
أ َح ٌد َش ْيئ ًا إِ َّل أ ْعط َْيتَ ُه َو َم ْن َسأل ََك م ْن ُع ُم َ
ِ
ِ
ِِ
ك َو َم ْن َس َأل ََك ِم ْن
ين ِدينَارا ً َو ال ْكَ ثِ ُير إِل َْي َ
تُ ْعطه أَقَ َّل م ْن َخ ْمس َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ين ِدينَارا ً َو ال ْكَ ثِ ُير
َع َّماتِ َ
ك فَ َل تُ ْعط َها أَقَ َّل م ْن َخ ْم َسة َو ع ْش ِر َ
ش
ك أَ ْن يَ ْرفَ َع َ
ك إِنِّي إِن َّ َما أُ ِر ُيد ب ِ َذل ِ َ
إِل َْي َ
ك اهللُ فَ َأنْ ِف ْق َو َل تَ ْخ َ
1
ِم ْن ِذي ال َْع ْر ِش إِ ْقتَارا.
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و حاجتی داشت باید در انجام حوایج و خواستههای

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

مردم کوشا باشی و اگر یکی از اعمام تو چیزی طلب
کرد باید کمتر از پنجاه دینار ندهی و اگر زیاده دادی
بهتر است و اگر یکی از عمههایت چیزی خواست
باید کمتر از بیستوپنج دینار ندهی و اگر زیاد دادی
مختار هستی .من میخواهم خداوند مقامت را باال
ببرد .اینک انفاق کن و از فقر و فاقه واهمه مکن.
 ستایش افراطی مخاطب

یکی از نکات متفاوت در شیوۀ ارتباط مؤثر اسالم با غرب در این بحث نهفته

است .طبق راهکارهای روانشناسان غربی ،یکی از نقاط آغازین گفتگو با
شخصی که تازه با او آشنا شدهایم ،تعریف کردن از مخاطب است 1.حال طبق
آموزههای دینی همانگونه که انتقاد گزنده مانع برقراری ارتباط مؤثر است،
ستایش افراطی مخاطب نیز گاهی مشکلساز است؛ زیرا مخاطب احساس
میکند ستایش فراتر از حد او ،نوعی چاپلوسی 2یا ابزاری برای فریب و
اغفال وی و در نتیجه وادارکردن او به پذیرش یک کار یا مطلب است .بدین
جهت و نیز بهدلیل آثار نامطلوبی که این کار بر روحیه و اخالق مخاطب
میگذارد ،در آموزههای دینی از این خصیصه نهی شده است ،تا آنجا که
رسول خدا| فرموده است« :به ستایشکنندگان خاک بپاشید!»

3

 .1مهارتهای گفتگو ،ص.27
 .2نهجالبلغه ،حکمت .347

 .3منالیحضرة الفقیه ،ج ،4ص.11

در تعالیم رضوی نیز این عمل مقبول نیست .امام

رضا×

در حدیثی که

کسی است که تقوایش بیشتر و فرمانبرداریاش از
خداوند زیادتر باشد .به خداوند سوگند در این آیۀ
ِ ِ
عارفُوا إِ َّن
شریفۀ قرآن َ
«و َج َعلْنا ُك ْم ُش ُعوب ًا َو قَبائلَ لتَ َ
أَ ْك َر َمكُ ْم ِع ْن َد اهلل ِ أَ ْتقا ُك ْم» پروردگار میفرماید ما شما را

دستهدسته قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.
در این حدیث

امام×

ضمن آموزش این مطلب که راه برگزیدهشدن

برای همه مهیاست و اکرم مردم بودن با تالش و متصفشدن به تقوای الهی
برای همه امکانپذیر است ،با ظرافت تمام ستایش افراطی را تقبیح میکند.
 نصیحت

در ابتدای این فصل به مواردی که بعضی از روانشناسان دربارۀ موانع

ارتباط اشاره میکردند ،پرداختیم که از آن جمله نصیحتکردن بود .باید توجه
 .1رســولی محلتــی ،سیدهاشــم« ،جنبههــای اخلقــی و ســیرۀ عملــی حضــرت رضــا×» ،مجموعــه
آثــار نخســتین کنگــره جهانــی حضــرت رضــا× ،ص .427
 .2حجرات.13/
 .3عیون اخبارالرضا× ،ج ،2ص236؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص.114

در سیرۀ امام رضا 

ای مرد ،به خداوند قسم مخور! بهتر از من آن

مهارتهای ارتباط مؤثر

مخاطب به ایشان میگوید به خدا قسم تو بهترین مردم هستی 1در جواب میفرماید:
ِ
كان أَ ْت َقى ِهلل ِ تَ َعال َى َو أَطْ َو َع
ير ِمنِّى َم ْن َ
َل تَ ْحل ْف يا َه َذا َخ ٌ
ِِ
ِ ِ
ْناكم ُش ُعوب ًا َو قَبائِلَ
ل َُه َو اهلل َما نُس َخ ْت َهذه ْالي ُة َ
و َج َعل ْ
3 2
لِتَعارفُوا إِ َّن أَكرم ِ
ِ َ
قاكم .
َ
كم ع ْن َد اهلل أ ْت ْ
ََ ْ
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داشت که در بدو امر نصیحت مورد تأکید متون دینی است ،ولی در بعضی

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

موارد بهدلیل ماهیت از باال به پایین بودن ،کماثر است و گاه نتیجۀ عکس

خواهد داشت .جالب آنکه در گفتار رضوی نیز رگههایی از این مالحظه را

میتوان یافت .برای مثال گروهی از اهل خراسان از خاندان سادات بهدلیل

کارهای ناشایست ایشان گله میکنند که جواب امام در این باره شنیدنی است:
الر َضا× فَ َقال ُوا إِ َّن قَ ْوم ًا ِم ْن
اس َ
ان إِل َى ِّ
َج َ
اء قَ ْو ٌم ب ِ ُخ َر َ
ِ
ُ
َ
يح ًة فَل َْو ن َ َهيتَ ُه ْم َع ْن َها فَ َقالَ
أ ْه ِل بَيتك يتَ َعاط َْو َن أ ُمورا ً قَبِ َ
ِ
ِ
َ
َل أَ ْف َعلُ فَ ِقيلَ َو ل ِ َم قَالَ ِ َ
يح ُة
لنِّى َسم ْع ُت أبِى ي ُقولُ النَّص َ
َخ ِشنَ ٌة.
 ...مرا با ایشان کاری نیست ،زیرا پند و نصیحت

خشونت میآورد.
البته باید مد نظر داشت که با توجه به استفادۀ امام از نصیحت در قبال
دیگر افراد ،حتی مأمون ،که نمونههای آن را در طول تحقیق مشاهده کردهایم،
شرایط نصیحت و اثربخشی آن مد نظر حضرت بوده است و این مسئله را باید
در شرایط امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسالم جستجو کرد.
بهنظر میرسد این حدیث شریف میتواند در سیاستگذاریهای ما دربارۀ امر
به معروف در فرهنگ رضوی مورد توجه باشد.
1

و اما بعد

برای برقراری ارتباط اثربخش با مخاطب باید مقدماتی را فراهم آوریم،
بهطوری که بر پایۀ احادیث رضوی اعتماد به گوینده را باید فراهم آورد،
 .1عیون اخبارالرضا× ،ج ،1ص290؛ صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع ،ج ،2ص.581

مکان و زمان مناسب برای ارائۀ پیام باید فراهم شود ،آموزش الزم به فراخور

امام

رضا×

در روشهای ارتباطی خود از ابزارهایی مانند دعا ،شعر،

روش عقلی و استداللی و شیوۀ پرسش و پاسخ بهره میبرد .همچنین ایشان
از افراط و تفریط در این فرایند دوری میگزید .ایشان ضمن مرزبندی در
برقراری ارتباط در انعقاد این فرایند صبر پیشه میکرد ،به سطح فهم
مخاطب خود توجه مینمود و اطالعات را بهتدریج به مخاطب انتقال میداد.
برای برقراری ارتباط مؤثر باید زیرساختهای درونی را فرستندۀ پیام
در خود فراهم آورد و سپس به برخی رفتارها در فرایند ارتباط اهتمام
کند .فرستنده باید ایمان و توکل به خدا در هر عملی از جمله در ارتباط
اثربخش را مد نظر قرار دهد ،زیرا خداوند به درون هر کسی آگاهتر است
و چهبسا او را در این امر هدایت کند .بماند که بارقۀ ایمان فرستنده در
پذیرش پیامش از سوی مخاطب مؤثر خواهد بود .فرستنده همچنین باید
در خود آمادگی روحی و قلبی برای انتقال پیام ایجاد کند ،نیت مثبت
و خیرخواهانه داشته باشد ،دانش الزم را از مخاطب و نحوۀ ارتباط با او
کسب کند و به شرایط جاری در کانال انتقال پیام توجه نماید و اتفاقات
زمانه را بشناسد .همچنین فرستنده باید مثبتنگر باشد و به ارزشها و
رعایت آنها توجه کند.
فرستنده پیام باید به اصالح و جذابکردن خصوصیات رفتاری خود
مانند مهربانی ،مدارا با مخاطب و شادکردن دل وی توجه داشته باشد ،وی

در سیرۀ امام رضا 

صورت لزوم تحلیلی هوشمندانه ارائه شود.

مهارتهای ارتباط مؤثر

پیچیدگی پیام برای دریافت پیام از سوی مخاطب صورت پذیرد و نهایتاً در
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را تکریم کند و با نرمخویی با او برخورد نماید .همچنین باید فعالیتهای

در سیرۀ امام رضا 

مهارتهای ارتباط مؤثر

اعتمادساز چون رازداری و صداقت را مد نظر داشته باشد.
مخاطب باید در این فرایند سخن بهنیکویی بگوید ،بهطور فعال و پویا به
سخنان مخاطب گوش فرادهد و بهجای خود از سرزنش و غضب بهره گیرد.
در حوزۀ رفتاری نیز فرستنده باید از پیامهای غیرکالمی و همچنین از
انتقال پیام بهطور غیرمستقیم بهره بگیرد ،ادب و احترام متقابل نسبت به
مخاطب داشته باشد ،نسبت به او همدلی و همگامی داشته باشد و قول و
عملش با هم همگام و هماهنگ باشد.
فرستنده در سخنگفتن و سکوت باید موقعیتشناس باشد و سعی کند تا
حد امکان از حیث فیزیکی نیز به مخاطب نزدیک شود و با او معاشرت داشته
باشد .فرستنده باید زمینۀ الزم را برای رساندن پیام اصلی فراهم سازد و
اولویت و موقعیت الزم را برای انتقال پیام فراهم آورد و همچنین سطحبندی
الزم را در فرایند ارتباط حتی در شیوۀ لباس پوشیدن رعایت کند.
در مقابل شیطان و نفس اماره از جمله بازدارندههای ارتباط هستند
و رفتارهایی چون تحقیر ،حسادت ،دروغ ،بخل ،فخرفروشی ،بهتان ،تکبر،
غیبت ،کینه و عداوت ،ترس ،بدزبانی ،شوخی بیش از حد ،مشاجره ،نسبت
ناروا ،خشم و غضب ،مجادله و مراء ،محدودکردن ارتباط و بیتوجهی به
احساسات طرف مقابل از بازدارندههای ارتباط است.
تفاوت قائلشدن با دیگران ،همنشینی با بدان ،پیامهای غیرکالمی نامناسب،
ستایش افراطی از مخاطب و در نهایت نصیحت از دیگر بازدارندههای ارتباط در
گفتار و رفتار امام رضا× است.
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رضوی1365 ،ه.ش.
 ریچاردسون ،جري؛ معجزه ارتباط و ان.ال.پي ،ترجمه مهدي قراچهداغي،چاپ هفتم ،تهران ،پیکان.
 سعدی شیرازی ،مصلح بن عبداهلل؛ گلستان سعدی ،چاپ پنجم ،تهران ،پیامعدالت1385 ،ه.ش.
 شــامی ،یوســف بــن حاتــم؛ الــدر النظیــم فــی مناقــب األئمــة اللهامیــم ،قــم،جامعۀ مدرســین1420 ،ه.ق.
 شــرفی ،محمدرضــا؛ مهارتهــای زندگــی در ســیرة رضــوی ،چــاپ ســوم،مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی1388 ،ه.ش.
 شریفرضی؛ نهجالبالغه ،ترجمۀ سیدجعفر شهیدی ،تهران ،علمی فرهنگی،1378ه.ش.
 شعیری ،محمد بن محمد؛ جامعاالخبار ،نجف ،مطبعة حیدریة ،بیتا. صدوق ،محمد بن علی؛ التوحید ،تصحیح هاشم حسینی ،قم ،جامعه مدرسین،1398ه.ق.
 عیوناخبارالرضا× ،ترجمۀ محمدتقی آقانجفیاصفهانی ،جلد دوم ،تهران،انتشارات علمیه اسالمیه ،بیتا.
 عیوناخبارالرضا× ،تصحیح مهدي الجوردي ،تهران ،نشر جهان. الخصال ،چاپ ششم ،تهران ،کتابچی. االمالی ،تهران ،نشر کتابچی. -علل الشرایع ،قم ،کتابفروشی داوری1385 ،ه.ش.
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 معانیاالخبار ،تصحیح علیاکبر غفاری ،قم ،جامعۀ مدرسین1403 ،ه.ق. من الیحضره الفقیه ،چاپ دوم ،قم ،جامعۀ مدرسین1413 ،ه.ق.محمد| ،تصحیح
 صفار ،محمد بن حسن؛ بصائرالدرجات في فضائل آلّ
محسن کوچهباغی ،چاپ دوم ،قم ،کتابخانه آیتاهللمرعشینجفی1404 ،ه.ق.
 طبرســی ،حســن بــن فضــل؛ مــکارم االخــالق ،چــاپ چهــارم ،قــم ،شــریفرضــوی1412 ،ه.ق.
 طوسي ،ابن حمزه؛ الثاقب في المناقب ،تصحیح نبیلرضا علوان ،قم ،انصاریان. طوسی ،محمدبن حسن؛ االمالی ،قم ،دارالثقافة. مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،بیروت ،مؤسسة فقه الشیعة1411 ،ه.ق. عطاردی ،عزیزاهلل ؛ راویان امامرضا× در مسندالرضا× ،مشهد ،کنگرة جهانیحضرترضا×.
 ـــــــــــــــــ ؛ مسند االمامالرضا× ،مشهد ،کنگرة جهانی حضرترضا×،1406ه.ق.
 ـــــــــــــــــ ؛ اخبار و آثار حضرترضا× ،تهران ،انتشارات کتابخانه صدر ،بیتا. فرهنگی ،علی اکبر؛ ارتباطاتانسانی ،جلد اول ،تهران ،رسا ،چاپ هفدهم،1389ه.ش.
 کشی ،محمد بن عمر؛ اختیارمعرفةالرجال ،تصحیح محمد بن حسن طوسی وحسن مصطفوی ،دانشگاه مشهد.
 کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحق؛ الکافی ،تصحیح علیاکبر غفاری و محمدآخوندی ،چاپ چهارم ،تهران ،دارالکتب االسامیة1407 ،ه.ق.
 گابور ،دون؛ مهارتهای گفتگو ،ترجمۀ مهدی قراچهداغی ،چاپ هفتم،تهران ،پیک بهار1389 ،ه.ش.
 -گروه پژوهشي علوم قرآني و حدیث؛ فرهنگ روابط اجتماعي ،مشهد ،انتشارات

دانشگاه علوماسالميرضوي1387 ،ه.ش.
 مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی؛ بحاراألنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار^،چاپ دوم ،بیروت ،دارإحیاءالتراثالعربي.
 محســنیان راد ،مهــدی؛ ارتباطشناســي ،چــاپ دهــم ،تهــران ،انتشــاراتســروش1389 ،ه.ش.
 مسعودي ،عبدالهادي ،روش فهم حدیث ،چاپ سوم ،تهران ،سمت. مظفر ،محمدرضا؛ المنطق ،چاپ چهارم ،قم ،اسماعیلیان. مفید ،محمد بن محمد؛ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد ،تصحیحمؤسسة آل البیت^ ،قم ،کنگره شیخ مفید.
 ــــــــــــــــــ ؛ الفصولالمختارة ،تصحیح علی میر شفیعی ،قم ،کنگره شیخ مفید. ــــــــــــــــــ ؛ فصول المختارة ،ترجمۀ حسین استادولی ،مشهد ،آستان قدس رضوی. مــکارم شــیرازی ،ناصــر و دیگــران؛ تفســیر نمونــه ،چــاپ دوازدهــم ،تهــران،دارالکتباالســامیة1374 ،ه.ش.
 مولوی ،جالل الدین محمد؛ مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،تهران ،پژوهش،1375ه.ش.
 نوری ،حسین بن محمد تقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،جلد هفدهم،قم ،مؤسسةآلالبیت.

 هارجی ،اون؛ کریستین ساندرز؛ دیوید دیکسون؛ مهارتهای اجتماعی درارتباطات میانفردی ،ترجمۀ خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت ،چاپ چهارم،
تهران ،رشد.
 وود ،جولیاني؛ ارتباطات میانفردي روانشناسي تعامل اجتماعي ،ترجمه مهردادفیروزبخت ،تهران ،مهتاب.
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