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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/7/25  پذیرش: 1397/10/25
محمد سبحانی یامچی1  

چکیده 

دوران امامــت و رهبــری امــام رضــا g بــا تهدیدهــای فرهنگــِی اندیشــه ناب محمــدی و اعتقــادات 
ــکار  ــج اف ــرای تروی ــدی ب ــی و هن ــای یونان ــه کتاب ه ــه ترجم ــود، به  طوری ک ــان ب ــلمانان همزم مس
ــث و ظهــور  ــف و جعــل احادی ــان، تحری ــغ ســران ســایر ادی ــن تبلی الحــادی و ضّداســالمی، همچنی
ــای  ــا بحران ه ــالت، مفوضــه، مشــبهه، مجســمه و... عصــر ایشــان را ب ــی چــون غ ــای مختلف فرقه ه
اعتقــادی و فرهنگــی روبــه رو ســاخته بــود. حضــرت در چنیــن فضایــی ســعی کــرد تا بــا اصــالح عقاید، 
ــارع  ــی ش ــردم از نواه ــر و دوری م ــرای اوام ــازی اج ــازی و فرهنگ س ــا و نهادینه س ــا و نگرش ه باوره
مقــدس اســالم، زمینه هــای کمــال و ســعادت آنــان را فراهــم کنــد. نمــاز یکــی از فرایضــی اســت کــه 
امــام بــرای اقامــۀ صحیــح و پاالیــش آن از خرافــات و تحریفــات بــا ســیرۀ رفتــاری و گفتــاری، ســعی 
ــی، ضمــن بررســی  ــه روش توصیفی  ـ تحلیل ــن نگاشــت ب ــه داشــت. ای در فرهنگ ســازی آن در جامع
ــی جهــت  ــی اتخــاذ از آن را مدل ــای تربیت ــاری حضــرت رضــا g، روش ه ــا و ســیرۀ رفت فرمایش ه
ــا کاربســت  ــه نشــانگر آن اســت کــه ب فرهنگ ســازی نمــاز در جامعــه اســالمی می دانــد. نتایــج مقال
ــب  توجــه،  ــم دادن، جل ــذار و بی ــازی و اســوه مداری، تبشــیر و تشــویق، ان ــی اسوه س ــای تربیت روش ه
اعطــای  بینــش، روش غیرمســتقیم و... در زندگــی می تــوان بــا تأّســی بــه امــام رضــا g نمــاز را در 

جامعــۀ دینــی به صــورت یــک فرهنــگ نهادینــه کــرد.
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رضوی.
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1.مقدمه

بعــد از امــام موســی بن جعفر c مقــام امامــت بــه امــام رضــا g رســید، چــون او در فضایــل 
ســرآمد همــۀ بــرادران و افــراد خانــواده اش بــود و در علــم و پرهیــزکاری بــر دیگــران برتــری 
داشــت. شــیعه و ســّنی بــر برتــری او اتفــاق نظــر دارنــد و همــگان آن حضــرت را بــه تفــوق بــر 

دیگــران در جهــت علــم و فضایــل معنــوی می شناســند.

امــام رضــا g کــه دودمــان عالــی و برجســته اش منســوب بــه پیامبــر خــدا n و خــود 
ــت و  ــرای تربی ــت، ب ــر اس ــرای بش ــت ب ــر و رحم ــا و خی ــض و عط ــز از فی ــمه ای لبری چش
هدایــت انســان خاکــی به ســوی عــرش عالــی فرســتاده شــد و بــرای ایــن مهــم، برنامه هــای 
ــه آن،  ــک ب ــا تمّس ــا ب ــرد ت ــر بشــر عرضــه ک ــش ب ــت خوی ــر و امام ــول عم ــود را در ط خ
ــا اصــل و ریشــۀ الهــی  ــاد کنــد و به عنــوان متمدن تریــن قــوم، ب دنیــا و آخــرت خــود را آب
شناســانده شــوند. یکــی از برنامه هــای حضــرت، دســتگیری انســان و باالبــردن او از ســطح 
حیوانــی بــه پرســتش خدایــی اســت کــه همــۀ جهــان در یــد قــدرت اوســت. ایــن پرســتش 
بــه شــکل نمــاز در دل  و جــان مؤمنــان خــدا ریشــه دوانــده بــود زیــرا یکــی از ســتون های 
دیــن مبیــن اســالم اســت؛ امــا در عصــر ایــن امــام همــام بــا برخــی جریان هــای منحــرف 
ــود. برخــی از  ــون آن ب ــات پیرام ــه شفاف ســازی و زدودن خراف ــاز ب ــه نی ــد ک ــن گردی عجی
ائمــه b به جهــت شــرایط دشــوار سیاســی و حساســیت ویــژۀ حاکمــان بــه عملکردشــان 
ــه  ــورد توج ــرده و م ــوه ک ــتر جل ــا بیش ــی آن ه ــاز در زندگ ــی، نم ــای اجتماع در فعالیت ه
ــان  ــاز بیشــتر نمای ــام رضــا g در موضــوع نم ــاری و ارشــادی ام ــوده اســت. ســیره رفت ب
اســت، لــذا در زمان هــا و مناســبت های مختلــف بــا بیانــات متعــدد بــر اهمیــت ایــن فریضــه 
الهــی تأکیــد می کردنــد. امــام g افــزون بــر آنکــه خــود بــه نمــاز و عبــادت می پرداختنــد، 
شــیعیان و دوســتداران خــود را جهــت عبــادت و شــب زنده داری ســفارش می کردنــد، چــون 
ــَلَة لِِذْكــِري( )طــه/14( و باالتریــن نقــش را  نمــاز جامع تریــن جلــوۀ یــاد خداســت )أَقِــِم الصَّ

در تکامــل انســان و ســاختن جامعــۀ آرمانــی دارد.

نمــاز نخســتین فریضــه ای اســت کــه خدونــد ســبحان انجــام دادن آن را بــر مــردم الزم شــمرده 
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و نخســتین کاری اســت کــه در اســالم، فــرا گرفتــن آن واجــب اســت و نخســتین عملــی اســت 
کــه انســان در قیامــت دربــارۀ آن بازجویــی می شــود. نمــاز ســتون دیــن اســت کــه بــدون آن 
ــه  ــراف ب ــس از اعت ــن رو، در اســالم پ ــد ریخــت. از ای ــرو خواه ــی ف ــای دین ــا و آرمان ه ارزش ه
مبانــی عقیدتــی، هیــچ عملــی باالتــر و واالتــر از نمــاز نیســت )ری شــهری، 1392، ج1: 7(. بدون 
تردیــد، در میــان عبــادات و مســائل معنــوی و ملکوتــی، بــه انــدازه ای کــه بــه نمــاز ســفارش 
شــده، بــه چیــزی ســفارش نشــده اســت. نماز ســفارش خــدای  مّنــان، پیامبــران و ســفرای الهی، 
امامــان و بنــدگان صالــح و باتقواســت. بــه فرمایــش حضــرت رضــا g نمــاز مهم تریــن عبادتــی 
اســت کــه اگــر قبــول درگاه الهــی شــود، ســایر عبادت هــا نیــز قبــول خواهــد شــد و اگــر قبــول 

نگــردد، اعمــال دیگــر نیــز قبــول نخواهــد شــد )نــوری، 1408ق، ج3: 54(.

 اهمیــت نمــاز و ارتبــاط بــا خــدا زمانــی روشــن می شــود کــه به عنــوان ســتون دیــن، مــورد 
تأکیــد روایــات قــرار گرفتــه اســت )حرعاملــی، 1409ق، ج4: 27(. امــام رضــا g ضمــن تأکید 
بــر اهمیــت ایــن فریضــۀ الهــی، در ســیره و ســخنان خــود بــه فرهنگ ســازی آن می پرداخــت 
تــا بتوانــد بــا نهادینه کــردن نمــاز، از بــروز بســیاری از انحراف هــا در ســطح جامعــه جلوگیــری 
کنــد زیــرا خــدای  مّنــان نمــاز را ناهــی از منکــرات و کارهــای زشــت معرفــی کــرده اســت: »إِنَّ 

ــلَة تَْنهــى  َعــِن الَْفْحشــاِء َو الُْمْنَکر« )عنکبــوت/ 45(.  الصَّ

2. پیشینه بحث

بــرای پیشــینۀ ایــن بحــث نویســنده بــا دو مقالــه مواجــه شــده اســت. مقالــه اول بــا عنــوان 
»بررســی نقــش نمــاز در جهت دهــی بــه ســبک زندگــی اســالمی در ســیره رضــوی« )ابراهیمی 
ــاخص های  ــن ش ــوب، همچنی ــاز مطل ــای نم ــی و مؤلفه ه ــه در آن مبان ــکاران،1394( ک وهم
فــردی و اجتماعــی آن را در ســبک زندگــی بررســی شــده اســت. مقالــۀ دوم بــا عنــوان »جایگاه 
نمــاز در اندیشــه امــام رضــا g« )جانی پــور،1390( اســت کــه نویســنده، رســالۀ امــام رضــا 
g بــه مأمــون را کــه بــه »رســاله محض االســالم« مشــهور اســت، بــه روش تحلیــل محتــوا 

بررســی کــرده اســت. 
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چنان کــه مالحظــه می شــود، نویســندگان نقــش و جایــگاه نمــاز را بررســی کرده انــد. پرســش 
اساســی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اگــر نمــاز ســتون دیــن اســت و شــاخص زیست مســلمانی 
و ایمانــی در جامعــه شــمرده می شــود و حضــرت رضــا g و فرهنــگ رضــوی اهتمــام ویــژه ای 
ــی را  ــوان نمــاز و نمازخوان ــا و شــیوه هایی می ت ــا چــه روش ه ــۀ آن داشــت، ب ــه نمــاز و اقام ب

به صــورت یــک فرهنــگ در جامعــه و خانــواده نهادینــه کــرد. 

ــت  ــه جه ــواده و جامع ــال آن در خان ــی و اعم ــای تربیت ــان روش ه ــه، بی ــن مقال ــوآوری ای ن
ــا  ــا و ارزش ه ــال بینش ه ــی، شــیوۀ انتق ــراد از روش تربیت ــاز اســت. م ــر نم فرهنگ ســازی ام
بــه فــرد تربیت شــونده اســت. امــروزه بــا نوعــی تغییــر ذائقــۀ  فرهنگــی در جامعــه و خانواده هــا 
مواجــه هســتیم کــه خانواده هــا حساســیت الزم در مســائل اعتقــادی به خصــوص اقامــۀ نمــاز 
در خانــواده و یــا توســط فرزنــدان را یــا ندارنــد و یــا کمتــر بــه آن توجــه می کننــد. اگــر بتوانیم 
بــا روش هــای تربیتــیـ  چنان کــه در ســخنان امــام رضــا g منعکــس شــده، امــر اقامــه نمــاز 
ــک در  ــی ش ــم، ب ــدام کنی ــا اق ــا و بینش ه ــالح ارزش ه ــه اص ــبت ب ــا نس ــت و به ج را مدیری
 g ــات حضــرت رضــا فرهنگ ســازی و نهادینه کــردن آن موفــق خواهیــم شــد. بررســی بیان
بیانگــر آن اســت کــه می تــوان از ســیرۀ رفتــاری و گفتــاری حضــرت روش هایــی را اســتنباط 

کــرد کــه بــا کار بســت آن در جامعــه، فرهنــگ نمازخوانــی رواج یابــد. 

3. مفهوم شناسی

روش 

روش در لغــت به معنــای طریــق و عــادت و به معنــای رفتــار نیــز آمــده اســت. در اصطــالح 
عبــارت اســت از فراینــد عقالنــی یــا غیرعقالنــی ذهــن بــرای دســتیابی به شــناخت یــا توصیف 
ــناخت و  ــا را ش ــر آن، واقعیت ه ــا غی ــل ی ــق عق ــوان از طری ــطۀ روش می ت ــت. به واس واقعی
ــزار مناســب  ــه اب ــر گون ــر، روش ه ــی کلی ت ــد. در معنای ــار مان ــزش برکن ــرد و از لغ ــل ک مدلّ
بــرای رســیدن بــه مقصــود اســت. روش ممکــن اســت بــه مجموعــه طرقــی کــه انســان را بــه 
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کشــف مجهــوالت هدایــت می کنــد، مجموعــه قواعــدی کــه هنــگام بررســی و پژوهــش بــه کار 
می رونــد و مجموعــه ابــزار و فنونــی کــه آدمــی را از مجهــوالت بــه معلومــات رهبــری می کنــد، 
اطــالق شــود )ســاروخانی، 1375، ج1: 24(. برخــی پژوهشــگران روش را بــه شــیوه های 
درســت انجــام دادن کار بــر اســاس اصــول، قوانیــن و قواعــد مشــخص و ابــزار مناســب، به صورت 
آگاهانــه بــرای دســتیابی بــه حقیقــت معنــا کرده انــد. به عبــارت دیگــر، روش مســیری اســت 
کــه دانشــمند در ســلوک علمــی خــود طــی می کنــد و همــواره در متــِن حرکــت فکــری و 

ــانیا،1390: 69(. ــرار دارد )پارس ــی وی ق ــای علم تالش ه

فرهنگ

فرهنــگ به معنــای علــم و دانــش، مجموعــه علــوم و معــارف و هنرهــای یــک قــوم )معیــن، 
1363، ج2: 2538( ادب و تربیــت و آثــار علمــی  و ادبــی یــک قــوم یــا ملت اســت )عمیــد،1374، 
ج3: 1837(. برخــی فرهنــگ را پدیــدۀ کلــِی پیچیــده ای از آداب، رســوم،  اندیشــه، هنــر و شــیوه 
زندگــی کــه در طــی تجربــۀ تاریخــِی اقــوام شــکل می گیــرد و قابــل انتقــال بــه نســل های بعــد 
اســت، می داننــد )انــوري، 1381، ج6: 5346(. از جنبــۀ اصطالحــی بــرای فرهنــگ تعریف هــای 
گوناگونــی صــورت گرفتــه  اســت. »بــواس« فرهنــگ را تمامــی عادت هــای اجتماعــی موجــود در 
یــک جامعــه و واکنش هــای فــرد و گروهــی کــه در آن زندگــی می کننــد، می دانــد )حســینی پور 
ــای  ــابی و ویژگی ه ــای اکتس ــه رفتاره ــر آن را مجموع ــی دیگ ــخت، 1390: 38(. برخ سی س
ــی  ــای حرکت ــوه واکنش ه ــد: انب ــف آن آورده ان ــده ای در تعری ــته اند و ع ــه دانس ــادی جامع اعتق
اکتســابی، فنــون، اندیشــه ها، ارزش هــا و رفتــار ناشــی از آن هــا فرهنــگ را تشــکیل می دهنــد؛ 
بنابرایــن جوهــره اصلــی فرهنــگ »اندیشــه و معرفــت« اســت کــه به همــه امــور زندگی انســانـ  
از کوچک تریــن تــا بزرگ تریــن ســطحـ  ارتبــاط مي یابــد و رابطــه فــرد بــا همــه امــور زندگــي را 
بیــان می کنــد و انســان بــرای زندگــی در جامعــه آن هــا را یــاد می گیــرد )بهــروان، 1379: 538(. 
بــا توجــه بــه تعریــف فــوق، عناصــر عمــدۀ فرهنــگ عبارتنــد از: ارزش هــا، هنجارهــا و ارتباطــات 
ــا نشــان  ــور و زمینه ه ــۀ ام ــت انســان را در هم ــی اندیشــه و معرف ــن عناصــر مبان ــن. ای نمادی

ــر مي ســازند )همــان: 540(. ــرد را در جامعــه امکان پذی ــک ف ــت ی می دهنــد و عضوی
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g 4. شرایط عمومی و فرهنگی عصر امام رضا

امــام رضــا g بــه ســال 148)یازدهــم ذیقعــده یــا...( در مدینــه چشــم بــه جهــان گشــود 
و در مــاه صفــر ســال 203 هجــری در 55 ســالگی، در طــوس خراســان بــه شــهادت رســید. 
ــه  ــه گفت ــد به  طوری ک ــی می نامن ــر طالی ــرد، عص ــی می ک ــام در آن زندگ ــه ام ــری را ک عص
می شــود در ایــن دوره علــم و معرفــت رواج پیــدا کــرد و تمّســک بــه عقــل و منطــق در امــور 
دینــی و ســازش دادن مذهــب بــا فلســفه طبــق عقایــد معتزلــه آغــاز گردیــد. یکــی از عواملــی 
کــه باعــث رواج علــم و معرفــت شــد، ترجمــه  کتاب هــای یونانــی و هنــدی بــود کــه ســبب 
انتقــال فرهنــگ یونــان و عقایــد یهــود و مســیحیت بــه جهــان اســالم گردیــد. امــام، زمانــی 
وارد صحنــه شــد کــه اّمــت اســالمی همزمــان بــا ترجمــۀ کتاب هــای غربــی و شــرقی، آکنــده 
ــر حکومــت و نیــز در بحبوحــۀ انتشــار اندیشــه  های  از شــرک و کفــر و تســلیم پذیری در براب
الحــادی به ســر می بــرد و  چنیــن بــود کــه امــام رضــا g در چنیــن عصــری در برابــر امــواج 
ســهمگین فرهنگــی مســئولیت مهمــی داشــت زیــرا مــوج عظیــم ترجمــۀ  کتاب هــا، تهدیــدی 
جــدی بــرای اســالم بــود. ایشــان بــا ســفر بــه مراکــز فرهنگــی چــون بصــره و کوفــه، عــالوه 
بــر دفــاع از اســالم نــاب، از مکتــب تشــّیع و امامــت خویــش نیــز دفــاع کــرد. ســفر ایشــان بــه 
خراســان تحولــی عظیــم در مکتــب تشــیع بــود کــه امــام رضا g بــا پذیــرش آن و شــرکت در 
مناظــرات بــا عالمــان ادیــان و فرقه هــای مختلــف، برتــری مکتــب تشــّیع را اعــالم کرد و ســران 

بــزرگ آن هــا را در ایــن مناظــرات در برابــر امامــت خویــش خاضــع گردانیــد.

امــام رضــا g به خوبــی از انحراف هــای فکــری ایــن دوره کــه بــه اوج خــود رســیده و باعــث 
ــل داشــت.  ــی کام ــود، آگاه ــن عصــر شــده ب ــم در ای ــی عظی ــدن نهضــت کالم به وجــود آم
وی بنــا بــر مســئولیت خطیــری کــه بــر عهــده داشــت، بــرای از بیــن بــردن ایــن انحراف هــا 
دســت بــه اقدام هــای گســترده زد؛ همچــون تربیــت شــاگردان، مبــارزه بــا شــبهات و گروه هــا 
ــه اســالم را داشــتند؛  ــه زدن ب ــا تحریــف احادیــث پیامبــر n قصــد ضرب و فرقه هایــی کــه ب
ماننــد واقفیــه، مفوضــه، غــالت، مجســمه، مشــبهه. ســفر بــه مراکــز علمــی از جملــه بصــره، 
کوفــه، ایــران و دیــدار بــا مــردم ایــن شــهرها ســبب تشــکیل محافــل علمــی می شــد و حضرت 
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در ایــن مراکــز بــه ایــراد حدیــث می پرداخــت. یکــی از اجتماعــات پرشــور در ســفر امــام بــه 
نیشــابور رخ داد. به گفتــۀ بعضــی از مورخــان، چندهــزار نفــر در ایــن اجتمــاع کــه بعضــی از 

آنــان محدثــان اهــل ســنت بودنــد، شــرکت داشــتند )رک: محبــی پــور، 1388: 27-17(.

ایشــان بــا هدایــت مســتقیم مــردم و ارتبــاط بــا علمــای مســلمان در جهــت ارائــه خدمــات 
ــد،  ــا می کردن ــر پ ــه ب ــه در جامع ــی ک ــس درس ــن مجال ــالم و همچنی ــه اس ــای اندیش و احی
بــه تغذیــۀ فکــری و خدمــات گســتردۀ علمــی بــرای ترّقــی اندیشــه و اعتقــاد اّمــت اســالمی 
ــفی،  ــری، فلس ــای فک ــه مبارزه  ه ــان ب ــع، ایش ــد. در واق ــردم می پرداختن ــری م ــی فک و تعال
اعتقــادی و فرهنگــی در عصــر خویــش بــا دانش هــای گوناگــون خــودـ  کــه گاه بــه اصحــاب و 
شــاگردان خــود تعلیــم و زمانــی در پاســخ پرســش ها بیــان و یــا بــه  طوری کــه تاریــخ نقــل 
می کنــد، از طریــق مباحثــات و احتجاجــات علمــی و عقیدتــی بــا اربــاب مذاهــب دیگــر افاضــه 
می فرمــود ـ اندیشــه های اســالمی را غنــی و پــر بــار می ســاخت. یکــی از مســائل مهمــی کــه 
در طــول زندگــی به خصــوص در طــول ســفر و زمــان حضــور حضــرت امــام رضــا g در طوس 
به صــورت ویــژه ای قابــل لمــس و درس آمــوز اســت، اهمیــت دادن بــه نمــاز و نمــاز اول وقــت 
ــام  ــای ام ــری از فرمایش ه ــا بهره گی ــی و ب ــای تربیت ــک روش ه ــه به کم ــن مقال ــت. در ای اس

ــاره می شــود. ــا اش ــن روش ه ــی از ای ــه نمونه های رضــا g، ب

5. روش های فرهنگ سازی

1-5. اسوه سازی و اسوه مداری

اســوه عبــارت از حالتــی اســت کــه انســان به هنــگام پیــروی از غیــر خــود پیــدا می کنــد و 
برحســب اینکــه پیــروی از چــه کســی باشــد، ممکــن اســت اســوه ای نیــک یــا بــد برای انســان 
ــی  ــوه مداری، مرب ــازی و اس ــی، 1412ق: 76(. در روش اسوه س ــب اصفهان ــد )راغ ــم آی فراه
ــرار  ــی ق ــد متربّ ــرض دی ــی در مع ــوب را به طــور عمل ــردار مطل ــار و ک ــه رفت می کوشــد نمون
دهــد و بدین گونــه موقعیــت اجتماعــی او را دگرگــون کنــد تــا او بــه پیــروی پــردازد و حالــت 
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نیکویــی، مطابــق بــا آن عمــل نمونــه، در خویــش پدیــد آورد. ایــن حالــت متربــی، اســوه نــام 
ــن  ــوان گفــت کــه در ای ــن صــورت، می ت ــور اســت. در ای ــروی از عمــل مزب دارد و درگــروِ پی

عمــل، اســوۀ خوبــی بــرای فــرد وجــود دارد )باقــری، 1385، ج1: 144(. 

ــوِل اهللِ  ــي َرُس ــْم فِ ــْد َكاَن لَُک ــد » لََق ــو می خوان ــوۀ نیک ــرم n را اس ــم پیامبراک ــرآن کری ق
أُْســَوةٌ َحَســنٌَة« )احــزاب/21( چــون در اندیشــۀ اســالم، فرهنگ ســازی از مربــی جامعــه آغــاز 
می شــود و ســپس بــه عمــوم مــردم ســرایت می کنــد. بــه  بیــان  دیگــر، ابتــدا فــرد بایــد خــود 
را بافرهنــگ کنــد تــا بتوانــد بــه دیگــران نیــز فرهنــگ یاد دهــد کــه »َمــْن نََصــَب نَْفَســُه لِلنَّاِس  
إَِمامــًا فَْليَْبــَدأْ بِتَْعلِيــِم نَْفِســِه قَْبــَل تَْعلِيــِم َغْيــِره « )آن کــه خــود را پیشــوای مــردم ســازد، پیــش 
از تعلیــم دیگــری بایــد بــه ادب کــردن خویــش پــردازد( )نهــج البالغــه، حکمــت73(.  مــردم 
ســخنان کســی را کــه بــه گفتــار خــود پایبنــد نبــوده و آثــارش در زندگــی او نمایــان نیســت، 
نمی پذیرنــد. اســالم بــا عنایــت بــه فقــر ذاتــی انســان، بــه انتخــاب الگــو و بــا توجــه بــه نیــاز 
فطــری او بــه اســوه و امــام، بــا معرفــی حضــرات معصومیــن b ایــن خــأ روحــی را پر کــرده و 
نمونه هــای عملــی را بــه انســان ها معرفــی کــرده و آنــان را باالتریــن مرجــع بــرای تربیــت بشــر 
ــذا ســاختن انســان هایی  ــد. ل ــه هــدف غایــی تربیــت می دان ــرای نیــل ب و بهتریــن وســیله، ب
کــه در میــان جامعــه نقــش الگــو و اســوه داشــته باشــند، از مهم تریــن اهــداف مــورد نظــر 
اهــل بیــت b در ایجــاد جماعــت صالــح شــیعی اســت. اهــل بیــت b بــر ایــن نکتــه کــه 
میــان وجــود الگــو در جامعــه و روابــط اجتماعــی موجــود در آن رابطــه تنگاتنگــی وجــود دارد، 
همچنیــن تأثیــر وجــود الگــو و اســوه در اســتحکام پایه هــای ایــن روابــط و دســت یافتن بــه 
اهــداف مطلــوب از آن هــا تأکیــد می کردنــد. پیامبــر اکــرم n همنشــین مناســب را کســی 
ــد و  ــی یاب ــش فزون ــدارش دان ــا دی ــد و ب ــاد خــدا بیفت ــدارش انســان به ی ــا دی ــه ب ــد ک می دان
بــا رفتــارش انســان بــه آخــرت ترغیــب شــود )حرعاملــی، 1409ق، ج8: 412(. از ایــن بیــان 
اســتفاده می شــود کــه صفــات تأثیرگــذار اســوه و الگــو در روابــط اجتماعــی را بــه دو قســمت 
اصلــی می تــوان تقســیم کــرد: اول، صفاتــی کــه نشــان از ارتبــاط الگــو بــا خداونــد متعــال دارد. 
دوم، صفاتــی کــه نشــان از رفتــار برجســتۀ الگــو در روابــط اجتماعــی دارد )حکیــم،1391، ج6: 

 .)296
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 روش تربیتــی اســوه مداری در رفتــار و گفتــار امــام رضــا g به عنــوان یــک اســوۀ  آســمانی 
در فرهنگ  ســازی بیشــتر نمایــان اســت و حتــی شــاید بتــوان گفــت بیشــتر از گفتــار بــا اعمال 
ــارۀ عبــادت امــام  رضــا g روایــت  ــد. ابوضحــاک درب ــن کار مبــادرت می ورزیدن ــر ای خــود ب
ــه خــدا ســوگند، مــن هرگــز کســی را جّدی تــر از ایــن مــرد در تقــوا و عبــادت  می کنــد: »ب
خداونــد متعــال ندیــدم. در همــه حــال بــه یــاد او بــود و تــرس خــدا را در دل داشــت. هنگامــی 
کــه وقــت نمــاز صبــح می شــد، نمــازش را می خوانــد و هنگامــی کــه تمــام می شــد و ســالم 
مــی داد، در جایگاهــش می نشســت و شــروع بــه ســتایش و حمــد خــدا می کــرد و می فرمــود: 
»اهلل اكبــر«، »ل الــه الّ اهلل«، »الّلهــمّ صــّل علــى محّمــد و آل محّمــد«، و ایــن عمــل را تــا طلــوع 
ــی از  ــواز جمع ــه پیش ــی ب ــان وقت ــرد.« )قرشــی،1382،ج 1: 74(. »ایش ــرار می ک ــاب تک آفت
طالبیــان رفــت، زیــر صخــره ای فــرود آمــد و فرمــود: اذان بگــو. عرض کردنــد: منتظــر بمانیم 
تــا دوســتان هــم بــه مــا ملحــق شــوند. حضــرت فرمــود: هرگــز نمــازت را بی دلیــل از اول 
وقــت بــه تأخیــر نینــداز. همیشــه رعایــت اول وقــت را بکــن.« )عقیــل،1391: 273(. ایشــان 
ــن  ــی در مهم تری ــد و حت ــت را از دســت نمی دادن ــاز اول وق ــت نم ــی فضیل ــچ قیمت ــه هی ب
ــه تأخیــر نمی انداختنــد. در یکــی از جلســات مناظــره  جلســات سیاســی و علمــی، آن را ب
 g و عمــران صابئــی بــود، عمــران در مقابــل اســتدالل های امــام g کــه بیــن امــام رضــا
تســلیم شــد و گفــت: »یــا ســیدی، التقطــع علــیَّ مســالتی فقــد رقَّ قلبــی« )اکنــون روح 
 g مــن نــرم شــده؛ حاضــرم مکتــب تــو را بپذیــرم(. ناگهــان صــدای اذان بلنــد شــد. امــام
ــش  ــی پی ــن فرصت ــت، چنی ــی اس ــت خوب ــد: فرص ــران گفتن ــرد. حاض ــرک ک ــه را ت جلس
نمی آیــد، امــام فرمودنــد: اول نمــاز )ابن بابویــه، 1398ق: 435؛ شــریف قرشــی، 1380، ج1: 
ــر نمــاز  ــت نمــاز جماعــت ب ــرد. فضیل ــت انجــام گی ــد در اول وق ــود: »نمــاز بای 110(. فرم
ــایۀ  ــی،1382، ج 1: 285(. در س ــریف قرش ــت.« )ش ــر اس ــزار براب ــت ه ــر رکع ــرادی، ه ف
ــر از  ــدم تأخی ــر ع ــی ب ــی مبن ــر ابراهیم بن موس ــان ب ــۀ ایش ــاً توصی ــاری، قطع ــن رفت چنی
ــارش نمــودار می گــردد »ل  ــه شــده و در رفت ــدون عــذر از عمــق دل پذیرفت وقــت نمــاز ب
ِل َوْقتَِهــا إِلـَـى آِخــِر َوْقتَِهــا ِمــْن َغْيــِر ِعلَّــٍة َعَلْيــَک أَبـَـداً بـِـَأوَّلِ  الَْوْقــت. «  ــَرنَّ َصــلًة َعــْن أَوَّ تَُؤخِّ

ــوری، 1408ق، ج3: 101(.  )ن
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بــا توجــه بــه ایــن شــواهد، می تــوان گفــت امــام رضــا g اهتمــام خاصــی بــر شــاخص و 
الگــو قــراردادن رفتــار خویــش بــر جامعــۀ بشــری دارنــد زیــرا ســازندگان اصلــی هــر محیــط 
ــاد  ــیوه های ایج ــی از ش ــن یک ــتند؛ بنابرای ــط هس ــه و محی ــردمداران آن جامع ــگان و س نخب
ــط و  ــته در آن محی ــای شایس ــردن الگوه ــدآوردن و معرفی ک ــاعد، پدی ــی مس ــط تربیت محی
طــرد الگوهــای ناشایســت اســت. وجــود الگوهــای محبــوب در جامعــه، به  خودی خــود افــراد 
ــد.  ــرداری می کن ــان الگوب ــکارم اخالقی ش ــد و از م ــان ســوق می ده ــط را به  ســوی آن آن محی
ــود،  ــرو ب ــه م ــه ب ــام از مدین ــور آوردن ام ــه مأم ــت رجاء ابن ابی ضحــاک ک ــه روای ــا ب ــی بن وقت
نمــاز شــب ایشــان در طــول ســفر فــوت نشــد و آن حضــرت افــزون بــر نمــاز شــب و یومیــه، 
ــد و بیشــتر  ــد )مجلســی،1403ق، ج49: 90( کــم می خوابی ــز می خوان ــار نی ــر طی نمــاز جعف
شــب را بــه عبــادت می گذرانــد، قطعــاً ســفارش ایشــان بــر پیروانــش مبنی بــر اهمیــت دادن به 
نوافــل و به ویــژه نمــاز شــب و انتخــاب ایشــان به عنــوان اســوۀ ســحرخیزی و شــب زنده داری، 

ــود.  ــد ب ــر نخواه بی تأثی

ــه اوالَ  ــت ک ــت اس ــن جه ــان بدی ــت انس ــوه مداری در تربی ــذاری روش اس ــت تأثیرگ عل
ــار  ــون می ســازد و رفت ــراد را دگرگ ــر، اندیشــۀ اف ــات انســان های برت ــدن صف شــنیدن و دی
ــان را در مســیر صحیــح هدایــت می کنــد چــون انســان از عوامــل حّســی بیشــتر متأثــر  آن
ــی  ــه ای عین ــی و نمون ــری حّس ــز ام ــو نی ــوی. الگ ــی و معن ــل غیرحّس ــا عوام ــود ت می ش
اســت کــه الگوپذیــر می توانــد آن را ببینــد و رفتــارش را مشــاهده کنــد. از ایــن رو، فراینــد 
همانندســازی و الگوبــرداری بــا انــدک تأملــی در رفتــار الگــوی مــورد نظــر شــکل می گیــرد. 
ــان  ــودی انس ــالودۀ وج ــه ش ــه ب ــت ک ــری اس ــی و فط ــری ذات ــان ام ــری انس دوم، تأثیرپذی
ــز  ــر باشــد و هرگ ــرد کــه صددرصــد نفوذناپذی ــدا ک ــوان پی ــی را نت ــردد. شــاید آدم برمی گ
چیــزی بــر او تأثیــر نگــذارد، زیــرا انســان در هــر شــرایطی بــا عوامــل بیرونــی روبه روســت 
کــه خواه  ناخــواه بــر جســم و روح او اثــر می گذارنــد )ســبحانی نیا، 1394: 36(. ســوم، 
ــوده و هســت و  ــا شــخصیت و زندگــی اســوه های مکتبــی، چــراغ راه انســان ها ب آشــنایی ب
همیشــه رفتــار، بیــش از گفتــار تأثیربخــش بــوه اســت. لــذا اولیــای الهــی بهتریــن الگوهایــی 
هســتند کــه انســان ها می تواننــد از ارتبــاط بــا آنــان، در مســیر رشــد و تکامــل خــود بهــره 
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ببرنــد کــه اثــر حضــور امــام رضــا g در خراســان، گرایــش مــردم بــه ایشــان و گســترش 
ــه ای از تأثیرگــذاری ایــن روش تربیتــی اســت.  تشــّیع در ایــن منطقــه، نمون

2-5. انذار و بیم

انــذار مصــدر بــاب افعــال و به معنــای آگاهانــدن کســی نســبت بــه امــری اســت کــه در آینــده 
ــام  ــی، 1412ق: 797(. در نظ ــب اصفهان ــود )راغ ــذاب او می ش ــج و ع ــۀ  رن ــد و مای رخ می ده
تربیتــی، بــر اســاس ایــن شــیوه، مربــی بایــد بــا آگاهــی مناســبی کــه از اعمــال متربـّـی و آثــار 
مترتــب بــر آن دارد، او را نســبت بــه عواقــب اعمــال نامطلوبــش آگاه ســازد و ضمــن توجــه دادن 
ــش  ــوار خطاهای ــای ناگ ــف بترســاند و از پیامده ــرک وظای ــه مســئولیت هایش، او را از ت وی ب
برحــذر دارد )باقــری، 1385، ج1: 189(. البتــه، انــذار ماننــد هــر عامــل تربیتــی دیگــر هنگامــی 
اثربخــش اســت کــه دل هــا آمادگــی پذیــرش آن را داشــته باشــند و فــرد از حیــات انســانی و 
روحانــی برخــوردار باشــد. کاربــرد عنصــر انــذار بیشــتر برای کســانی اســت کــه در وادی غفلت، 
انــکار مبــدأ و معــاد و مخالفــت به ســر مــی برنــد و دنیاطلبــی و دلبســتگی بــه نعمــت هــای 
فریبنــدۀ دنیــا، آن هــا را از پذیــرش حــق بــاز داشــته و بشــارت هــا را نســیه مــی پندارنــد و بــه 
توهــم خویــش نقــد دنیــا را بــه نســیه آخــرت تعویــض نمــی کننــد و ســرمایۀ زندگــی خویــش 
را یکپارچــه در اختیــار بهــره هــای دنیــا قــرار داده انــد. لــذا، قــرآن کریــم رســالت پیامبــر اکــرم 
n را در بعضــی مــوارد در روش انــذار خالصــه مــی کنــد و به صــورت حصــر و اختصــاص بیــان 
مــی کنــد کــه ای پیامبــر، تــو فقــط بیــم دهنــده هســتی»إِْن أَنــَت إِلّ نَِذيــٌر« )فاطــر/23(؛ »إِْن 

ُهــَو إِلّ نَِذيــٌر« )ســبا/46(. 

از آنجاکــه انســان به طــور فطــری همــواره انگیــزۀ اعمــال و رفتــار خویــش را به جهــت جلــب 
منافــع یــا دفــع خطــر انجــام مــی دهد، تربیــت را بایــد بــر ایــن دو پایــه قــرار داد و از آن دو عنصر 
انــذار و تبشــیر را نتیجــه گرفــت. قــرآن در توصیــف رســالت پیامبــران، از ایــن دو عنصر یــاد کرده 
ــِريَن َوُمنِذِريــَن«؛ )و مــا پیامبــران را نمی فرســتیم مگــر  اســت: »َو َمــا نُْرِســُل الُْمْرَســلِيَن إِلَّ ُمبَشِّ
بــرای مــژده دادن و ترســاندن( )انعــام/48(. ائمــه طاهریــن b به ویــژه امــام رضــا g از ایــن دو 
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عنصــر در جایــگاه خــود بهــره جســته اند. از آنجاکــه عنصــر انــذار نقش بیشــتری در تربیــت افراد 
و ســالمت جامعــه دارد، بهره گیــری از روش انــذار و بیــم بیشــتر به چشــم می خــورد، چــون انــذار 
و ترســانیدن تنهــا در افــرادی کــه روح حقیقت طلبــی و حق جویــی در آن هاســت، اثــر می کنــد و 
ََّمــا أَنــَت ُمنــِذُر َمــن يَْخَشــاَها«؛  در افــراد معانــد و لجــوج تأثیــر نــدارد. لــذا، قــرآن می فرمایــد: »إِن
)همانــا کســانی که خشــیت الهــی دارنــد، آن هــا را می ترســانی( )نازعــات/45(. همچنین کســانی 
را کــه حیــات انســانی دارنــد و قلــب آن هــا ســالم و پــاک اســت، می ترســاند؛ »لُِینــِذَر َمــن َکاَن 
ــا«  )یــس/70(. انــذار بایــد به طــور مکــرر و متنــوع صــورت پذیــرد تــا در عمــق جــان نفــوذ  َحیًّ
ــای  ــه پیامده ــاز ب ــازی نم ــا g در مســئله فرهنگ  س ــام رض ــی، 1389: 192(. ام ــد )قرائت کن
اخــروی آن اشــاره کردنــد کــه: »فـَـِإنْ  َجــاَء بَِهــا تَامَّــًة َو إِل ُزخَّ بـِـِه فـِـي النَّــار« )اگر نمــاز را به تمام 
و کمــال به جــا آورده باشــد عبــادات او را می پذیــرد وگرنــه او را بــه آتــش می افکنــد(. )منســوب 
ــا ایــن مضمــون می فرمایــد:  ــان حدیثــی ب ــه امــام رضــاg، 1406ق: 60(. همچنیــن، در پای ب
»ویــل و نفریــن خــدا بــر کســی کــه از نمــازش محافظــت نکنــد«. )...فَالَْويْــُل لَِمــنْ  لـَـمْ  يَُحافـِـْظ 

َعَلــى  َصلتـِـه..( )حرعاملــی، 1409ق،ج4: 30(. 

ــن  روش  ــری از ای ــی معصــوم، در زمــان حســاس تأثیرپذی امــام رضــا g به عنــوان یــک مرب
بــرای آگاه کــردن از عواقــب تلــخ دنیــوی و اخــروی تــرک نمــاز اســتفاده می کردنــد و آن هــا را از 
تســلط شــیطان و گرفتاری هــای بزرگــی کــه نتیجــۀ ضایع کــردن نمــاز و بریــدن از معبود اســت، 
َلــَواِت الَْخْمــِس  ــْيَطاُن َذِعــراً ِمــَن الُْمْؤِمــِن َمــا َحافـَـَظ َعَلــى الصَّ برحــذر می  داشــتند: »ل يـَـَزاُل الشَّ
أَ َعَلْيــِه َو أَْوقََعــُه فِــي الَْعَظائـِـمِ « )شــیطان همــواره از انســان مؤمــن بیمنــاک  فَــِإَذا َضيََّعُهــنَ  تََجــرَّ
ــه را حفاظــت و مراقبــت می کنــد؛ و هنگامی کــه حــق  ــا زمانــی کــه نمازهــای پنج گان اســت ت
نمازهــا را تبــاه کــرد، شــیطان نســبت بــه او جــرأت می یابــد و او را دچــار گرفتاری هــای بــزرگ 
می کنــد( )منســوب بــه امــام رضــا g، 1406ق: 42(. امــام صــادق g منظــور از ضایع ســاختن 
 g ــام رضــا ــد )طبرســی،1372، ج 6: 802(. ام ــن می دان ــات معّی را به تأخیرانداختــن آن از اوق
بــا اصــرار بــر آثــار تربیتــی فــراوان ایــن روش، یکــی از علــل قحطــی را کــه از بالیــای ملمــوس 
بــرای مــردم عصــر خــود بــود، رویگردانــی از نمــاز و ارتباط بــا خداونــد بزرگ بیــان می کنــد: »...َو 
ــنِيَن« )ابن بابویــه، 1378  كاةَ فـَـِإَذا لـَـْم يَْفَعُلــوا َذلـِـَک ابْتُُلــوا بِالَْقْحــِط َو السِّ ــلةَ َو آتـَـُوا الــزَّ أَقاُمــوا الصَّ
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ج2: 29( تــا آنــان را از ســختی پیامدهــای تــرک واجبــات و بخصــوص نمــاز بــا امــور حســی کــه 
خــود تجربــه کردنــد، آگاه ســازد. 

اتیــان نمــاز بــا همــه آداب و شــرایط فقهــي آن و حضــور قلــب بنــدۀ بــا ایمــان، از اســباب حفظ 
نمــاز در مرحلــه ثبــوت اســت؛ ولــي فرمــان پاســداري از نمــاز گســترده تر از حفــظ در مرحلــۀ 
حــدوث و بقاســت. بنابرایــن، بنــدۀ مؤمــن بایــد نمــاز بــا اخالصــش را بــا کارهــاي بعــدي تبــاه 
ــداري  ــش او نگه ــی،1387،ج11: 470( و پی ــد رود )جوادی آمل ــزد خداون ــاز وي ن ــا نم ــد ت نکن
يِّــُب و الَعَمــُل الّصالـِـُح يَرفَُعــه« )فاطــر/10(. امــام رضــا g ضمــن  شــود: »إلَيــِه يَصَعــُد الَکلِــُم الطَّ
اشــاره بــه طریقــۀ صحیــح ایــن بندگــی، از عواملــی کــه موجــب سســت و لرزان شــدن ســتون 
دیــن می گــردد انــذار داده و دل هــای مســتعد را بــا بصیرت افزایــی، نســبت بــه عواقــب کارهایــش 
ــر آن  ــم دادن به خاط ــذار و بی ــئله ان ــه روی مس ــه تکی ــت ک ــل اس ــل تأم ــد. قاب ــدار می ده هش
اســت کــه تأثیــر ایــن کار در بیدارســازی خفتــگان و غافــالن بیشــتر اســت. چــون اصــوالً انســان 
ــا احســاس خطــر مهمــی نکنــد، از جــا حرکــت نخواهــد کــرد و به همیــن دلیــل انذارهــا و  ت
ــرود می آمــد کــه  ــان ف ــی درد گمراهــان چن ــر ارواح ب ــی ب اعــالم خطرهــا، به  صــورت تازیانه  های
هرکــس قابلیــت حرکتــی داشــت، به حرکــت درآیــد! از ایــن رو، امــام رضــا g بــر ایــن روش در 
ســخنان خــود بیشــتر تکیــه کــرده و در هــر دوره ای بــا شــّدت و قاطعیــت، انســان ها را از عواقــب 
کارهایشــان و تــرک نمازهایشــان آگاه ســاخته و انــذار می کند )مــکارم شــیرازی، 1374، ج9: 69(.

3-5. جلب توجه جهت تفکر

ــت و بی رغبتــی مواجــه می ســازد.  ــا مالل ــان را ب ــب، مخاطب عــدم تنــوع و یکنواختــی مطال
ادامــۀ ایــن امــر و تــالش در جهــت ارائــه مطالــب در چنیــن شــرایطی، نقش بــرآب زدن اســت. 
لــذا، بــرای برانگیختــن قــوای عقالنــی و تحریــک اندیشــه ها و بیــداری نیروهــای خفتــه روحــی 

ــر اســت. )قاســمی،1389: 220(. ــب توجــه، اجتناب ناپذی و بهره جســتن از شــیوه های جل

ــز،  ــول و اعجاب برانگی ــر غیرمعم ــتورهای به ظاه ــا و دس ــتفاده از رفتاره ــوارد اس ــی م در برخ
می توانــد حــّس کنجــکاوی مخاطبانــی را کــه در باتــالق عــادات و افــکار خــود گرفتــار آمده انــد، 
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 g برانگیــزد و زالل اندیشــه ای نــو و احیاگــر را در بســتر وجــود ایشــان جــاری ســازد. امــام رضــا
بــرای جلــب توجــه مخاطبــان، در عصــری کــه نمــاز در افــکار مــردم عبــادت محســوب می شــد، 
ــْوم «  ــَلةِ َو الصَّ ــَرةَ الصَّ ــاَدةُ َكْث ــَس  الِْعبَ ناگهــان از دایــرۀ انحصــار آن درمــی آورد و می فرمایــد: »لَْي
)کلینــی، 1429ق، ج3: 141(. ایــن ســخن موجــب بهــت و حیــرت مخاطبــان می گــردد کــه چرا 
امــام رضــا g کثــرت نمــاز را در حــوزۀ عبــادت نمی دانــد. در ایــن موقــع دل هــا آمــادۀ شــنیدن 
علــت ایــن کار می گــردد کــه ایشــان بــا ادامــه دادن بــه ســخن خــود بــر ایــن ســؤاالت ذهنــی 
«. تــا مــردم بــا تفکــر و  ــُر فـِـي أَْمــِر اهللِ َعــزَّ َو َجــلَّ ََّمــا الِْعبـَـاَدةُ التََّفکُّ مــردم پاســخ می دهــد کــه »إِن
درک عظمــت خداونــد در برابــر او بــا آگاهــی احســاس تذلــل کننــد. چــون بــا تفکــر، انســان بــه 
شــناخت خویــش و شــناخت هســتی و شــناخت دنیــا و شــناخت اهلل و شــناخت روش زندگــی و 
ــا تفکــر اســتعدادها و ســرمایه های انســان مشــخص می شــود. و همیــن  ــرد. ب مــرگ پــی می ب
اســت کــه نقــش تفکــر در ســازندگی و رشــد انســان نقــش اول اســت. البتــه تفکــر بــه آزادی و 
مــواد خــام و رهبــری نیازمنــد اســت. ایــن رهبــر و امــام اســت کــه بــا ســؤال های حساب شــده، 
فکــر را بــه جریــان می انــدازد و بــه آن جهــت می دهــد. ایــن امــام و رهبــر اســت کــه نیازهــا، 
ــا  ــام رض ــی، 1382، ج1: 116(. ام ــد )صفای ــگ می کن ــری را هماهن ــای فک ــا و زمینه ه تفکره
ــرای  ــا کاوشــی در درون خــود ب ــد ت ــا را وادار کن ــی می خواســت آن ه ــن روش تربیت ــا ای g ب
فلســفۀ ایــن عمــل داشــته باشــند و نمازهایشــان تنهــا پوســتۀ ظاهــری نداشــته باشــد بلکــه بــا 
عقــل و فهــم خــود دریابنــد کــه چنیــن معبــودی ســزاوار پرســتش اســت. مقصــود امــام g در 
ایــن تعریفــی کــه از عبــادت فرمــوده، بــا همــۀ معنــای گســترده و مفهــوم ژرفــی کــه ایــن واژه 
دارد، اصــالح نظریّــه مــردم دربــاره عبــادات، امثــال نمــاز و روزه و جــز اینهــا و نیــز تذّکــر ایــن 
اســت کــه اعمــال مذکــور بــه همیــن حــرکات واجــب و اذکار مقــّرر در نمــاز و یــا خــودداری 
ــا صــورت خارجــی  ــه این ه ــال آن در روزه، منحصــر نیســت، بلک از خــوردن و آشــامیدن و امث
عمــل اســت و عبــادت، آن محتوایــی اســت کــه در درون ایــن قلــب قــرار دارد. امــام g بــا ایــن 
ســخن، حقیقتــی را کــه واجــب اســت در عبــادات شــبانه روزی خــود آن را در نظــر بگیریــم، بــه 
مــا گوشــزد می فرمایــد و از اینکــه به صــورت یکنواخــت در قالبــی خالــی از معانــی بلنــد روحــی 
کــه در ایــن عبــادات از مــا خواســته شــده آن هــا را انجــام دهیــم، برحــذر مــی دارد. بنابرایــن، 
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عبــادت چیســت؟ امــام g می فرمایــد: عبــادت بســیار اندیشــیدن دربــارۀ خداونــد اســت اّمــا 
بســیاری نمــاز و روزه ای کــه از حــدود حــرکات مقــّرر و صــورت معّیــن آن تجــاوز نمی کنــد و 
خالــی از محتــوای ایمانــی اســتوار اســت، و انســان در شــبانه روز بــه انجــام دادن آن عــادت کــرده 
اســت، عبــادت نیســت. بدیهــی اســت، این گونــه نمــاز و روزه جــز حــرکات و اعمالــی قالبــی کــه 
فاقــد هرگونــه محتــوای حکیمانــه و اصالت هــای روحــی اســت، چیــز دیگــری به شــمار نمــی رود 
)فضــل اهلل، 1382، ج1: 271(. امــام g بــا ایــن روش خواســت تــا ســخن از حالــت یکنواختــی 
خــارج گردیــده و نــکات حّســاس موضوعــی کــه مــورد فرهنگ  ســازی واقــع  شــده، در درون و 

افــکار انســان ریشــه دوانــد. 

4-5. اعطای بینش

نــوع نــگاه انســان بــه رخدادهــا و واقعیت هــای گوناگــون و طــرز تلقــی او از جهــان اطرافــش یا 
به عبارتــی جهان بینــی او، در رفتارهــای اخالقــی وی مؤثــر اســت. گاهــی فــردی به دلیل شــرایط 
محیطــی و یادگیری  هــای غلــط و تجربیــات بــد، از دیدگاهــی نادرســت بــه رخدادهــا و وقایــع 
پیرامــون خــود می نگــرد و طبعــاً عملکــرد او نیــز کــه بــر همیــن تصــورات و جمع بندی هــای 
ــع اعطــای بینــش  ــن رو، در بســیاری مواق ــود. از ای ــد ب ــده، اشــتباه خواه ــط اســتوار گردی غل
ــی  ــد. برخ ــد انجامی ــرد خواه ــرد ف ــار و عملک ــر رفت ــه تغیی ــتقیماً ب ــا مس ــالح نگرش ه و اص
روان شناســان معتقدنــد یکــی از روش هــای درمانــی مؤثــر در جهــت تغییــر الگوهــای رفتــاری 
ــین کردن  ــور و جانش ــه ام ــراد ب ــای اف ــا و نگرش ه ــر بینش ه ــی، تغیی ــب و غیراخالق نامناس

باورهــای جدیــد بــه جــای آن هاســت )قاســمی، 1389: 162(. 

رســیدگی بــه امــور مــردم و حــل مشــکالت و معضــالت آنهــا و تصحیــح و تغییــر و تعمیــق 
ــن  ــه حضــرات معصومی ــان اســت ک ــردم، یکــی از اوصــاف برجســتۀ امام ــی م ــای دین باوره
به عنــوان یکــی از وظایــف امامــت و رهبــری جامعــه و خدمــت بــه انســان ها انجــام می دهنــد. 
ــه b اســت و شــدت  ــف ائم ــه از وظای ــوی ک ــری معن ــری و رهب ــه مقتضــای روح هدایتگ ب
اهتمــام بــه امــر دیــن و دنیــای مــردم و دلســوزی نســبت بــه وضــع جامعــۀ اســالمی و نیــز 
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به دلیــل وراثــت و حاکمیــت امــور جامعــه  اســالمی و اســوه بودن آن هــا در بیــن مــردم، ایجــاب 
ــردم  ــی م ــرت و آگاه ــش بصی ــش و افزای ــه دادن بین ــی نســبت ب ــر فرصت ــا در ه ــد ت می کن

ــه امــور اخــروی، اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند.  ــوط ب به خصــوص در مســائل مرب

ــه  ــر ارائ ــرای نهادینه کــردن فریضــۀ نمــاز، اشــاراتی مبتنــی ب ــام رضــا g ب در ســخنان ام
بینــش یافــت می شــود کــه بــا ایــن کار انســان را بــه چیــزی فــرا می خوانــد کــه برایــش راه 
صــالح و فــالح را رهنمــون می ســازد. ایشــان بــا اعطــای بینــش صحیــح، حجاب هــای غفلــت 
افــرادی را کــه بــه دلیــل نداشــتن بصیــرت کافــی دچــار انحــراف شــده اند، برمــی دارد و ســپس 
تحولــی عمیــق و صحیــح در آن هــا به وجــود مــی آورد. نمونــۀ ایــن اعطــای بینــش در ســیرۀ 
رضــوی، دربــارۀ علــت تشــریع نمــاز اســت. امــام g فرمودنــد: علــت تشــریع نمــاز ایــن اســت 
کــه نمــاز، اقــرار بــه ربوبیــت خداونــد، نفــی ماننــد و همتــا از او، قیــام متواضعانــه و ذلیالنــه و 
تــوأم بــا خضــوع در محضــر او و اعتــراف بــه گنــاه و طلــب آمــرزش گناهــان گذشــته از اوســت. 
ــان  ــه انس ــرای اینک ــت و ب ــد اس ــم خداون ــرای تعظی ــادن ب ــت به خاک نه ــانی مذلّ ــاز پیش نم
همــواره بــه یــاد او باشــد، فراموشــکار و ناســپاس نباشــد، خاشــع و دلیــل و متمایــل به او باشــد 
و زیــادت دیــن و دنیــا از او بطلبــد، نمــاز مداومــت شــبانه روزی یــاد خداونــد اســت تــا بنــده، 
مــوال و مدبـّـر و خالــق خــود را فرامــوش نکنــد و بــه کفــران و طغیان کشــانده نشــود و همیشــه 
بــه یــاد او و در محضــر او باشــد تــا خداونــد او را از گناهــان و از انــواع فســاد بــاز دارد )حرعاملی، 
1409ق، ج3: 4، ح7(. اگــر انســان از فلســفه و فوایــد و علــت تشــریع ایــن تذلــل و حقــارت در 
برابــر عظمــت خداونــد آگاه گــردد، بی شــک نســبت بــه امــور واهــی دنیــوی خــود را مشــغول 

ــد.  ــه نمی کن ــه ثمــن کم ارزشــی معامل ــه را ب ــد و عمــر گرانمای نمی کن

ــاز  ــفۀ نم ــان فلس ــردم در بی ــای م ــق باوره ــش و تعمی ــای بین ــت اعط ــا g جه ــام رض ام
ــاره  ــد اش ــد، تســلیم و پرســتش خداون ــه ضــرورت نمایان شــدن اخــالص، توحی ــت، ب جماع
ــرکت کنندگان در  ــگی ش ــی و تقواپیش ــرای نیک ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــه بی تردی ــد ک می کنن
نمــاز جماعــت خواهــد بــود. آن حضــرت فرمودنــد: »نمــاز جماعــت از آن رو وضــع شــده اســت 
تــا اخــالص و توحیــد و اســالم و عبــادت خداونــد آشــکار و هویــدا باشــد و شــهرت یابنــد زیــرا 
اظهــار ایــن امــور حجتــی اســت بــرای خــدای یگانــه بــر مردمــان شــرق و غــرب عالــم... . عالوه 
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بــر ایــن، نمــاز جماعــت موجــب کمک کــردن بــه یکدیگــر در راه نیکــی و تقــوا و بازداشــتن از 
بســیاری از معاصــی خداونــد عزوجــل اســت )حرعاملــی، 1409ق، ج5: 272(. آن حضــرت در 
حدیثــی طوالنــی حکمــت تقســیم نمازهــای یومیــه بــه اوقــات خــاص را بــرای افزایــش بینــش 
مــردم و رغبــت آن هــا بــه برپایــی نمــاز در اوقــات خــاص، تشــریح کردنــد )حرعاملــی،1409ق 
، ج3: 117، ح11(. بی شــک، یکــی از روش هــای مهــّم تربیتــی جهــت نهادینه کــردن فرهنــگ 
ــان در  ــای آن ــح باوره ــه و تصحی ــاد جامع ــرای آح ــش ب ــای بین ــه، اعط ــی در جامع نمازخوان

خصــوص اهمیــت نمــاز اســت.

5-5. روش غیرمستقیم

مقصــود از روش غیرمســتقیم آن اســت کــه مربــی به عنــوان کســی کــه درصــدد تعلیــم و 
ــرار نمی دهــد )ســبحانی نیا، 1394: 71(  ــی را مــورد خطــاب مســتقیم ق تربیــت اســت، متربّ
ــم بهــره می بــرد  ــرای اثرگــذاری بیشــتر در متعلّ بلکــه در مــواردی از آمــوزش غیرمســتقیم ب
چــون اگــر بــه متعلــم مســتقیماً گفتــه شــود کــه فــالن امــر خوب یــا بــد اســت یــا آن کار باید 
انجــام بشــود یــا نــه، ممکــن اســت موضع گیری کنــد و خیلــی توجــه نکنــد. بنابراین، همیشــه 
نبایــد به صــورت مســتقیم آمــوزش داد، اگرچــه تأثیــر آمــوزش مســتقیم در جــای خــود بســیار 

حایــز اهمیــت اســت. 

قــرآن کریــم بســیاری از حقایــق مربــوط بــه معــارف دینــی و اخالقــی و اجتماعــی را به صورت 
ــر فوق العــاده ای در برنامه هــای تربیتــی داشــته باشــد.  ــا تأثی غیرمســتقیم مطــرح می کنــد ت
در واقــع، القــای یــک پیــام بی آنکــه مخاطــب خــود بدانــد تحــت تأثیــر آن قــرار گرفتــه و روح 
و اندیشــه او را بــه تســخیر درآورده، خــود روش و هنــری بســیار ظریــف و دقیــق اســت کــه 
بســیار کارآمدتــر و مؤثرتــر از مواجهــۀ مســتقیم بــا مخاطبــان اســت )قاســمی، 1389: 232( 
ــل آن  چــون وقتــی مســئله به صــورت قطعــی و جزمــی مطــرح شــود، اوال مخاطــب در مقاب
مقاومــت بــه خــرج می دهــد و فراینــد انتقــال مفاهیــم مختــل می شــود. ثانیــا انســان معمــوال 
بــه افــکار و برداشــت های خــود از مســائل مختلــف بیــش از هــر چیــز دیگــر اهمیــت می دهــد. 
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ــده  ــور دی ــن  روش به وف ــتفاده از ای ــت، اس ــید والی ــتمین خورش ــار هش ــال و رفت در اعم
ــد  ــل می کنن ــاز تعطی ــی نم ــرای برپای ــن جلســات را ب ــه ایشــان مهم تری ــی ک می شــود. زمان
ــال  ــه ح ــس ب ــد، پ ــاز بخوان ــد ایســتاده نم ــرگاه انســان نمی توان ــد: ه ــی می فرماین ــا وقت و ی
نشســته اقامــه نمــاز کنــد و اگــر توانایــی اینکــه نشســته نمــاز بخوانــد در او نیســت، بــه پشــت 
بخوابــد و پاهایــش را بــه  طــرف قبلــه دراز کنــد و بــا اشــاره نمــاز بخوانــد )ابن بابویــه، 1378، ج 
2: 68(. در واقــع، امــام g بــه  روش غیرمســتقیم بیــان می کنــد کــه نمــاز در هیــچ شــرایطی و 
بــدون هیــچ عــذر شــرعی تعطیل بــردار نیســت و در هــر صــورت بایــد اقامــه شــود. به عبــارت 
 دیگــر، امــام بــا اعمــال و گفتــار خــود نشــان می دهــد کــه احــکام الهــی در شــرایط مختلــف 
ــام  ــه ام ــه ب ــد ک ــردار نیســت. اســماعیل بن مهران می گوی ــی تعطیل  ب ــردار اســت، ول تخفیف ب
رضــا g نامــه نوشــتم و از آن حضــرت دربــارۀ اوقــات نمــاز مخصوصــاً نمــاز مغــرب پرســیدم، 
در پاســخ مــن نوشــتند: وقــت مغــرب تنــگ اســت و آخــر وقــت آن ســرخی و گشــتن آن بــه 
ــرخی و  ــع، س ــی، 1426ق، ج5: 120(. در واق ــدی میانج ــت )احم ــرب اس ــق مغ ــفید در اف س
گشــتن آن بــه ســفیدی در افــق بــه روش غیرمســتقیم بــر اقامــۀ نمــاز اول وقــت اشــاره و افــراد 
ــی  ــه ای کــه تنهــا زمــان شــرعی اش همــان محــدودۀ زمان ــر آن ترغیــب می کننــد به گون را ب
اســت کــه امــام فرمــود درحالی کــه وقــت وجــوب آن بیشــتر از ایــن زمــان اســت و نظــر امــام 

g دربــارۀ وقــت افضــل آن بــوده اســت.

 6-5. تکلیف در غایت وسع

در نظــام تربیتــی تنهــا اکتفــا بــه تعییــن تکلیــف در حــد وســع، ناقــص و موجــب ناتمامــی 
تربیــت خواهــد شــد. تکملــه ایــن روش، روش دیگــری اســت کــه در آن بایــد افــراد را از حیطــه 
ــر رعایــت وســع افــراد در  ــه باالتریــن حــّد وســع متوجــه ســاخت و عــالوه ب عــادی وســع ب
عرضــۀ تکالیــف، افــراد مســتعد را بــه چیــزی »فراتــر از وســع« دعــوت کــرد تــا در تــالش و 
پویــش بــه ســمت آن، وســع فراتــر آنــان نیــز پدیــدار شــود )باقــری، 1385، ج 1: 238(. یکــی 
از ویژگی هــای مهــّم احــکام دیــن، تناســب آن هــا بــا توانایــی و اســتعداد افــراد اســت؛ یعنــی 
وظیفــۀ هــر یــک از افــراد نســبت بــه مســائل شــرعی متناســب بــا قــدرت و توانایی او مشــخص 
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شــده اســت. انســان ها از نظــر طبیعــی به هیــچ روی یکســان نیســتند، بلکــه ظرفیــت و توانایــی 
جســمی و روحــی افــراد بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. ایــن اختــالف طبیعت هــا و آفرینش هــا، 
میــزان تأثیرپذیــری، تفــاوت ظرفیت هــای ذاتــی و اکتســابی، تــوان و اســتعداد آن هــا را نســبت 

بــه انجــام تکالیــف الهــی بــا همدیگــر متمایــز می کنــد. 

در یــک جامعــۀ دینــی و اســالمی کــه معتقــد بــه دیــن الهــی هســتند، مــردم پیــش از هــر 
چیــز ســعی می کننــد اعمــال و رفتــار خــود را منطبــق بــر عقیــدۀ دینــی و مذهبــی رهبــران 
خــود انجــام دهنــد. ائمــه طاهریــن b ســعی بلیــغ داشــتند تــا شــیعیان و دوســتداران خــود 
را از جهــت رشــد و تعالــی و ارتقــا و اســتحکام معنــوی فراتــر از وســع بــه کمــال برســانند. در 
زمــان امــام رضــا g به خصــوص در ایــران کــه حکومتــی به ظاهــر مســلمان و از اهــل تســنن 
وجــود داشــت، مــردم بــا نمازهــای یومیــه آشــنایی داشــتند و بــر آن عمــل می کردنــد، امــا امام 
بــه ایــن حــد از ارتقــای معنــوی اکتفــا نمی کــرد. ایشــان بــه اهمیــت نوافــل به ویــژه نمــاز شــب 
تأکیــد داشــت، به همین دلیــل کــم می خوابیــد و بیشــتر شــب را بــا عبادت کــردن، بــه صبــح 
َــى  ــا إِل لَِه ــْن أَوَّ ــِه ِم ــَر لَيَالِي ــي أَْكثَ ــَهِر يُْحيِ ــَر السَّ ــِل َكثِي ــْوِم بِاللَّْي ــَل النَّ می رســاند: »َو َكاَن g قَلِي
ْبــح« )مجلســی، 1403ق،ج 49: 91(  تــا یــاد دهــد کــه مســئوالن فرهنگــی بایــد در نهایــت  الصُّ
وســع بــه انجــام تکالیــف مبــادرت ورزنــد تــا بــرای فرهنگ ســازی صحیــح بــا انجــام تکالیفــی 

در غایــت وســع، خــود را پــرورش دهنــد. 

هشــتمین اختــر تابنــاک والیــت و امامــت عــالوه بــر پــرورش خــود، بــا توجــه بــه تفــاوت 
ــرد؛ از  ــه می ک ــا توصی ــه آن ه ــنگین را ب ــف س ــی تکالی ــراد، برخ ــای اف ــتعداد و توانایی ه اس
ــَلةِ فـِـي اللَّْيــل « )منســوب بــه امــام رضــاg، 1406ق: 137(. یــا حتــی  جملــه: »َو َعَلْيــَک بِالصَّ
برخــی از آن هــا را بــه خوانــدن قضــای نمازهــای نافلــه در هــر ســاعتی از شــب و روز تشــویق 
ــای  ــم نمازه ــع می توانی ــه پرســید: چــه موق ــی ک ــه در پاســخ محمدبن یحی ــد چنان ک می کن
نافلــه را قضــا کنیــم؟ می نویســد: هــر ســاعتی از شــب یــا روز )طوســی، 1407ق، ج2: 272(. 
بــه جهــت اهمیــت همیــن نکتــۀ تربیتــی اســت کــه دربــارۀ نمــاز شــب مســافر و مریــض بــه 
فضل بن شــاذان فرمــود: بــرای مســافر و مریــض جایــز اســت کــه نمــاز شــب را در اول شــب 
بخوانــد بــه جهــت اشــتغال و ضعفــش و بــرای اســتفاده از نمــازش، تا مریــض در وقــت راحتش 
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ــه،1413ق، ج1:  ــه کار و کــوچ ســفرش مشــغول باشــد )ابن بابوی ــد و مســافر ب اســتراحت کن
147(. ایشــان بــه ایــن طریــق می خواســتند اســتعدادهای افــراد مســتعد را پــرورش و آنــان را 
بــرای رســیدن بــه مقــام بــاال یــاری دهنــد چــون اگــر تنهــا بــه وســع عمومــی اکتفــا می کــرد، 
افــراد تنهــا در حیطــۀ  عمومــی وســع خویــش پرســه می زننــد و از وســع فراتــر خــود غافــل 
می ماننــد. نمونــه آن در احادیــث فراوانــی از ایشــان کــه در کتــاب »مســند امــام رضــا g« بــا 

عنــوان »باب النوافــل« آمــده، قابــل مشــاهده اســت. 

رجــاء بــن ابی ضحــاک می گویــد: در ســفری خدمــت امــام رضــا g بــودم. چــون نمــاز آن 
حضــرت قصــر بــود، بــرای جبــران آن فضیلــت از دســت رفته، پــس از هــر نمــاز، ســی مرتبــه 
می فرمــود: »ســبحان اهلل و الحمــد هلل و ل الــه ال اهلل و اهلل اكبــر« )حرعاملــی،1409 ق، ج8: 523(. 
ایــن ســیرۀ رفتــاری حضــرت در انجــام نوافــل و ســحرخیزی و جبــران فضیلــت از دســت رفتۀ 
نمازهــای یومیــه و توصیــه بــه دیگــران، تــالش در جهــت ارتقــای معنویــت مــردم بــود. ایشــان 
ــا رفتــار و گفتــار  ــه اســتعداد افــراد به انــدازۀ وسع شــان بســنده نمی کــرد و ســعی داشــت ب ب
خویــش، آن هــا را در امــر اقامــۀ نمــاز بــه مرحلــۀ فراتــر از وســع راهبــری کنــد چــون تکلیف در 
غایــت وســع، روشــی اســت کــه همت هــای بلنــد را آزاد می کنــد. به همیــن دلیــل، امــام رضــا 
g بــر ایــن روش در تربیــت تأکیــد داشــت و بــا برشــمردن میــزان تــوان و اســتعداد افــراد، 

می خواســت آن هــا بــا اختیــار به ســوی معنویــت پــرواز و قله هــای ســعادت را فتــح کننــد.

7-5. تبشیر و تشویق

ــن و به شــوق  درآوردن، یکــی از روش هــای تربیتــی اســت کــه  ــای برانگیخت تشــویق به معن
قرآن کریــم ضمــن تأکیــد بــر آن، ارســال برخــی پیامبــران را بــرای تبشــیر و تشــویق می دانــد 
)بقــره/ 213 ؛ انعــام/48(. از آنجاکــه تربیــت مســتلزم تــن دادن بــه تکالیــف اســت و ایــن امــر 
ــول  ــا قب ــه روشــی کاهــش داد ت ــن تلخــی را ب ــد ای ــدۀ رغبــت اســت، بای فی  نفســه زایل کنن
ــد  تکالیــف میســرتر شــود. تبشــیر و تشــویق یکــی از  روش هــای تربیتــی اســت کــه می توان
ــس از  ــی اســت کــه پ ــه عطایای ــای بشــارت دادن ب ــن مهــم را انجــام دهــد. تبشــیر به معن ای
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ــت.  ــت اس ــل و رحم ــری از فض ــود و مظه ــی می ش ــرد ارزان ــه ف ــف، ب ــن تکالی به دوش گرفت
بشــارت در وجــود آدمــی امیــد می آفرینــد و بــا کشــش ایــن امیــد، او را آمــادۀ قبــول زحمــت 
می گردانــد )باقــری، 1385،ج 1: 169(. تشــویق عاملــی اســت در برانگیختــن انســان به ســوی 
اهــداف واالی تربیــت و وســیله ای اســت بــرای تقویــت انســان در خیرهــا و ترغیــب بــه تــالش 
بیشــتر و فراهــم کــردن نشــاط الزم در تربیــت. امــام علــی g بــه مالــک فرمودنــد: آنــان را 
بــه نیکویــی یــاد کــن و پیوســته تشویق شــان نمــا و کارهــای مهمــی را کــه انجــام داده انــد 
بــر شــمار، زیــرا یادکــردن کارهــای نیــک آنــان، دلیرشــان را بــه کوشــش و حرکــت بیشــتر 
بــر می انگیزانــد و از کارمانــده را بــه کار و تــالش ترغیــب می نمایــد )نهــج البالغــه، نامــه53(. 
ــود  ــی نتیجه بخــش و مثبــت و رشــددهنده خواهــد ب ــر دیگــری زمان ــر ام ــد ه تشــویق مانن
کــه بــه فعــل، عمــل و صفــت و ویژگــی نیــک شــخص تعلــق بگیــرد تــا بتوانــد برانگیزاننــده 
و تقویت کننــده باشــد. حضــرت رضــا g فرمودنــد: »همانــا خداونــد وســعت دهنده و کریــم 

اســت و در مــورد عمــل ضامــن ثــواب اســت.« )کلینــی،1407ق ، ج1: 547(. 

در ســیرۀ رفتــاری امــام g گونه هــای مختلــف روش تشــویق و تبشــیر بــرای انجــام نمــاز 
ــه خــدا  ــزگاران ب ــۀ  تقــرب پرهی ــی کــه نمــاز را مای ــام رضــا g زمان به چشــم می خــورد. ام
ــرات  ــج و ثم ــی دادن از نتای ــا آگاه ــع ب ــی، 1429ق، ج 6: 10( در واق ــد )کلین ــی می کن معرف
کارهــای نیــک و خــوب بــه متربـّـی، شــوق و انگیــزۀ کافــی را بــرای انجــام عمــل در او فراهــم 
آورده،  چنــان ســروری در وی ایجــاد می کنــد کــه اثــر و نتیجــه آن در ظاهــر و صورت او آشــکار 
ــزه  ــن انگی ــه او بهتری ــد را درک کنــد، تقــرب ب ــردی عظمــت خداون ــرا وقتــی ف می شــود، زی

ــادات و اموراتــش می شــود. ــرای انجــام عب ب

یحیی بــن حبیــب می گویــد: از حضــرت رضــا g ســؤال کــردم از بهتریــن چیــزی که انســان 
را بــه خــدا نزدیــک می کنــد. فرمــود: چهــل و شــش رکعــت نمــاز واجــب و نوافــل آن. گفتــم 
ایــن روایــت زراره اســت. فرمــود: آیــا کســی را راســتگوتر از او دیــده ای؟ )طوســی،1407ق، ج1: 
135(. امــام g گاه بــا بیــان ثــواب انجــام نمــاز در برخــی مکان هــا، مــردم را تشــویق بــه انجام 
نمــاز می کردنــد. موسی بن ســالم می گویــد: وقتــی امــام رضــا g عمــره را انجــام داد. وقتــی 
خانــه را وداع کــرد و وارد بــاب الحناطیــن به منظــور خــروج از آن شــد، در حیــاط مســجد در 
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پشــت کعبــه ایســتاد و دســت هایش را بلنــد کــرد و دعــا نمــود. ســپس به ســوی مــا برگشــت 
و فرمــود: »بهتریــن چیــز ایــن اســت کــه آنچــه نیــاز داری از او درخواســت کنــی. نمــاز در اینجا 
ــه دروازه رســید، فرمــود:  بهتــر از شــصت ســال نمــاز در جــای دیگــر اســت.« پــس چــون ب

خدایــا، مــن خــارج می شــوم امــا خدایــی جــز تــو نیســت. )حرعاملــی ،1409ق، ج3: 53(.

در روش تبشــیر نکتــۀ قابــل  تأملــی کــه نبایــد از آن غفلــت کــرد، آن اســت کــه غالبــاً در 
ــد  ــذا بای ــروازی انســان را به خــود مشــغول مــی دارد، ل ــی و بلندپ ــان تربیــت، ایده آل گرای جری
ــه کار گرفــت کــه هــر کــس را در هــر مرحلــه ای در برگیــرد.  بشــارت ها را چنــان گســترده ب
به عبــارت  دیگــر، بایــد تبشــیر در ســطوح مختلــف انجــام گیــرد و انســان های وارســته را بــه 
 g مقامــات بــاال و ســایرین را نیــز متناســب بــا ســطح خودشــان بشــارت دهــد. امــام رضــا
هــم ضمــن توجــه بــه ایــن نکتــۀ مهــم در تبشــیرهای خــود بــه تفاوت هــای درک و فهــم افــراد 
توجــه کــرده و در ســخنی فرمودنــد: هــر کــس یــک نمــاز واجــب را به جــای آورد، نــزد خداونــد 
یــک دعــای مســتجاب دارد )ابن بابویــه، 1378، ج2: 28(. تــا بدین صــورت افــراد بــرای اجابــت 
خواســت های درونــی، رو به ســوی خــدای رحمــان بیاورنــد و حتــی بــرای رفــع حاجــات خــود، 

او را خالصانــه عبــادت کننــد. 

8-5. تدریج و تدرج

ــروز عینــی اســتعدادهای بالقــوۀ انســان محتــاج گذشــت زمــان اســت  تربیــت و ظهــور و ب
ــرا  ــه مقصــد و مقصــود را داشــت، زی ــل ب ــوان انتظــار نی ــی تدریجــی نمی ت ــا حرکت و جــز ب
رشــد و تحــول روحــی انســان و نیــل بــه کمــاالت واالی انســانی و اخالقــی، جــز در بســتری 
ــد  ــامان نمی رس ــراد، به س ــدرت اف ــا و ق ــت توانایی ه ــا رعای ــد تدریجــی و ب ــا رون مناســب و ب
ــا زمینه  چینــی قبلــی و به طــور تدریجــی  )قاســمی،1389: 45(. شــدیدترین تغییــرات اگــر ب
پیــاده شــود، آمادگــی پذیــرش افــراد را بــاال می بــرد )حســینی، 1378: 182(. هدایــت و تربیت 
ــج  ــان به تدری ــتعداد های انس ــرا اس ــی، زی ــی آدم ــر توانای ــی ب ــی و مبتن ــت تدریج ــری اس ام
ــۀ  ــی و مرتب ــای توانایی هایــش شــکوفا می شــود و انســان ها از نظــر اســتعداد و توانای ــر مبن ب
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پذیــرش دیــن و نیــز دینــداری در مراتــب مختلفنــد، و اگــر ایــن حقیقــت کــه آدمیان به شــدت 
متفاوتنــد و در مراتــب گوناگــون قــرار دارنــد، در هدایــت و تربیــت مالحظــه نشــود و انتظارهای 
ــی صــورت  ــدّرج در ســلوک دین ــان نباشــد، ت ــی مردم ــا اســتعداد و توانای ــی متناســب ب دین
ــا آیینــی همــراه شــوند  نپذیــرد، دیــن و دینــداری آســیب می بینــد و انســان ها نمی تواننــد ب

کــه متناســب مراتــب وجــود آنــان نیســت )دلشــاد، 1395: 155(.

 ایــن روش در ســیرۀ امــام رضــا g تــا اواخــر عمــر شریفشــان نیــز قابــل مشــاهده اســت. 
ــاره  ــاز به صــورت یک ب ــه نم ــوط ب ــث مرب ــراد احادی ــه ای ــان ب ــه ای از زم ــچ بره ایشــان در هی
ــادۀ  ــا را آم ــد بلکــه در شــرایط و موقعیت هــای گوناگــون هرجــا کــه دل ه و یکجــا نپرداختن
ــا اعمــال خــود، گاهــی  ــه فرهنگ ســازی پرداختنــد. گاهــی ب ــد، ب شــنیدن و پذیرفتــن دیدن
بــا جــواب دادن بــه نامــۀ یــاران، گاهــی بــا روشن ســاختن احــکام مربــوط بــه نمــاز و گاهــی در 
قالــب موعظــه و توصیــه، بــه ایــن امــر مبــادرت ورزیدنــد تــا پذیــرش آن احــکام و قوانیــن برای 
آن هــا ســهل بــوده و بــرای همیشــه در اذهــان بمانــد و زمینــۀ یــک تحــول بــزرگ اجتماعــی و 

تربیتــی را در میــان مــردم فراهــم آورد.

9-5. تفصیل احکام

تبییــن جزئیــات و احــکام یــک مســئله می توانــد در رونــد فرهنگ  ســازی صحیــح آن تأثیــر 
بســزایی داشــته باشــد. در ایــن صــورت، مربــی تــالش می کنــد تــا در صــورت رویارویــی بــا 
ــردازد  ــد بپ ــن جدی ــن قوانی ــر ای ــه ذک ــد، ب ــی را برمی تاب ــه احــکام متفاوت ــی ک موقعیت های
ــه آن عمــل کنــد. در واقــع،  ــد و ب ــا متربّــی قوانیــن انجــام آن را در شــرایط مختلــف بدان ت
ــه مقصــد  ــرای رســیدن ب ــرد را ب ــه ف ــی اســت ک ــای راهنمای ــن احــکام بســان تابلوه تبیی
کمــک می کنــد. بنابرایــن، تبییــن جزئیــات احــکام نمــاز بــرای افــراد بــا توجــه بــه پیدایــش 
ــاب  ــا g ایج ــام رض ــر ام ــاع عص ــف و اوض ــرق مختل ــور ف ــی و ظه ــای عقیدت انحراف ه
می کــرد تــا بــر ایــن روش بیشــتر تأکیــد و توجــه کــرد. از ایــن رو، ایشــان بیشــتر ســخنان 
خــود را بــه تفصیــل و تبییــن احــکام نمــاز اختصــاص دادنــد تــا مــردم از دســتورهای اســالم 



180

سال هفتم، شماره 28، زمستان 1398فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

نــاب محمــدی بــر اثــر تحریف هــا و انحراف هــا فاصلــه نگرفتــه و قوانیــن صحیــح را بــه یــاد 
داشــته باشــند و متناســب بــا آن اقامــۀ نمــاز کننــد. 

ــه گــردآوری احادیــث  ــام فقه المنســوب الــی االمــام الرضــا g کــه ب ــه ن وجــود کتابــی ب
مربــوط بــه احــکام و نــکات فقهــی مســائل اســت، دلیــل بــر توجــه ایــن اختــر تابنــاک بــر 
ــه حضــرت  ــه ب ــرده اســت ک ــت ک ــل روای ــد از فرهنگ ســازی اســت. قاســم الصیق ــن بع ای
رضــا g نوشــتم: مــن از پوســت خرهــای مــرده غــالف شمشــیر می ســازم و آن هــا بــا لبــاس 
ــام  ــم. ام ــاز می خوان ــیده ام، نم ــا را پوش ــه آن لباس ه ــن درحالی ک ــد و م ــاس دارن ــن تم م
در پاســخ مــن نوشــت: از لبــاس دیگــری بــرای نمــازت اســتفاده کــن؛ امــا پوســت حیوانــات 
مــرده نجــس اســت و وقتــی جامه ای تــر باشــد، از آن نجــس می شــود. از ایــن رو، نمــاز جایــز 
نیســت مگــر در لبــاس پــاک. )کلینــی، 1429ق، ج 6: 428(. و در حدیثــی دیگــر ایشــان خود 
احــکام آهســته یــا بلندخوانــدن نمــاز را بــا عمــل نشــان مــی داد و قرائــت را در نمــاز مغــرب 
و عشــاء و نمــاز شــب و شــفع و وتــر و نمــاز صبــح را بلنــد می خوانــد و قرائــت ظهــر و عصــر 
را آهســته می خوانــد )حرعاملــی، 1409ق،ج6: 85(. در گفتــار دیگــری  فرمودنــد: بــر مــردان 
واجــب اســت کــه نمــاز صبــح را بلنــد بخواننــد و همچنیــن دو رکعــت اول نمــاز مغــرب و 
عشــاء را و نمــاز ظهــر و عصــر را در غیــر روز جمعــه آهســته بخواننــد و امــا در روز جمعــه 
مســتحب اســت بلنــد خوانــده شــود و اگــر عمــداً آهســته خوانــد نمــازش باطــل اســت و اگــر 

فرامــوش کــرد یــا ندانســت نمــازش صحیــح اســت )ابن بابویــه،1413ق،ج1: 344(.

10-5. مداومت و محافظت

ــه  ــوت ب ــزایی دارد، دع ــش بس ــاز نق ــازی نم ــه در فرهنگ س ــی ک ــر از روش های ــی دیگ یک
مداومــت و محافظــت بــر عمــل اســت. مداومــت کــه ناظــر بــه کّمیــت عمــل اســت، اســتمرار 
آن را نشــان می دهــد و محافظــت بــر عمــل، ناظــر بــه کیفیــت آن اســت و مراقبــت و مراعــات 
شــرایط و ضوابــط آن را گوشــزد می کنــد و ایــن دو در کنــار هــم تأمین کننــده تأثیــر و تأثّــر 
مســتمر ظاهــر و باطــن اســت، زیــرا مداومــت بــر عمــل، اعضــا و جــوارح بــدن )یعنی ظاهــر( را 
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پیوســته بــه کار می بــرد و مراقبــت، هوشــیاری و توجــه )یعنــی جنبــۀ باطنــی( را نســبت بــه 
ــر  ــام رضــا g ب ــری، 1385، ج 1: 126(. ام ــط باطنــی و ظاهــری فراهــم مــی آورد )باق ضواب
ایــن اصــل در رونــد فرهنگ  ســازی نمــاز بســیار تأکیــد داشــت زیــرا ارتبــاط بــا خــدا از طریــق 
نمــاز، هنگامــی انســان را اســتوار می کنــد کــه دو خصیصــه  مذکــور را دارا باشــد، در غیــر ایــن 
ــداً فََقــْد َكَفــَر«  ــَلَة ُمتََعمِّ صــورت اگــر بــدون مداومــت باشــد کفــر را در پــی دارد: » َمــنْ  تـَـَرکَ  الصَّ
 g ســیوطی،1404ق،ج1: 298( و اگــر بــدون محافظــت باشــد بنــا بــه فرمــودۀ امــام رضــا(
ــه « )حرعاملــی،  ــى  َصَلتِ ــْظ َعَل َــمْ  يَُحافِ ــنْ  ل ــُل لَِم »ویــل« خــدا را بــه دنبــال مــی آورد: »فَالَْويْ
1409ق، ج4: 30(. ایشــان در مقابــل آن، از افــراد دیگــری یــاد می کنــد کــه شــرایط و ضوابــط 
ــْيَطاُن َذِعــراً ِمــَن  ــَزاُل الشَّ آن را رعایــت کــرده و شــیطان را از خــود بیمنــاک می ســازند: »ل يَ
َلــَواِت الَْخْمــِس« )منســوب بــه امــام رضــاg، 1406ق: 42(. در  الُْمْؤِمــِن َمــا َحافَــَظ َعَلــى الصَّ
واقــع، امــام بــا ایــن ســخنان می خواهنــد مســلمانان آداب و شــرایط و ارکان و خصوصیــات آن 
را حفــظ کننــد و روح نمــاز را کــه حضــور قلــب اســت، تقویــت کننــد و موانــع اخالقــی را کــه 
ســّد راه قبــول آن اســت، از بیــن ببرنــد )مکارم شــیرازی، 1374، ج 25: 39(. ایشــان در تفســیر 
َِّذيــَن ُهــْم َعلــى  َصلتِِهــْم دائُِمــوَن« )معــارج/23( می فرمایــد: خداونــد بــه افــرادی اشــاره  آیــۀ »ال
دارد کــه در ادای نمازهــای واجــب و مســتحبی خــود مداومــت دارنــد و اگــر شــب فــوت شــد، 
ــی  ــا در حدیث ــد و بالعکــس )مجلســی، 1403ق، ج79: 350( و ی ــا می آورن قضــای آن را به ج
دیگــر بــه هــر دو جنبــۀ ایــن روش تأکیــد می کنــد و می فرمایــد: مراقــب نمازهــای پنج گانــه 
باشــید... اگــر نمــاز را به تمــام و کمــال به جــا آورده باشــید، عبــادات او را می پذیــرد ...؛ یعنــی 
نمازهایتــان را در زمــان اصلــی آن به جــای آوریــد و تمــام شــرایط الزم بــرای حصــول کمــال 
آن را رعایــت کنیــد زیــرا مداومــت بــدون محافظــت، ســازنده  عــادات ســطحی و خشــک اســت 
و محافظــت بــدون مداومــت اصــاًل ســازنده نیســت و هرچند عمــل متعالی باشــد، زایــل خواهد 
شــد. الزم به ذکــر اســت، منظــور از مداومــت ایــن نیســت کــه همیشــه در حــال نمــاز باشــند، 
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه در اوقــات معّیــن نمــاز را به پــا دارنــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 

ج25: 30(. 

نکتــۀ دیگــر کــه شــایان توجــه اســت اینکــه فریضه بــودن نمــاز مســتلزم مداومــت و محافظت 
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بــر عمــل اســت. به  عبــارت  دیگــر، در صورتــی عمــل فریضــی مــورد قبــول قــرار می گیــرد کــه 
ــا آداب و  اوالً به صــورت پیوســته و مســتمر در زمــان مشــخص انجــام شــود و ثانیــاً مطابــق ب
شــرایط ویــژه اش ادا گــردد. بنابرایــن، فریضه ســاختن عملــی خودبه خــود اســتمرار و محافظــت 
از عمــل را نیــز در پــی خواهــد داشــت. لــذا دلیــل ایــن  همــه تأکیــد ایــن اســت کــه اصــوالً 
هــر کار خیــری آن گاه در انســان اثــر مثبــت می گــذارد کــه تــداوم داشــته باشــد. در حدیثــی 
«؛  از امــام باقــر g آمــده اســت: »أََحــبُ  اأْلَْعَمــالِ  إِلـَـى اهللِ تََعالـَـى َمــا َدامَ  َعَلْيــِه الَْعْبــُد َو إِْن قـَـلَّ
محبوب تریــن اعمــال نــزد خــدا چیــزی اســت کــه مداومــت داشــته باشــد، هرچنــد کــم باشــد 

 )مجلســی، 1403ق، ج68: 216(.

11-5. تنوع بیان

ــف، روشــی کارســاز اســت کــه در تعلیــم و  ــه شــیوه های متفــاوت و مختل ــب ب ــان مطال بی
ــه شــکل های مختلــف  ــه کار مــی رود. چــون هــدف از بیــان متنــوع یــک مســئله ب تربیــت ب
بــرای فهــم و درک دقیــق مســئله و مطلــب بــرای مخاطــب و شــنونده اســت. بــر ایــن اســاس، 
معلمــان و مربیانــی کــه مطالــب و مبانــی تربیتــی را بــه زبان هــا و اشــکال مختلــف بــه متربیان 
می آموزنــد، گســترۀ وســیع تری از آن هــا را تحــت تربیــت در آورده انــد تــا اینکــه فقــط از روش 
خاصــی بهــره جوینــد کــه تنهــا عــده ای خــاص نیــز آن را درک می کننــد )ســبحانی نیا، 1394: 

 .)207

ــرای رســاندن اهــداف تربیتــی اســتفاده  قــرآن کریــم به زیبایــی از ایــن روش تنــوع بیــان ب
کــرده اســت. یکــی از ایــن مــوارد بیــان قصه هــای قرآنــی اســت. قصه هــای قــرآن بــا اســلوب 
واحــد و در یــک قالــب خــاص عرضــه نمی شــوند، تنــوع اســلوبی و بهره گیــری از قالب هــای 
داســتانی گوناگــون موجــب تشــویق مخاطبــان بــرای پی گیــری داســتان اســت. جالــب اینکــه 
قســم های قــرآن نیــز بســیار متنــوع اســت. خداونــد متعــال در برخــی از آیــات قــرآن، بــه ذات 
پــاک خویــش قســم خــورده و در مــواردی بــه قرآن کریــم و در پــاره ای از آیــات بــه شــخص 
ــۀ شــیوه های فرهنگــی و  ــز در زمین ــت b نی ــرم )ص( قســم می خــورد. اهــل بی ــر اک پیامب
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تعلیماتــی اهمیــت ویــژه ای بــه تنــوع مــواد فرهنگــی می دادنــد. 

بیــان اهمیــت و جایــگاه نمــاز در زندگــی انســان و میــزان تأثیرگــذاری در سالم ســازی فضــای 
فرهنگــی جامعــه و پاالیــش ناهنجاری هــای آن، از جملــه مــواردی اســت کــه بــه روش تنــوع 
ــا تأســی از  بیــان در بیانــات حضــرت رضــا g دیــده می شــود. هشــتمین مربــی آســمانی ب
ایــن شــیوۀ قرآنــی، وقتــی عقیــده و پیامــی را مطــرح می کنــد، آن را از زوایــای گوناگــون و بــا 
روش هــای متنوعــی بــه مخاطــب القــا می کنــد. یعنــی گاهــی در قالــب بشــارت بیــان می کنــد 
ــر،  ــورت تذک ــز به ص ــی نی ــتقیم و زمان ــورت غیرمس ــه  ص ــی ب ــذار، گاه ــب ان ــی در قال و گاه
ــفه و  ــدون فلس ــد ب ــردازش نمی توان ــان و پ ــوع بی ــن تن ــدند. ای ــر می ش ــت آن را متذک اهمی
حکمــت باشــد. نزدیک تریــن توجیــه در فهــم آن ایــن اســت کــه تنوع گرایــی نه تنهــا در رفتــار 
و کــردار بشــر کــه حتــی در دریافــت و شــناخت وی نیــز جایــگاه ویــژه ای دارد و پیامــی کــه 
بــا درون و ذهــن انســان ســر و کار دارد، نمی توانــد بــدون  نظرداشــت ایــن واقعیــت تأثیرگــذار 

باشــد )همــان: 208(. 

6. نتیجه گیری

یکــی از مشــکالت اساســِی جوامــع امــروزی، وجــود مفاســد اخالقــی، اجتماعــی، فرهنگــی و... 
اســت. متأســفانه جوامــع اســالمی نیــز از ایــن بالیــا در امــان نمانده انــد و بــا تــالش روزافــزون 
ــل  ــکالت به دلی ــن مش ــد. ای ــتری می یاب ــترش بیش ــور گس ــد مزب ــه  روز مفاس ــمنان، روزب دش
فاصله گرفتــن از فرهنــگ اصیــل اســالم اســت. اگــر بررســی مشــکالت جامعــه بــا مهندســی 
فرهنگــی بــر اســاس ســیره و ســنت اولیــای الهــی صــورت بگیــرد، همــۀ ایــن مشــکالت مرتفع 

و زمینــه ترقــی و ســعادت فراهــم خواهــد شــد.

ــاب  ــگ اســالم ن ــای فرهن ــن مصداق ه ــاد خــدا و یکــی از برتری ــوۀ ی ــن جل ــاز جامع تری  نم
ــرد و  ــازی ف ــات سالم س ــی، موجب ــان  اله ــق فرم ــه آن طب ــل ب ــورت عم ــه در ص ــت ک اس
ســالمت اجتمــاع فراهــم می شــود. امــام رضــا g به عنــوان یکــی از مربیــان آســمانی، بــرای 
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نهادینه کــردن فرهنــگ  نمــاز در عصــری کــه بــا بحران هــای اعتقــادی و فرهنگــی روبــه  رو بــود 
و احادیــث و رهنمودهــای پیامبراکــرم n و ائمــه b بــا جعــل و تحریــف مقــارن گشــته بــود، 
ــردم را از  ــی، م ــراد رهنمودهای ــینیان و ای ــث پیش ــازی احادی ــن پاک  س ــا ضم ــرد ت ــالش ک ت
ســرگردانی نجــات دهــد و منبــع عظیمــی بــرای آینــدگان بــرای تمّســک بــه آن راهنمایی هــا 
فراهــم کنــد. امــروزه می تــوان بــا تأســی از شــیوه  های ایــن اختــر تابنــاک کــه بــه گســترش 
فرهنــگ نمــاز در جامعــه پرداخــت و از ایــن طریــق همــۀ نهادهــای فرهنگــی جامعــه را در 
ابعــاد مختلــف بــه زیباتریــن نمادهــا رســاند و نمودهــای زشــت را از ســاحت فرهنــگ جامــع 
بشــری بــدون محدودیــت تاریخــی بــا کارآمــدی همیشــگی و پایــدار زدود، جامعــه خــود را بــه 
ــل  ــن تحلی ــام رضــا g همچنی ــای ام سمت وســوی ســعادت کشــاند. از بررســی فرمایش ه
ســیرۀ رفتــاری آن حضــرت روش هــای تربیتــی اسوه ســازی و اســوه مداری، انــذار و بیــم، جلــب 
توجــه، اعطــای بینــش، غیرمســتقیم، تکلیــف در غایــت وســع، تبشــیر و تشــویق، تدریــج و 
تــدرج، تفصیــل احــکام، مداومــت و محافظــت، تنــوع بیــان به دســت آمــد کــه کاربســت ایــن 

ــی را در جامعــه نهادینــه می کنــد. روش هــا، فرهنــگ نمازخوان
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