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چکیده
ـی اندیشــه نابمحمــدی و اعتقــادات
دوران امامــت و رهبــری امــام رضــا  gبــا تهدیدهــای فرهنگـ ِ
مســلمانان همزمــان بــود ،بهطوریکــه ترجمــه کتابهــای یونانــی و هنــدی بــرای ترویــج افــکار
ضداســامی ،همچنیــن تبلیــغ ســران ســایر ادیــان ،تحریــف و جعــل احادیــث و ظهــور
الحــادی و ّ
فرقههــای مختلفــی چــون غــات ،مفوضــه ،مشــبهه ،مجســمه و ...عصــر ایشــان را بــا بحرانهــای
اعتقــادی و فرهنگــی روبـهرو ســاخته بــود .حضــرت در چنیــن فضایــی ســعی کــرد تا بــا اصــاح عقاید،
باورهــا و نگرشهــا و نهادینهســازی و فرهنگســازی اجــرای اوامــر و دوری مــردم از نواهــی شــارع
مقــدس اســام ،زمینههــای 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
یـتحلیلــی ،ضمــن بررســی
در فرهنگســازی آن در جامعــه داشــت .ایــن نگاشــت بــه روش توصیف 
فرمایشهــا و ســیرۀ رفتــاری حضــرت رضــا  ،gروشهــای تربیتــی اتخــاذ از آن را مدلــی جهــت
فرهنگســازی نمــاز در جامعــه اســامی میدانــد .نتایــج مقالــه نشــانگر آن اســت کــه بــا کاربســت
روشهــای تربیتــی اسوهســازی و اســوهمداری ،تبشــیر و تشــویق ،انــذار و بیــمدادن ،جلــبتوجــه،
تأســی بــه امــام رضــا  gنمــاز را در
اعطــایبینــش ،روش غیرمســتقیم و ...در زندگــی میتــوان بــا ّ
جامعــۀ دینــی بهصــورت یــک فرهنــگ نهادینــه کــرد.
کلیدواژههــا :ســیره گفتــاری امــام رضــا  ،gاقامــۀ نمــاز ،فرهنگســازی ،روشهــای تربیتــی ،ســیره
رضوی.
 .1استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریمsobhani@quran.ac.ir :
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.1مقدمه
بعــد از امــام موسـیبنجعفر  cمقــام امامــت بــه امــام رضــا  gرســید ،چــون او در فضایــل

ســرآمد همــۀ بــرادران و افــراد خانــوادهاش بــود و در علــم و پرهیــزکاری بــر دیگــران برتــری

داشــت .شــیعه و سـ ّنی بــر برتــری او اتفــاق نظــر دارنــد و همــگان آن حضــرت را بــه تفــوق بــر
دیگــران در جهــت علــم و فضایــل معنــوی میشناســند.

امــام رضــا  gكــه دودمــان عالــى و برجســتهاش منســوب بــه پيامبــر خــدا  nو خــود

چشــمهاى لبريــز از فيــض و عطــا و خيــر و رحمــت بــراى بشــر اســت ،بــرای تربیــت و

هدایــت انســان خاکــی بهســوی عــرش عالــی فرســتاده شــد و بــرای ایــن مهــم ،برنامههــای
تمســک بــه آن،
خــود را در طــول عمــر و امامــت خویــش بــر بشــر عرضــه کــرد تــا بــا ّ

دنیــا و آخــرت خــود را آبــاد کنــد و بهعنــوان متمدنتریــن قــوم ،بــا اصــل و ریشــۀ الهــی
شناســانده شــوند .یکــی از برنامههــای 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 دلو جــان مؤمنــان خــدا ریشــه دوانــده بــود زیــرا یکــی از ســتونهای

دیــن مبیــن اســام اســت؛ امــا در عصــر ایــن امــام همــام بــا برخــی جریانهــای منحــرف

عجیــن گردیــد کــه نیــاز بــه شفافســازی و زدودن خرافــات پیرامــون آن بــود .برخــی از
ائمــه  bبهجهــت شــرایط دشــوار سیاســی و حساســیت ویــژۀ حاکمــان بــه عملکردشــان
در فعالیتهــای اجتماعــی ،نمــاز در زندگــی آنهــا بیشــتر جلــوه کــرده و مــورد توجــه

بــوده اســت .ســیره رفتــاری و ارشــادی امــام رضــا  gدر موضــوع نمــاز بیشــتر نمایــان

اســت ،لــذا در زمانهــا و مناســبتهای مختلــف بــا بیانــات متعــدد بــر اهمیــت ایــن فریضــه
الهــی تأکیــد میکردنــد .امــام  gافــزون بــر آنکــه خــود بــه نمــاز و عبــادت میپرداختنــد،

شــیعیان و دوســتداران خــود را جهــت عبــادت و شـبزندهداری ســفارش میکردنــد ،چــون
الصـ َ
ـا َة ل ِ ِذ ْكـرِي) (طــه )14/و باالتریــن نقــش را
نمــاز جامعتریــن جلــوۀ یــاد خداســت (أَقِـ ِم َّ
در تکامــل انســان و ســاختن جامعــۀ آرمانــی دارد.

نمــاز نخســتین فریضـهای اســت کــه خدونــد ســبحان انجــامدادن آن را بــر مــردم الزم شــمرده
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

روشهای تربیتی فرهنگسازی اقامۀ نماز در سیره رضوی (سبحانی یامچی)

159

و نخســتین کاری اســت کــه در اســام ،فــرا گرفتــن آن واجــب اســت و نخســتین عملــی اســت

کــه انســان در قیامــت دربــارۀ آن بازجویــی میشــود .نمــاز ســتون دیــن اســت کــه بــدون آن
ارزشهــا و آرمانهــای دینــی فــرو خواهــد ریخــت .از ایــنرو ،در اســام پــس از اعتــراف بــه

مبانــی عقیدتــی ،هیــچ عملــی باالتــر و واالتــر از نمــاز نیســت (ری شــهری ،1392 ،ج .)7 :1بدون
تردیــد ،در میــان عبــادات و مســائل معنــوی و ملکوتــی ،بــه انــدازهای کــه بــه نمــاز ســفارش

ی م ّنــان ،پیامبــران و ســفرای الهی،
شــده ،بــه چیــزی ســفارش نشــده اســت .نماز ســفارش خــدا 

امامــان و بنــدگان صالــح و باتقواســت .بــه فرمایــش حضــرت رضــا  gنمــاز مهمتریــن عبادتــی
اســت کــه اگــر قبــول درگاه الهــی شــود ،ســایر عبادتهــا نیــز قبــول خواهــد شــد و اگــر قبــول

نگــردد ،اعمــال دیگــر نیــز قبــول نخواهــد شــد (نــوری1408 ،ق ،ج.)54 :3

اهمیــت نمــاز و ارتبــاط بــا خــدا زمانــی روشــن میشــود کــه بهعنــوان ســتون دیــن ،مــورد

تأکیــد روایــات قــرار گرفتــه اســت (حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)27 :4امــام رضــا  gضمــن تأکید

بــر اهمیــت ایــن فریضــۀ الهــی ،در ســیره و ســخنان خــود بــه فرهنگســازی آن میپرداخــت
تــا بتوانــد بــا نهادینهکــردن نمــاز ،از بــروز بســیاری از انحرافهــا در ســطح جامعــه جلوگیــری

کنــد زیــرا خــدایم ّنــان نمــاز را ناهــی از منکــرات و کارهــای زشــت معرفــی کــرده اســت« :إ َِّن
ى َعــنِ ال ْ َف ْحشــا ِء َو ال ْ ُم ْن َكر» (عنکبــوت.)45 /
الصــا َة تَ ْنهـ 
َّ
 .2پیشینه بحث
بــرای پیشــینۀ ایــن بحــث نویســنده بــا دو مقالــه مواجــه شــده اســت .مقالــه اول بــا عنــوان

«بررســی نقــش نمــاز در جهتدهــی بــه ســبک زندگــی اســامی در ســیره رضــوی» (ابراهیمی

وهمــکاران )1394،کــه در آن مبانــی و مؤلفههــای نمــاز مطلــوب ،همچنیــن شــاخصهای
فــردی و اجتماعــی آن را در ســبک زندگــی بررســی شــده اســت .مقالــۀ دوم بــا عنــوان «جایگاه

نمــاز در اندیشــه امــام رضــا ( »gجانیپــور )1390،اســت کــه نویســنده ،رســالۀ امــام رضــا

 gبــه مأمــون را کــه بــه «رســاله محضاالســام» مشــهور اســت ،بــه روش تحلیــل محتــوا
بررســی کــرده اســت.

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

160
چنانکــه مالحظــه میشــود ،نویســندگان نقــش و جایــگاه نمــاز را بررســی کردهانــد .پرســش

اساســی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اگــر نمــاز ســتون دیــن اســت و شــاخص زیستمســلمانی

و ایمانــی در جامعــه شــمرده میشــود و حضــرت رضــا  gو فرهنــگ رضــوی اهتمــام ویــژهای

بــه نمــاز و اقامــۀ آن داشــت ،بــا چــه روشهــا و شــیوههایی میتــوان نمــاز و نمازخوانــی را
بهصــورت یــک فرهنــگ در جامعــه و خانــواده نهادینــه کــرد.

نــوآوری ایــن مقالــه ،بیــان روشهــای تربیتــی و اعمــال آن در خانــواده و جامعــه جهــت

فرهنگســازی امــر نمــاز اســت .مــراد از روش تربیتــی ،شــیوۀ انتقــال بینشهــا و ارزشهــا

بــه فــرد تربیتشــونده اســت .امــروزه بــا نوعــی تغییــر ذائقــۀفرهنگــی در جامعــه و خانوادههــا

مواجــه هســتیم کــه خانوادههــا حساســیت الزم در مســائل اعتقــادی بهخصــوص اقامــۀ نمــاز
در خانــواده و یــا توســط فرزنــدان را یــا ندارنــد و یــا کمتــر بــه آن توجــه میکننــد .اگــر بتوانیم

بــا روشهــای تربیتــی ـ چنانکــه در ســخنان امــام رضــا  gمنعکــس شــده ،امــر اقامــه نمــاز
را مدیریــت و بهجــا نســبت بــه اصــاح ارزشهــا و بینشهــا اقــدام کنیــم ،بــی شــک در

فرهنگســازی و نهادینهکــردن آن موفــق خواهیــم شــد .بررســی بیانــات حضــرت رضــا g

بیانگــر آن اســت کــه میتــوان از ســیرۀ رفتــاری و گفتــاری حضــرت روشهایــی را اســتنباط

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

 .3مفهوم شناسی
روش
روش در لغــت بهمعنــای طریــق و عــادت و بهمعنــای رفتــار نیــز آمــده اســت .در اصطــاح

عبــارت اســت از فراینــد عقالنــی یــا غیرعقالنــی ذهــن بــرای دســتیابی به شــناخت یــا توصیف

واقعیــت .بهواســطۀ روش میتــوان از طریــق عقــل یــا غیــر آن ،واقعیتهــا را شــناخت و
مدلّــل کــرد و از لغــزش برکنــار مانــد .در معنایــی کلیتــر ،روش هــر گونــه ابــزار مناســب

بــرای رســیدن بــه مقصــود اســت .روش ممکــن اســت بــه مجموعــه طرقــی کــه انســان را بــه
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کشــف مجهــوالت هدایــت میکنــد ،مجموعــه قواعــدی کــه هنــگام بررســی و پژوهــش بـهکار
میرونــد و مجموعــه ابــزار و فنونــی کــه آدمــی را از مجهــوالت بــه معلومــات رهبــری میکنــد،

اطــاق شــود (ســاروخانی ،1375 ،ج .)24 :1برخــی پژوهشــگران روش را بــه شــیوههای

درســت انجــامدادن کار بــر اســاس اصــول ،قوانیــن و قواعــد مشــخص و ابــزار مناســب ،بهصورت

آگاهانــه بــرای دســتیابی بــه حقیقــت معنــا کردهانــد .بهعبــارت دیگــر ،روش مســیری اســت
ـن حرکــت فکــری و
کــه دانشــمند در ســلوک علمــی خــود طــی میکنــد و همــواره در متـ ِ
تالشهــای علمــی وی قــرار دارد (پارســانیا.)69 :1390،
فرهنگ
فرهنــگ بهمعنــای علــم و دانــش ،مجموعــه علــوم و معــارف و هنرهــای يــک قــوم (معيــن،

 ،1363ج )2538 :2ادب و تربيــت و آثــار علمــیو ادبــی يــک قــوم يــا ملت اســت (عميــد،1374،
ـی پيچيــدهای از آداب ،رســوم ،انديشــه ،هنــر و شــيوه
ج .)1837 :3برخــی فرهنــگ را پديــدۀ کلـ ِ

ـی اقــوام شــکل میگيــرد و قابــل انتقــال بــه نسـلهای بعــد
زندگــی کــه در طــی تجربــۀ تاريخـ ِ
اســت ،میداننــد (انــوري ،1381 ،ج .)5346 :6از جنبــۀ اصطالحــی بــرای فرهنــگ تعريفهــای

گوناگونــی صــورت گرفتــهاســت« .بــواس» فرهنــگ را تمامــی عادتهــای اجتماعــی موجــود در

يــک جامعــه و واکنشهــای فــرد و گروهــی کــه در آن زندگــی میکننــد ،میدانــد (حســينیپور
سیســخت .)38 :1390 ،برخــی ديگــر آن را مجموعــه رفتارهــای اکتســابی و ويژگیهــای

اعتقــادی جامعــه دانســتهاند و عــدهای در تعريــف آن آوردهانــد :انبــوه واکنشهــای حرکتــی

اکتســابی ،فنــون ،انديش ـهها ،ارزشهــا و رفتــار ناشــی از آنهــا فرهنــگ را تشــکيل میدهنــد؛

بنابرايــن جوهــره اصلــی فرهنــگ «انديشــه و معرفــت» اســت کــه به همــه امــور زندگی انســان ـ
از کوچکتريــن تــا بزرگتريــن ســطح ـ ارتبــاط مييابــد و رابطــه فــرد بــا همــه امــور زندگــي را

بيــان میکنــد و انســان بــرای زندگــی در جامعــه آنهــا را يــاد میگيــرد (بهــروان.)538 :1379 ،

بــا توجــه بــه تعريــف فــوق ،عناصــر عمــدۀ فرهنــگ عبارتنــد از :ارزشهــا ،هنجارهــا و ارتباطــات

نماديــن .ايــن عناصــر مبانــی انديشــه و معرفــت انســان را در همــۀ امــور و زمينههــا نشــان
میدهنــد و عضويــت يــک فــرد را در جامعــه امکانپذيــر ميســازند (همــان.)540 :
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 .4شرایط عمومی و فرهنگی عصر امام رضا g

امــام رضــا  gبــه ســال (148یازدهــم ذیقعــده یــا )...در مدینــه چشــم بــه جهــان گشــود

و در مــاه صفــر ســال  203هجــری در  55ســالگی ،در طــوس خراســان بــه شــهادت رســید.

عصــری را کــه امــام در آن زندگــی میکــرد ،عصــر طالیــی مینامنــد ب هطوریکــه گفتــه
تمســک بــه عقــل و منطــق در امــور
میشــود در ایــن دوره علــم و معرفــت رواج پیــدا کــرد و ّ

دینــی و ســازشدادن مذهــب بــا فلســفه طبــق عقایــد معتزلــه آغــاز گردیــد .یکــی از عواملــی

کــه باعــث رواج علــم و معرفــت شــد ،ترجم ـ ه کتابهــای یونانــی و هنــدی بــود کــه ســبب

انتقــال فرهنــگ یونــان و عقایــد یهــود و مســیحیت بــه جهــان اســام گردیــد .امــام ،زمانــى

وارد صحنــه شــد كــه ا ّمــت اســامى همزمــان بــا ترجمــۀ کتابهــای غربــى و شــرقى ،آكنــده
از شــرك و كفــر و تســلیمپذیری در برابــر حكومــت و نيــز در بحبوحــۀ انتشــار انديشــههاى
الحــادى بهســر مىبــرد وچنيــن بــود کــه امــام رضــا  gدر چنیــن عصــری در برابــر امــواج

ســهمگین فرهنگــی مســئولیت مهمــی داشــت زیــرا مــوج عظیــم ترجمـ ۀ کتابهــا ،تهدیــدی
جــدی بــرای اســام بــود .ایشــان بــا ســفر بــه مراکــز فرهنگــی چــون بصــره و کوفــه ،عــاوه

ـیع و امامــت خویــش نیــز دفــاع کــرد .ســفر ایشــان بــه
بــر دفــاع از اســام نــاب ،از مکتــب تشـ ّ
خراســان تحولــی عظیــم در مکتــب تشــیع بــود کــه امــام رضا  gبــا پذیــرش آن و شــرکت در

ـیع را اعــام کرد و ســران
مناظــرات بــا عالمــان ادیــان و فرقههــای مختلــف ،برتــری مکتــب تشـ ّ

بــزرگ آنهــا را در ایــن مناظــرات در برابــر امامــت خویــش خاضــع گردانیــد.

امــام رضــا  gبهخوبــی از انحرافهــای فکــری ایــن دوره کــه بــه اوج خــود رســیده و باعــث

بهوجــود آمــدن نهضــت کالمــی عظیــم در ایــن عصــر شــده بــود ،آگاهــی کامــل داشــت.

وی بنــا بــر مســئولیت خطیــری کــه بــر عهــده داشــت ،بــرای از بیــن بــردن ایــن انحرافهــا

دســت بــه اقدامهــای گســترده زد؛ همچــون تربیــت شــاگردان ،مبــارزه بــا شــبهات و گروههــا

و فرقههایــی کــه بــا تحریــف احادیــث پیامبــر  nقصــد ضرب ـهزدن بــه اســام را داشــتند؛

ماننــد واقفیــه ،مفوضــه ،غــات ،مجســمه ،مشــبهه .ســفر بــه مراکــز علمــی از جملــه بصــره،

کوفــه ،ایــران و دیــدار بــا مــردم ایــن شــهرها ســبب تشــکیل محافــل علمــی میشــد و حضرت

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

روشهای تربیتی فرهنگسازی اقامۀ نماز در سیره رضوی (سبحانی یامچی)

163

در ایــن مراکــز بــه ایــراد حدیــث میپرداخــت .یکــی از اجتماعــات پرشــور در ســفر امــام بــه

نیشــابور رخ داد .بهگفتــۀ بعضــی از مورخــان ،چندهــزار نفــر در ایــن اجتمــاع کــه بعضــی از
آنــان محدثــان اهــل ســنت بودنــد ،شــرکت داشــتند (رک :محبــی پــور.)27-17 :1388 ،

ایشــان بــا هدايــت مســتقيم مــردم و ارتبــاط بــا علمــاى مســلمان در جهــت ارائــه خدمــات

و احيــاى انديشــه اســام و همچنیــن مجالــس درســى كــه در جامعــه بــر پــا مىكردنــد،
بــه تغذيــۀ فكــرى و خدمــات گســتردۀ علمــى بــراى تر ّقــى انديشــه و اعتقــاد ا ّمــت اســامى
و تعالــی فکــری مــردم میپرداختنــد .در واقــع ،ایشــان بــه مبارزههــاى فكــرى ،فلســفى،

اعتقــادى و فرهنگــى در عصــر خویــش بــا دانشهــای گوناگــون خــود ـ كــه گاه بــه اصحــاب و

شــاگردان خــود تعليــم و زمانــى در پاســخ پرس ـشها بيــان و يــا بــهطوریکــه تاريــخ نقــل

مىكنــد ،از طريــق مباحثــات و احتجاجــات علمــى و عقيدتــى بــا اربــاب مذاهــب ديگــر افاضــه

مىفرمــود ـ انديشـههاى اســامى را غنــى و پــر بــار میســاخت .یکــی از مســائل مهمــی کــه
در طــول زندگــی بهخصــوص در طــول ســفر و زمــان حضــور حضــرت امــام رضــا  gدر طوس

بهصــورت ویــژهای قابــل لمــس و درسآمــوز اســت ،اهمی ـتدادن بــه نمــاز و نمــاز اول وقــت
اســت .در ایــن مقالــه بهکمــک روشهــای تربیتــی و بــا بهرهگیــری از فرمایشهــای امــام

رضــا  ،gبــه نمونههایــی از ایــن روشهــا اشــاره میشــود.

 .5روشهای فرهنگسازی
 .5-1اسوهسازی و اسوهمداری
اســوه عبــارت از حالتــی اســت کــه انســان بههنــگام پیــروی از غیــر خــود پیــدا میکنــد و

برحســب اینکــه پیــروی از چــه کســی باشــد ،ممکــن اســت اســوهای نیــک یــا بــد برای انســان
فراهــم آیــد (راغــب اصفهانــی1412 ،ق .)76 :در روش اسوهســازی و اســوهمداری ،مربــی

میکوشــد نمونــه رفتــار و کــردار مطلــوب را بهطــور عملــی در معــرض دیــد متربّــی قــرار

دهــد و بدینگونــه 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
دارد و درگــر ِو پیــروی از عمــل مزبــور اســت .در ایــن صــورت ،میتــوان گفــت کــه در ایــن
عمــل ،اســوۀ خوبــی بــرای فــرد وجــود دارد (باقــری ،1385 ،ج.)144 :1

ــول اهلل ِ
ــم فِــي َر ُس ِ
قــرآن کریــم پیامبراکــرم  nرا اســوۀ نیکــو میخوانــد « ل َ َق ْ
ــد َك َ
ان ل َ ُك ْ

ُ
ـو ٌة َح َس ـنَةٌ» (احــزاب )21/چــون در اندیشــۀ اســام ،فرهنگســازی از مربــی جامعــه آغــاز
أ ْسـ َ

میشــود و ســپس بــه عمــوم مــردم ســرایت میکنــد .بــهبیــاندیگــر ،ابتــدا فــرد بایــد خــود
اس
ـب ن َ ْف َسـ ُه لِلنَّ ِ
«مـ ْ
را بافرهنــگ کنــد تــا بتوانــد بــه دیگــران نیــز فرهنــگ یاد دهــد کــه َ
ـن ن َ َصـ َ
ـد ْأ بِتَ ْعلِيـ ِم ن َ ْف ِسـ ِه قَ ْبـ َ
ـل تَ ْعلِيـ ِم غ َْيـ ِره» (آنکــه خــود را پیشــوای مــردم ســازد ،پیــش
إ َِمامـ ًا فَ ْليَ ْبـ َ
از تعلیــم دیگــری بایــد بــه ادب کــردن خویــش پــردازد) (نهــج البالغــه ،حکمــت .)73مــردم
ســخنان کســی را کــه بــه گفتــار خــود پایبنــد نبــوده و آثــارش در زندگــی او نمایــان نیســت،

نمیپذیرنــد .اســام بــا عنایــت بــه فقــر ذاتــی انســان ،بــه انتخــاب الگــو و بــا توجــه بــه نیــاز
فطــری او بــه اســوه و امــام ،بــا معرفــی حضــرات معصومیــن  bایــن خــأ روحــی را پر کــرده و

نمونههــای عملــی را بــه انســانها معرفــی کــرده و آنــان را باالتریــن مرجــع بــرای تربیــت بشــر

و بهتریــن وســیله ،بــرای نیــل بــه هــدف غایــی تربیــت میدانــد .لــذا ســاختن انســانهایی
کــه در میــان جامعــه نقــش الگــو و اســوه داشــته باشــند ،از مهمتریــن اهــداف مــورد نظــر

اهــل بیــت  bدر ایجــاد جماعــت صالــح شــیعی اســت .اهــل بیــت  bبــر 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 پایههــای ایــن روابــط و دس ـتیافتن بــه
اهــداف مطلــوب از آنهــا تأکیــد میکردنــد .پیامبــر اکــرم  nهمنشــین مناســب را کســی

میدانــد کــه بــا دیــدارش انســان بهیــاد خــدا بیفتــد و بــا دیــدارش دانــش فزونــی یابــد و
بــا رفتــارش انســان بــه آخــرت ترغیــب شــود (حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)412 :8از ایــن بیــان

اســتفاده میشــود کــه صفــات تأثیرگــذار اســوه و الگــو در روابــط اجتماعــی را بــه دو قســمت

اصلــی میتــوان 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،ج:6

.)296
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روش تربیتــی اســوهمداری در رفتــار و گفتــار امــام رضــا  gبهعنــوان یــک اســوۀآســمانی

در فرهنگســازی بیشــتر نمایــان اســت و حتــی شــاید بتــوان گفــت بیشــتر از گفتــار بــا اعمال
خــود بــر ایــن کار مبــادرت میورزیدنــد .ابوضحــاك دربــارۀ عبــادت امــا م رضــا  gروايــت

جدىتــر از ايــن مــرد در تقــوا و عبــادت
مىكنــد« :بــه خــدا ســوگند ،مــن هرگــز كســى را ّ

خداونــد متعــال نديــدم .در همــه حــال بــه يــاد او بــود و تــرس خــدا را در دل داشــت .هنگامــى

كــه وقــت نمــاز صبــح مىشــد ،نمــازش را مىخوانــد و هنگامــى كــه تمــام مىشــد و ســام

مــىداد ،در جايگاهــش مىنشســت و شــروع بــه ســتايش و حمــد خــدا مىكــرد و مىفرمــود:
ال اهلل»« ،ال ّله ّــم صـ ّ
«اهلل اكبــر»« ،ال الــه ا ّ
محمــد» ،و ايــن عمــل را تــا طلــوع
محمــد و آل ّ
ـل علــى ّ
آفتــاب تكــرار مىكــرد( ».قرشــی،1382،ج « .)74 :1ایشــان وقتــی بــه پیشــواز جمعــی از

طالبیــان رفــت ،زیــر صخــرهای فــرود آمــد و فرمــود :اذان بگــو .عرض کردنــد :منتظــر بمانیم
تــا دوســتان هــم بــه مــا ملحــق شــوند .حضــرت فرمــود :هرگــز نمــازت را بیدلیــل از اول

وقــت بــه تأخیــر نینــداز .همیشــه رعایــت اول وقــت را بکــن( ».عقیــل .)273 :1391،ایشــان
بــه هیــچ قیمتــی فضیلــت نمــاز اول وقــت را از دســت نمیدادنــد و حتــی در مهمتریــن

جلســات سیاســی و علمــی ،آن را بــه تأخیــر نمیانداختنــد .در یکــی از جلســات مناظــره

کــه بیــن امــام رضــا  gو عمــران صابئــی بــود ،عمــران در مقابــل اســتداللهای امــام g

ـی مســالتی فقــد رقَّ قلبــی» (اکنــون روح
تســلیم شــد و گفــت« :یــا ســیدی ،التقطــع علـ َّ
مــن نــرم شــده؛ حاضــرم مکتــب تــو را بپذیــرم) .ناگهــان صــدای اذان بلنــد شــد .امــام g

جلســه را تــرک کــرد .حاضــران گفتنــد :فرصــت خوبــی اســت ،چنیــن فرصتــی پیــش
نمیآیــد ،امــام فرمودنــد :اول نمــاز (ابنبابویــه1398 ،ق435 :؛ شــریف قرشــی،1380 ،ج:1

 .)110فرمــود« :نمــاز بايــد در اول وقــت انجــام گيــرد .فضيلــت نمــاز جماعــت بــر نمــاز

فــرادى ،هــر ركعــت هــزار برابــر اســت( ».شــریف قرشــی ،1382،ج  .)285 :1در ســایۀ
چنیــن رفتــاری ،قطعــاً توصیــۀ ایشــان بــر ابراهیمبنموســی مبنــی بــر عــدم تأخیــر از

وقــت نمــاز بــدون عــذر از عمــق دل پذیرفتــه شــده و در رفتــارش نمــودار میگــردد «ال
ـك أَبــدا ً بِـ َ
ـن أَ َّو ِل َو ْقتِ َهــا إِلَــى ِ
ـأ َّو ِل ال ْ َو ْقــت.»
آخـ ِر َو ْقتِ َهــا ِمـ ْ
ـر َّن َصــا ًة َعـ ْ
ـن غ َْيـ ِر ِعلَّـ ٍة َع َل ْيـ َ َ
تُ َؤخِّ ـ َ
(نــوری1408 ،ق ،ج.)101 :3
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بــا توجــه بــه ایــن شــواهد ،میتــوان گفــت امــام رضــا  gاهتمــام خاصــی بــر شــاخص و

الگــو قــراردادن رفتــار خویــش بــر جامعــۀ بشــری دارنــد زیــرا ســازندگان اصلــی هــر محیــط
نخبــگان و ســردمداران آن جامعــه و محیــط هســتند؛ بنابرایــن یکــی از شــیوههای ایجــاد

محیــط تربیتــی مســاعد ،پدیــدآوردن و معرفیکــردن الگوهــای شایســته در آن محیــط و
طــرد الگوهــای ناشایســت اســت .وجــود الگوهــای محبــوب در جامعــه ،ب هخودیخــود افــراد

آن محیــط را ب هســوی آنــان ســوق میدهــد و از مــکارم اخالقیشــان الگوبــرداری میکنــد.

وقتــی بنــا بــه روایــت رجاءابنابیضحــاک کــه مأمــور آوردن امــام از مدینــه بــه مــرو بــود،
نمــاز شــب ایشــان در طــول ســفر فــوت نشــد و آن حضــرت افــزون بــر نمــاز شــب و یومیــه،

نمــاز جعفــر طیــار نیــز میخوانــد (مجلســی1403،ق ،ج )90 :49کــم میخوابیــد و بیشــتر
شــب را بــه عبــادت میگذرانــد ،قطعـاً ســفارش ایشــان بــر پیروانــش مبنی بــر اهمیـتدادن به

نوافــل و بهویــژه نمــاز شــب و انتخــاب ایشــان بهعنــوان اســوۀ ســحرخیزی و ش ـبزندهداری،

بیتأثیــر نخواهــد بــود.

علــت تأثیرگــذاری روش اســوهمداری در تربیــت انســان بدیــن جهــت اســت کــه اوالَ

شــنیدن و دیــدن صفــات انســانهای برتــر ،اندیشــۀ افــراد را دگرگــون میســازد و رفتــار
حســی بیشــتر متأثــر
آنــان را در مســیر صحیــح هدایــت میکنــد چــون انســان از عوامــل ّ

حســی و نمونــهای عینــی
میشــود تــا عوامــل
غیرحســی و معنــوی .الگــو نیــز امــری ّ
ّ
اســت کــه الگوپذیــر میتوانــد آن را ببینــد و رفتــارش را مشــاهده کنــد .از ای ـنرو ،فراینــد
همانندســازی و الگوبــرداری بــا انــدک تأملــی در رفتــار الگــوی مــورد نظــر شــکل میگیــرد.
دوم ،تأثیرپذیــری انســان امــری ذاتــی و فطــری اســت کــه بــه شــالودۀ وجــودی انســان

برمیگــردد .شــاید آدمــی را نتــوان پیــدا کــرد کــه صددرصــد نفوذناپذیــر باشــد و هرگــز

چیــزی بــر او تأثیــر نگــذارد ،زیــرا انســان در هــر شــرایطی بــا عوامــل بیرونــی روبهروســت
کــه خوا هناخــواه بــر جســم و روح او اثــر میگذارنــد (ســبحانینیا .)36 :1394 ،ســوم،
آشــنایی بــا شــخصیت و زندگــی اســوههای مکتبــی ،چــراغ راه انســانها بــوده و هســت و

همیشــه رفتــار ،بیــش از گفتــار تأثیربخــش بــوه اســت .لــذا اولیــای الهــی بهتریــن الگوهایــی

هســتند کــه انســانها میتواننــد از ارتبــاط بــا آنــان ،در مســیر رشــد و تکامــل خــود بهــره
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ببرنــد کــه اثــر حضــور امــام رضــا  gدر خراســان ،گرایــش مــردم بــه ایشــان و گســترش

ـیع در ایــن منطقــه ،نمون ـهای از تأثیرگــذاری ایــن روش تربیتــی اســت.
تشـ ّ
 .5-2انذار و بیم

انــذار مصــدر بــاب افعــال و بهمعنــای آگاهانــدن کســی نســبت بــه امــری اســت کــه در آینــده

رخ میدهــد و مایــ ۀ رنــج و عــذاب او میشــود (راغــب اصفهانــی1412 ،ق .)797 :در نظــام

تربیتــی ،بــر اســاس ایــن شــیوه ،مربــی بایــد بــا آگاهــی مناســبی کــه از اعمــال متربّــی و آثــار
مترتــب بــر آن دارد ،او را نســبت بــه عواقــب اعمــال نامطلوبــش آگاه ســازد و ضمــن توجـهدادن

وی بــه مســئولیتهایش ،او را از تــرک وظایــف بترســاند و از پیامدهــای ناگــوار خطاهایــش

برحــذر دارد (باقــری ،1385 ،ج .)189 :1البتــه ،انــذار ماننــد هــر عامــل تربیتــی دیگــر هنگامــی
اثربخــش اســت کــه دلهــا 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 بهســر مــی برنــد و دنیاطلبــی و دلبســتگی بــه نعمــت هــای

فریبنــدۀ دنیــا ،آنهــا 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

 nرا در بعضــی مــوارد در روش انــذار خالصــه مــی کنــد و بهصــورت حصــر و اختصــاص بیــان
ـت إِ ّ
ـر» (فاطــر)23/؛ «إ ِْن
مــی کنــد کــه ای پیامبــر ،تــو فقــط بیــم دهنــده هســتی«إ ِْن أَنـ َ
ال ن َ ِذيـ ٌ
ـو إِ ّ
ـر» (ســبا.)46/
ُهـ َ
ال ن َ ِذيـ ٌ
از آنجاکــه انســان بهطــور فطــری همــواره انگیــزۀ اعمــال و رفتــار خویــش را بهجهــت 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
ين إِ َّ
«و َمــا ن ُ ْر ِسـ ُ
ـن»؛ (و مــا پیامبــران را نمیفرســتیم مگــر
ِين َو ُمن ِذ ِريـ َ
ال ُمبَشِّ ـر َ
ـل ال ْ ُم ْر َسـ ِل َ
اســتَ :

بــرای مــژدهدادن و ترســاندن) (انعــام .)48/ائمــه طاهریــن  bبهویــژه امــام رضــا  gاز ایــن دو
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عنصــر در جایــگاه خــود بهــره جســتهاند .از آنجاکــه عنصــر انــذار نقش بیشــتری در تربیــت افراد
و ســامت جامعــه دارد ،بهرهگیــری از روش انــذار و بیــم بیشــتر بهچشــم میخــورد ،چــون انــذار

و ترســانیدن تنهــا در افــرادی کــه روح حقیقتطلبــی و حقجویــی در آنهاســت ،اثــر میکنــد و
ـت ُمنـ ِذ ُر َمــن يَ ْخ َشــا َها»؛
در افــراد معانــد و لجــوج تأثیــر نــدارد .لــذا ،قــرآن میفرمایــد« :إِن ََّمــا أَنـ َ
(همانــا کســانی که خشــیت الهــی دارنــد ،آنهــا را میترســانی) (نازعــات .)45/همچنین کســانی
ان
را کــه حیــات انســانی دارنــد و قلــب آنهــا ســالم و پــاک اســت ،میترســاند؛ «ل ُِينـذ َِر َمــن َك َ
َح ًّيــا»(یــس .)70/انــذار بايــد بهطــور مكــرر و متنــوع صــورت پذيــرد تــا در عمــق جــان نفــوذ

كنــد (قرائتــی .)192 :1389 ،امــام رضــا  gدر مســئله فرهنگســازی نمــاز بــه پیامدهــای
ـاء ب ِ َهــا تَا َّمـ ًة َو إِال ُزخَّ ب ِـ ِه فِــي النَّــار» (اگر نمــاز را به تمام
اخــروی آن اشــاره کردنــد کــه« :فَـإ ِْن َجـ َ
و كمــال بهجــا آورده باشــد عبــادات او را مىپذيــرد وگرنــه او را بــه آتــش مىافكنــد)( .منســوب

بــه امــام رضــا1406 ،gق .)60 :همچنیــن ،در پایــان حدیثــی بــا ایــن مضمــون میفرمایــد:
ـم يُ َحافِـ ْ
«ویــل و نفریــن خــدا بــر کســی کــه از نمــازش محافظــت نکنــد»...( .فَال ْ َو ْيـ ُ
ـظ
ـن لَـ ْ
ـل ل ِ َمـ ْ

ى َصالتِــه( )..حرعاملــی1409 ،ق،ج.)30 :4
َع َلـ 

ن روش
امــام رضــا  gبهعنــوان یــک مربــی معصــوم ،در زمــان حســاس تأثیرپذیــری از ای ـ 

بــرای آگاهکــردن از عواقــب تلــخ دنیــوی و اخــروی تــرک نمــاز اســتفاده میکردنــد و آنهــا را از

تســلط شــیطان و گرفتاریهــای بزرگــی کــه نتیجــۀ ضایعکــردن نمــاز و بریــدن از معبود اســت،
ـو ِ
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمــنِ َمــا َحافَـ َ
ات ال ْ َخ ْمـ ِ
ـس
برحــذر میداشــتند« :ال يَـ َز ُال ا َّ
ـظ َع َلــى ا َّ
ـي َط ُ
ان َذ ِعــرا ً ِمـ َ
لص َلـ َ
لشـ ْ
ـرأَ َع َل ْيـ ِه َو أَ ْوقَ َعـ ُه فِــي ال ْ َع َظائ ِـ ِم» (شــيطان همــواره از انســان مؤمــن بيمنــاك
فَـ ِإذَا َضيَّ َع ُهـ َ
ـن تَ َجـ َّ
اســت تــا زمانــى كــه نمازهــاى پنجگانــه را حفاظــت و مراقبــت مىكنــد؛ و هنگامیکــه حــق

نمازهــا را تبــاه كــرد ،شــيطان نســبت بــه او جــرأت مىيابــد و او را دچــار گرفتاریهــای بــزرگ

مىكنــد) (منســوب بــه امــام رضــا 1406 ،gق .)42 :امــام صــادق  gمنظــور از ضایعســاختن

معیــن میدانــد (طبرســی ،1372،ج  .)802 :6امــام رضــا g
را بهتأخیرانداختــن آن از اوقــات ّ

بــا اصــرار بــر آثــار تربیتــی فــراوان ایــن روش ،یکــی از علــل قحطــی را کــه از بالیــای ملمــوس

«...و
بــرای مــردم عصــر خــود بــود ،رویگردانــی از نمــاز و ارتباط بــا خداونــد بزرگ بیــان میکنــدَ :
َ
ـك ابْتُ ُلــوا بِال ْ َق ْحـ ِ
ـم يَ ْف َع ُلــوا َذلِـ َ
ين» (ابن بابویــه1378 ،
قامــوا ا َّ
ـط َو ا ِّ
لسـنِ َ
أ ُ
لصــا َة َو آتَـ ُ
ـوا الـ َّزكا َة فَـ ِإذَا لَـ ْ
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ج )29 :2تــا آنــان را از ســختی پیامدهــای تــرک واجبــات و بخصــوص نمــاز بــا امــور حســی کــه

خــود تجربــه کردنــد ،آگاه ســازد.

اتيــان نمــاز بــا همــه آداب و شــرايط فقهــي آن و حضــور قلــب بنــدۀ بــا ايمــان ،از اســباب حفظ

نمــاز در مرحلــه ثبــوت اســت؛ ولــي فرمــان پاســداري از نمــاز گســتردهتر از حفــظ در مرحلــۀ

حــدوث و بقاســت .بنابرايــن ،بنــدۀ مؤمــن بايــد نمــاز بــا اخالصــش را بــا كارهــاي بعــدي تبــاه

نكنــد تــا نمــاز وي نــزد خداونــد رود (جوادیآملــی،1387،ج )470 :11و پيــش او نگهــداري
ـب و ا َلع َمـ ُ
ـح يَرف َُعــه» (فاطــر .)10/امــام رضــا  gضمــن
صعـ ُ
ـل ا ّ
شــود« :إلَيـ ِه يَ َ
ـم ال َّطيِّـ ُ
لصالِـ ُ
ـد ا َلك ِلـ ُ

اشــاره بــه طریقــۀ صحیــح ایــن بندگــی ،از عواملــی کــه موجــب سســت و لرزانشــدن ســتون

دیــن میگــردد انــذار داده و دلهــای مســتعد را بــا بصیرتافزایــی ،نســبت بــه عواقــب کارهایــش

هشــدار میدهــد .قابــل تأمــل اســت کــه تكيــه روى مســئله انــذار و بيــمدادن بهخاطــر آن
اســت كــه تأثیــر ايــن كار در بيدارســازی خفتــگان و غافــان بيشــتر اســت .چــون اصــوالً انســان
تــا احســاس خطــر مهمــى نكنــد ،از جــا حركــت نخواهــد كــرد و بههميــن دليــل انذارهــا و

اعــام خطرهــا ،ب هصــورت تازيانههايــى بــر ارواح بــىدرد گمراهــان چنــان فــرود مىآمــد كــه

هركــس قابليــت حركتــى داشــت ،بهحركــت درآيــد! از ایـنرو ،امــام رضــا  gبــر ایــن روش در

ـدت و قاطعیــت ،انســانها را از عواقــب
ســخنان خــود بیشــتر تکیــه کــرده و در هــر دورهای بــا شـ ّ

کارهایشــان و تــرک نمازهایشــان آگاه ســاخته و انــذار میکند (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)69 :9
 .5-3جلب توجه جهت تفکر

عــدم تنــوع و یکنواختــی مطالــب ،مخاطبــان را بــا ماللــت و بیرغبتــی مواجــه میســازد.

ادامــۀ ایــن امــر و تــاش در جهــت ارائــه مطالــب در چنیــن شــرایطی ،نقشبــرآبزدن اســت.

لــذا ،بــرای برانگیختــن قــوای عقالنــی و تحریــک اندیشـهها و بیــداری نیروهــای خفتــه روحــی

و بهرهجســتن از شــیوههای جلــب توجــه ،اجتنابناپذیــر اســت( .قاســمی.)220 :1389،

در برخــی مــوارد اســتفاده از رفتارهــا و دســتورهای بهظاهــر غیرمعمــول و اعجاببرانگیــز،

ـس کنجــکاوی مخاطبانــی را کــه در باتــاق عــادات و افــکار خــود گرفتــار آمدهانــد،
میتوانــد حـ ّ
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برانگیــزد و زالل اندیشـهای نــو و احیاگــر را در بســتر وجــود ایشــان جــاری ســازد .امــام رضــا g

بــرای جلــب توجــه مخاطبــان ،در عصــری کــه نمــاز در افــکار مــردم عبــادت محســوب میشــد،
لصـ َ
ـوم»
ناگهــان از دایــرۀ انحصــار آن درم ـیآورد و میفرمایــد« :ل َ ْيـ َ 
ـا ِة َو ا َّ
ـر َة ا َّ
لصـ ْ
ـس ال ْ ِعبَــا َد ُة َك ْثـ َ
(کلینــی1429 ،ق ،ج .)141 :3ایــن ســخن موجــب بهــت و حیــرت مخاطبــان میگــردد کــه چرا
امــام رضــا  gکثــرت نمــاز را در حــوزۀ عبــادت نمیدانــد .در ایــن موقــع دلهــا آمــادۀ شــنیدن

علــت ایــن کار میگــردد کــه ایشــان بــا ادامــه دادن بــه ســخن خــود بــر ایــن ســؤاالت ذهنــی
ـر فِــي أَ ْمـ ِر اهلل ِ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـل» .تــا مــردم بــا تفکــر و
مــردم پاســخ میدهــد کــه «إِن ََّمــا ال ْ ِعبَــا َد ُة التَّ َف ُّكـ ُ

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

مــرگ پــی میبــرد .بــا تفکــر اســتعدادها و ســرمایههای انســان مشــخص میشــود .و همیــن
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 ســؤالهای حسابشــده،

فکــر را بــه جریــان میانــدازد و بــه آن جهــت میدهــد .ایــن امــام و رهبــر اســت کــه نیازهــا،

تفکرهــا و زمینههــای فکــری را هماهنــگ میکنــد (صفایــی ،1382 ،ج .)116 :1امــام رضــا

 gبــا ایــن روش تربیتــی میخواســت آنهــا را وادار کنــد تــا کاوشــی در درون خــود بــرای

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  gدر

ايــن تعريفــى كــه از عبــادت فرمــوده ،بــا همــۀ معنــاى گســترده و مفهــوم ژرفــى كــه ايــن واژه
دارد ،اصــاح نظريّــه مــردم دربــاره عبــادات ،امثــال نمــاز و روزه و جــز اينهــا و نيــز تذ ّكــر ايــن

ـرر در نمــاز و يــا خــوددارى
اســت كــه اعمــال مذكــور بــه هميــن حــركات واجــب و اذكار مقـ ّ
از خــوردن و آشــاميدن و امثــال آن در روزه ،منحصــر نيســت ،بلكــه اينهــا صــورت خارجــى
عمــل اســت و عبــادت ،آن محتوايــى اســت كــه در درون ايــن قلــب قــرار دارد .امــام  gبــا ايــن

ســخن ،حقيقتــى را كــه واجــب اســت در عبــادات شــبانهروزى خــود آن را در نظــر بگيريــم ،بــه

مــا گوشــزد مىفرمايــد و از اينكــه بهصــورت يكنواخــت در قالبــى خالــى از معانــى بلنــد روحــى
كــه در ايــن عبــادات از مــا خواســته شــده آنهــا را انجــام دهيــم ،برحــذر مــىدارد .بنابرايــن،
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عبــادت چيســت؟ امــام  gمىفرمايــد :عبــادت بســيار انديشــيدن دربــارۀ خداونــد اســت ا ّمــا

معيــن آن تجــاوز نمىكنــد و
ـرر و صــورت ّ
بســيارى نمــاز و روزهاى كــه از حــدود حــركات مقـ ّ
خالــى از محتــواى ايمانــى اســتوار اســت ،و انســان در شــبانهروز بــه انجــامدادن آن عــادت كــرده

اســت ،عبــادت نيســت .بديهــى اســت ،اينگونــه نمــاز و روزه جــز حــركات و اعمالــى قالبــى كــه
فاقــد هرگونــه محتــواى حكيمانــه و اصالتهــاى روحــى اســت ،چيــز ديگــرى بهشــمار نمـیرود

(فضــل اهلل ،1382 ،ج .)271 :1امــام  gبــا ایــن روش خواســت تــا ســخن از حالــت یکنواختــی

حســاس موضوعــی کــه مــورد فرهنگســازی واق ـ ع شــده ،در درون و
خــارج گردیــده و نــکات ّ

افــکار انســان ریشــه دوانــد.
 .5-4اعطای بینش

نــوع نــگاه انســان بــه رخدادهــا و واقعیتهــای گوناگــون و طــرز تلقــی او از جهــان اطرافــش یا

بهعبارتــی جهانبینــی او ،در رفتارهــای اخالقــی وی مؤثــر اســت .گاهــی فــردی بهدلیل شــرایط

محیطــی و یادگیریهــای غلــط و تجربیــات بــد ،از دیدگاهــی نادرســت بــه رخدادهــا و وقایــع
پیرامــون خــود مینگــرد و طبعـاً عملکــرد او نیــز کــه بــر همیــن تصــورات و جمعبندیهــای
غلــط اســتوار گردیــده ،اشــتباه خواهــد بــود .از ای ـنرو ،در بســیاری مواقــع اعطــای بینــش
و اصــاح نگرشهــا مســتقیماً بــه تغییــر رفتــار و عملکــرد فــرد خواهــد انجامیــد .برخــی
روانشناســان معتقدنــد یکــی از روشهــای درمانــی مؤثــر در جهــت تغییــر الگوهــای رفتــاری

نامناســب و غیراخالقــی ،تغییــر بینشهــا و نگرشهــای افــراد بــه امــور و جانشــینکردن

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

رســیدگی بــه امــور مــردم و حــل مشــکالت و معضــات آنهــا و تصحیــح و تغییــر و تعمیــق

باورهــای دینــی مــردم ،یکــی از اوصــاف برجســتۀ امامــان اســت کــه حضــرات معصومیــن

بهعنــوان یکــی از وظایــف امامــت و رهبــری جامعــه و خدمــت بــه انســانها انجــام میدهنــد.
بــه مقتضــای روح هدایتگــری و رهبــری معنــوی کــه از وظایــف ائمــه  bاســت و شــدت

اهتمــام بــه امــر دیــن و دنیــای مــردم و دلســوزی نســبت بــه وضــع جامعــۀ اســامی و نیــز
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بهدلیــل وراثــت و حاکمیــت امــور جامعــهاســامی و اســوهبودن آنهــا در بیــن مــردم ،ایجــاب
میکنــد تــا در هــر فرصتــی نســبت بــه دادن بینــش و افزایــش بصیــرت و آگاهــی مــردم

بهخصــوص در مســائل مربــوط بــه امــور اخــروی ،اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند.

در ســخنان امــام رضــا  gبــرای نهادینهکــردن فریضــۀ نمــاز ،اشــاراتی مبتنــی بــر ارائــه

بینــش یافــت میشــود کــه بــا ایــن کار انســان را بــه چیــزی فــرا میخوانــد کــه برایــش راه

صــاح و فــاح را رهنمــون میســازد .ایشــان بــا اعطــای بینــش صحیــح ،حجابهــای غفلــت

افــرادی را کــه بــه دلیــل نداشــتن بصیــرت کافــی دچــار انحــراف شــدهاند ،برمـیدارد و ســپس
تحولــی عمیــق و صحیــح در آنهــا بهوجــود م ـیآورد .نمونــۀ ایــن اعطــای بینــش در ســیرۀ

رضــوی ،دربــارۀ علــت تشــریع نمــاز اســت .امــام  gفرمودنــد :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.
نمــاز پیشــانی مذلّــت بهخاکنهــادن بــرای تعظیــم خداونــد اســت و بــرای اینکــه انســان

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 شــبانهروزی یــاد خداونــد اســت تــا بنــده،

مــوال و مدبّــر 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 ،ج ،4 :3ح .)7اگــر انســان از فلســفه و فوایــد و علــت تشــریع ایــن تذلــل و حقــارت در

برابــر عظمــت خداونــد آگاه گــردد ،بیشــک نســبت بــه امــور واهــی دنیــوی خــود را مشــغول
نمیکنــد و عمــر گرانمایــه را بــه ثمــن کمارزشــی معاملــه نمیکنــد.

امــام رضــا  gجهــت اعطــای بینــش و تعمیــق باورهــای مــردم در بیــان فلســفۀ نمــاز

جماعــت ،بــه ضــرورت نمایانشــدن اخــاص ،توحیــد ،تســلیم و پرســتش خداونــد اشــاره
میکننــد کــه بیتردیــد بســتر مناســبی بــرای نیکــی و تقواپیشــگی شــرکتکنندگان در

نمــاز جماعــت خواهــد بــود .آن حضــرت فرمودنــد« :نمــاز جماعــت از آنرو وضــع شــده اســت
تــا اخــاص و توحیــد و اســام 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 کمککــردن بــه یکدیگــر در راه نیکــی و تقــوا و بازداشــتن از
بســیاری از معاصــی خداونــد عزوجــل اســت (حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)272 :5آن حضــرت در

حدیثــی طوالنــی حکمــت تقســیم نمازهــای یومیــه بــه اوقــات خــاص را بــرای افزایــش بینــش

مــردم و رغبــت آنهــا بــه برپایــی نمــاز در اوقــات خــاص ،تشــریح کردنــد (حرعاملــی1409،ق
ـم تربیتــی جهــت نهادینهکــردن فرهنــگ
 ،ج ،117 :3ح .)11بیشــک ،یکــی از روشهــای مهـ ّ

نمازخوانــی در جامعــه ،اعطــای بینــش بــرای آحــاد جامعــه و تصحیــح باورهــای آنــان در
خصــوص اهمیــت نمــاز اســت.
 .5-5روش غیرمستقیم

مقصــود از روش غیرمســتقیم آن اســت کــه مربــی بهعنــوان کســی کــه درصــدد تعلیــم و

تربیــت اســت ،متربّــی را مــورد خطــاب مســتقیم قــرار نمیدهــد (ســبحانینیا)71 :1394 ،
بلکــه در مــواردی از آمــوزش غیرمســتقیم بــرای اثرگــذاری بیشــتر در متع ّلــم بهــره میبــرد
چــون اگــر بــه متعلــم مســتقیماً گفتــه شــود کــه فــان امــر خوب یــا بــد اســت یــا آن کار باید

انجــام بشــود یــا نــه ،ممکــن اســت موضعگیری کنــد و خیلــی توجــه نکنــد .بنابراین ،همیشــه

نبایــد بهصــورت 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 بهصورت

غیرمســتقیم مطــرح میکنــد تــا تأثیــر فوقالعــادهای در برنامههــای تربیتــی داشــته باشــد.

در واقــع ،القــای یــک پیــام بیآنکــه 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)232 :1389 ،

چــون وقتــی مســئله بهصــورت قطعــی و جزمــی مطــرح شــود ،اوال مخاطــب در مقابــل آن

مقاومــت بــه خــرج میدهــد و فراینــد انتقــال مفاهیــم مختــل میشــود .ثانیــا انســان معمــوال

بــه افــکار و برداشـتهای خــود از مســائل مختلــف بیــش از هــر چیــز دیگــر اهمیــت میدهــد.
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ن روش بهوفــور دیــده
در اعمــال و رفتــار هشــتمین خورشــید والیــت ،اســتفاده از ایــ 

میشــود .زمانــی کــه ایشــان مهمتریــن جلســات را بــرای برپایــی نمــاز تعطیــل میکننــد
و یــا وقتــی میفرماینــد :هــرگاه انســان نمىتوانــد ايســتاده نمــاز بخوانــد ،پــس بــه حــال

نشســته اقامــه نمــاز كنــد و اگــر توانایــى اينكــه نشســته نمــاز بخوانــد در او نيســت ،بــه پشــت

بخوابــد و پاهايــش را بـ ه طــرف قبلــه دراز كنــد و بــا اشــاره نمــاز بخوانــد (ابنبابویــه ،1378 ،ج

 .)68 :2در واقــع ،امــام  gبــهروش غیرمســتقیم بیــان میکنــد کــه نمــاز در هیــچ شــرایطی و

بــدون هیــچ عــذر شــرعی تعطیلبــردار نیســت و در هــر صــورت بایــد اقامــه شــود .بهعبــارت

دیگــر ،امــام بــا اعمــال و گفتــار خــود نشــان میدهــد کــه احــکام الهــی در شــرایط مختلــف

لبــردار نیســت .اســماعیلبنمهران میگویــد کــه بــه امــام
تخفیفبــردار اســت ،ولــی تعطی 
رضــا  gنامــه نوشــتم و از آن حضــرت دربــارۀ اوقــات نمــاز مخصوصـاً نمــاز مغــرب پرســیدم،

در پاســخ مــن نوشــتند :وقــت مغــرب تنــگ اســت و آخــر وقــت آن ســرخی و گشــتن آن بــه
ســفید در افــق مغــرب اســت (احمــدی میانجــی1426 ،ق ،ج .)120 :5در واقــع ،ســرخى و

گشــتن آن بــه ســفيدى در افــق بــه روش غیرمســتقیم بــر اقامــۀ نمــاز اول وقــت اشــاره و افــراد

را بــر آن ترغیــب میکننــد بهگون ـهای کــه تنهــا زمــان شــرعیاش همــان محــدودۀ زمانــی
اســت کــه امــام فرمــود درحالیکــه وقــت وجــوب آن بیشــتر از ایــن زمــان اســت و نظــر امــام

 gدربــارۀ وقــت افضــل آن بــوده اســت.
 .5-6تکلیف 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

ـد وســع متوجــه ســاخت و عــاوه بــر رعایــت وســع افــراد در
عــادی وســع بــه باالتریــن حـ ّ
عرضــۀ تکالیــف ،افــراد مســتعد را بــه چیــزی «فراتــر از وســع» دعــوت کــرد تــا در تــاش و

پویــش بــه ســمت آن ،وســع فراتــر آنــان نیــز پدیــدار شــود (باقــری ،1385 ،ج  .)238 :1یکــی

ـم احــکام دیــن ،تناســب آنهــا بــا توانایــی و اســتعداد افــراد اســت؛ یعنــی
از ویژگیهــای مهـ ّ

وظیفــۀ هــر یــک از افــراد نســبت بــه مســائل شــرعی متناســب بــا قــدرت و توانایی او مشــخص
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شــده اســت .انســانها از نظــر طبیعــی بههیـچروی یکســان نیســتند ،بلکــه ظرفیــت و توانایــی
جســمی و روحــی افــراد بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .ایــن اختــاف طبیعتهــا و آفرینشهــا،

میــزان تأثیرپذیــری ،تفــاوت ظرفیتهــای ذاتــی و اکتســابی ،تــوان و اســتعداد آنهــا را نســبت

بــه انجــام تکالیــف الهــی بــا همدیگــر متمایــز میکنــد.

در یــک جامعــۀ دینــی و اســامی کــه معتقــد بــه دیــن الهــی هســتند ،مــردم پیــش از هــر

چیــز ســعی میکننــد اعمــال و رفتــار خــود را منطبــق بــر عقیــدۀ دینــی و مذهبــی رهبــران

خــود انجــام دهنــد .ائمــه طاهریــن  bســعی 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  gبهخصــوص در ایــران کــه حکومتــی بهظاهــر مســلمان و از اهــل تســنن

وجــود داشــت ،مــردم بــا نمازهــای یومیــه آشــنایی داشــتند و بــر آن عمــل میکردنــد ،امــا امام

بــه ایــن حــد از ارتقــای معنــوی اکتفــا نمیکــرد .ایشــان بــه اهمیــت نوافــل بهویــژه نمــاز شــب

تأکیــد داشــت ،بههمیندلیــل کــم میخوابیــد و بیشــتر شــب را بــا عبادتکــردن ،بــه صبــح
َ
ان  gقَ ِليـ َ
ـن أَ َّول ِ َهــا إِلَــى
«و َك َ
ـر لَيَالِي ـ ِه ِمـ ْ
ـر َّ
میرســاندَ :
ـل النَّـ ْ
الس ـ َه ِر يُ ْحيِــي أ ْكثَـ َ
ـو ِم بِاللَّ ْيــلِ َكثِيـ َ

الص ْبــح» (مجلســی1403 ،ق،ج 91 :49) تــا یــاد دهــد کــه مســئوالن فرهنگــی بایــد در نهایــت
ُّ

وســع بــه انجــام تکالیــف مبــادرت ورزنــد تــا بــرای فرهنگســازی صحیــح بــا انجــام تکالیفــی
در غایــت وســع ،خــود را پــرورش دهنــد.

هشــتمین اختــر تابنــاک والیــت و امامــت عــاوه بــر پــرورش خــود ،بــا توجــه بــه تفــاوت

اســتعداد و تواناییهــای افــراد ،برخــی تکالیــف ســنگین را بــه آنهــا توصیــه میکــرد؛ از
«و َع َل ْيـ َ
الصـ َ
ـا ِة فِــي اللَّ ْيـل» (منســوب بــه امــام رضــا1406 ،gق .)137 :یــا حتــی
ـك ب ِ َّ
جملــهَ :

برخــی از آنهــا را بــه خوانــدن قضــای نمازهــای نافلــه در هــر ســاعتی از شــب و روز تشــویق

میکنــد چنانکــه در پاســخ محمدبنيحيــى كــه پرســید :چــه موقــع مىتوانيــم نمازهــاى
نافلــه را قضــا كنيــم؟ مینویســد :هــر ســاعتى از شــب يــا روز (طوســی1407 ،ق ،ج.)272 :2

بــه جهــت اهمیــت همیــن نکتــۀ تربیتــی اســت کــه دربــارۀ نمــاز شــب مســافر و مریــض بــه
فضلبنشــاذان 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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اســتراحت کنــد و مســافر بــه کار و کــوچ ســفرش مشــغول باشــد (ابنبابویــه1413،ق ،ج:1

 .)147ایشــان بــه ایــن طریــق میخواســتند اســتعدادهای افــراد مســتعد را پــرورش و آنــان را

بــرای رســیدن بــه مقــام بــاال یــاری دهنــد چــون اگــر تنهــا بــه وســع عمومــی اکتفــا میکــرد،
افــراد تنهــا در حیط ـ ۀ عمومــی وســع خویــش پرســه میزننــد و از وســع فراتــر خــود غافــل

میماننــد .نمونــه آن در احادیــث فراوانــی از ایشــان کــه در کتــاب «مســند امــام رضــا  »gبــا

عنــوان «بابالنوافــل» آمــده ،قابــل مشــاهده اســت.

رجــاء بــن ابیضحــاک میگویــد :در ســفری خدمــت امــام رضــا  gبــودم .چــون نمــاز آن

حضــرت قصــر بــود ،بــرای جبــران آن فضیلــت از دسـترفته ،پــس از هــر نمــاز ،ســی مرتبــه

میفرمــود« :ســبحان اهلل و الحمــد هلل و ال الــه اال اهلل و اهلل اکبــر» (حرعاملــی1409،ق ،ج.)523 :8

ایــن ســیرۀ رفتــاری حضــرت در انجــام نوافــل و ســحرخیزی و جبــران فضیلــت از دسـترفتۀ

نمازهــای یومیــه و توصیــه بــه دیگــران ،تــاش در جهــت ارتقــای معنویــت مــردم بــود .ایشــان
بــه اســتعداد افــراد بهانــدازۀ وسعشــان بســنده نمیکــرد و ســعی داشــت بــا رفتــار و گفتــار

خویــش ،آنهــا را در امــر اقامــۀ نمــاز بــه مرحلــۀ فراتــر از وســع راهبــری کنــد چــون تکلیف در
غایــت وســع ،روشــی اســت کــه همتهــای بلنــد را آزاد میکنــد .بههمیــن دلیــل ،امــام رضــا

 gبــر ایــن روش در تربیــت تأکیــد داشــت و بــا برشــمردن میــزان تــوان و اســتعداد افــراد،
میخواســت آنهــا بــا اختیــار بهســوی معنویــت پــرواز و قلههــای ســعادت را فتــح کننــد.
 .5-7تبشیر و تشویق

ق درآوردن ،یکــی از روشهــای تربیتــی اســت کــه
تشــویق بهمعنــای برانگیختــن و بهشــو 

قرآنکریــم ضمــن تأکیــد بــر آن ،ارســال برخــی پیامبــران را بــرای تبشــیر و تشــویق میدانــد

(بقــره 213 /؛ انعــام .)48/از آنجاکــه تربیــت مســتلزم تـندادن بــه تکالیــف اســت و ایــن امــر
ینفســه زایلکننــدۀ رغبــت اســت ،بایــد ایــن تلخــی را بــه روشــی کاهــش داد تــا قبــول
ف

تکالیــف میســرتر شــود .تبشــیر و تشــویق یکــی ازروشهــای تربیتــی اســت کــه میتوانــد
ایــن مهــم را انجــام دهــد .تبشــیر بهمعنــای بشــارتدادن بــه عطایایــی اســت کــه پــس از
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بهدوشگرفتــن تکالیــف ،بــه فــرد ارزانــی میشــود و مظهــری از فضــل و رحمــت اســت.

بشــارت در وجــود آدمــی امیــد میآفرینــد و بــا کشــش ایــن امیــد ،او را آمــادۀ قبــول زحمــت

میگردانــد (باقــری،1385 ،ج  .)169 :1تشــویق عاملــی اســت در برانگیختــن انســان بهســوی

اهــداف واالی تربیــت و وســیلهای اســت بــرای تقویــت انســان در خیرهــا و ترغیــب بــه تــاش

بیشــتر و فراهــم کــردن نشــاط الزم در تربیــت .امــام علــی  gبــه مالــک فرمودنــد :آنــان را

بــه نیکویــی یــاد کــن و پیوســته تشویقشــان نمــا و کارهــای مهمــی را کــه انجــام دادهانــد

بــر شــمار ،زیــرا یادکــردن کارهــای نیــک آنــان ،دلیرشــان را بــه کوشــش و حرکــت بیشــتر
بــر میانگیزانــد و از کارمانــده را بــه کار و تــاش ترغیــب مینمایــد (نهــج البالغــه ،نامــه.)53

تشــویق ماننــد هــر امــر دیگــری زمانــی نتیجهبخــش و مثبــت و رشــددهنده خواهــد بــود

کــه بــه فعــل ،عمــل و صفــت و ویژگــی نیــک شــخص تعلــق بگیــرد تــا بتوانــد برانگیزاننــده
و تقویتکننــده باشــد .حضــرت رضــا  gفرمودنــد« :همانــا خداونــد وســعتدهنده و کریــم
اســت و در مــورد عمــل ضامــن ثــواب اســت( ».کلینــی1407،ق  ،ج.)547 :1

در ســیرۀ رفتــاری امــام  gگونههــای مختلــف روش تشــویق و تبشــیر بــرای انجــام نمــاز

بهچشــم میخــورد .امــام رضــا  gزمانــی کــه نمــاز را مای ـ ۀ تقــرب پرهیــزگاران بــه خــدا
معرفــی میکنــد (کلینــی1429 ،ق ،ج  )10 :6در واقــع بــا آگاهــیدادن از نتایــج و ثمــرات

کارهــای نیــک و خــوب بــه متربّــی ،شــوق و انگیــزۀ کافــی را بــرای انجــام عمــل در او فراهــم

آورده،چنــان ســروری در وی ایجــاد میکنــد کــه اثــر و نتیجــه آن در ظاهــر و صورت او آشــکار
میشــود ،زیــرا وقتــی فــردی عظمــت خداونــد را درک کنــد ،تقــرب بــه او بهتریــن انگیــزه
بــرای انجــام عبــادات و اموراتــش میشــود.

یحییبــن حبیــب میگویــد :از حضــرت رضــا  gســؤال کــردم از بهتریــن چیــزی که انســان

را بــه خــدا نزدیــک میکنــد .فرمــود :چهــل و شــش رکعــت نمــاز واجــب و نوافــل آن .گفتــم

ایــن روایــت زراره اســت .فرمــود :آیــا کســی را راســتگوتر از او دیــدهای؟ (طوســی1407،ق ،ج:1

 .)135امــام  gگاه بــا بیــان ثــواب انجــام نمــاز در برخــی مکانهــا ،مــردم را تشــویق بــه انجام
نمــاز میکردنــد .موسیبنســام میگویــد :وقتــی امــام رضــا  gعمــره را انجــام داد .وقتــی

خانــه را وداع کــرد و وارد بــاب الحناطیــن بهمنظــور خــروج از آن شــد ،در حیــاط مســجد در
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پشــت کعبــه ایســتاد و دسـتهایش را بلنــد کــرد و دعــا نمــود .ســپس بهســوی مــا برگشــت
و فرمــود« :بهتریــن چیــز ایــن اســت کــه آنچــه نیــاز داری از او درخواســت کنــی .نمــاز در اینجا

بهتــر از شــصت ســال نمــاز در جــای دیگــر اســت ».پــس چــون بــه دروازه رســید ،فرمــود:

خدایــا ،مــن خــارج میشــوم امــا خدایــی جــز تــو نیســت( .حرعاملــی 1409،ق ،ج.)53 :3

در روش تبشــیر نکتــۀ قابــلتأملــی کــه نبایــد از آن غفلــت کــرد ،آن اســت کــه غالب ـاً در

جریــان تربیــت ،ایدهآلگرایــی و بلندپــروازی انســان را بهخــود مشــغول م ـیدارد ،لــذا بایــد

بشــارتها را چنــان گســترده ب ـهکار گرفــت کــه هــر کــس را در هــر مرحل ـهای در برگیــرد.

ت دیگــر ،بایــد تبشــیر در ســطوح مختلــف انجــام گیــرد و انســانهای وارســته را بــه
بهعبــار 
مقامــات بــاال و ســایرین را نیــز متناســب بــا ســطح خودشــان بشــارت دهــد .امــام رضــا g

هــم ضمــن توجــه بــه ایــن نکتــۀ مهــم در تبشــیرهای خــود بــه تفاوتهــای درک و فهــم افــراد
توجــه کــرده و در ســخنی فرمودنــد :هــر كــس يــك نمــاز واجــب را بهجــاى آورد ،نــزد خداونــد

يــك دعــاى مســتجاب دارد (ابنبابویــه ،1378 ،ج .)28 :2تــا بدینصــورت افــراد بــرای اجابــت
خواسـتهای درونــی ،رو بهســوی خــدای رحمــان بیاورنــد و حتــی بــرای رفــع حاجــات خــود،
او را خالصانــه عبــادت کننــد.
 .5-8تدریج و تدرج
تربیــت و ظهــور و بــروز عینــی اســتعدادهای بالقــوۀ انســان محتــاج گذشــت زمــان اســت

و جــز بــا حرکتــی تدریجــی نمیتــوان انتظــار نیــل بــه مقصــد و مقصــود را داشــت ،زیــرا
رشــد و تحــول روحــی انســان و نیــل بــه کمــاالت واالی انســانی و اخالقــی ،جــز در بســتری

مناســب و بــا رونــد تدریجــی و بــا رعایــت تواناییهــا و قــدرت افــراد ،بهســامان نمیرســد
(قاســمی .)45 :1389،شــدیدترین تغییــرات اگــر بــا زمین هچینــی قبلــی و بهطــور تدریجــی
پیــاده شــود ،آمادگــی پذیــرش افــراد را بــاال میبــرد (حســینی .)182 :1378 ،هدایــت و تربیت

امــری اســت تدریجــی و مبتنــی بــر توانایــی آدمــی ،زیــرا اســتعدادهای انســان بهتدریــج

بــر مبنــای تواناییهایــش شــکوفا میشــود و انســانها از نظــر اســتعداد و توانایــی و مرتبــۀ
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پذیــرش دیــن و نیــز دینــداری در مراتــب مختلفنــد ،و اگــر ایــن حقیقــت کــه آدمیان بهشــدت
متفاوتنــد و در مراتــب گوناگــون قــرار دارنــد ،در هدایــت و تربیــت مالحظــه نشــود و انتظارهای
ـدرج در ســلوک دینــی صــورت
دینــی متناســب بــا اســتعداد و توانایــی مردمــان نباشــد ،تـ ّ

نپذیــرد ،دیــن و دینــداری آســیب میبینــد و انســانها نمیتواننــد بــا آیینــی همــراه شــوند
کــه متناســب مراتــب وجــود آنــان نیســت (دلشــاد.)155 :1395 ،

ایــن روش در ســیرۀ امــام رضــا  gتــا اواخــر عمــر شریفشــان نیــز قابــل مشــاهده اســت.

ایشــان در هیــچ برهــهای از زمــان بــه ایــراد احادیــث مربــوط بــه نمــاز بهصــورت یکبــاره
و یکجــا نپرداختنــد بلکــه در شــرایط و موقعیتهــای گوناگــون هرجــا کــه دلهــا را آمــادۀ
شــنیدن و پذیرفتــن دیدنــد ،بــه فرهنگســازی پرداختنــد .گاهــی بــا اعمــال خــود ،گاهــی

بــا جــوابدادن بــه نامــۀ یــاران ،گاهــی بــا روشنســاختن احــکام مربــوط بــه نمــاز و گاهــی در
قالــب موعظــه و توصیــه ،بــه ایــن امــر مبــادرت ورزیدنــد تــا پذیــرش آن احــکام و قوانیــن برای

آنهــا ســهل بــوده و بــرای همیشــه در اذهــان بمانــد و زمینــۀ یــک تحــول بــزرگ اجتماعــی و
تربیتــی را در میــان مــردم فراهــم آورد.
 .5-9تفصیل احکام
گســازی صحیــح آن تأثیــر
تبییــن جزئیــات و احــکام یــک مســئله میتوانــد در رونــد فرهن 

بســزایی داشــته باشــد .در ایــن صــورت ،مربــی تــاش میکنــد تــا در صــورت رویارویــی بــا

موقعیتهایــی کــه احــکام متفاوتــی را برمیتابــد ،بــه ذکــر ایــن قوانیــن جدیــد بپــردازد

تــا متربّــی قوانیــن انجــام آن را در شــرایط مختلــف بدانــد و بــه آن عمــل کنــد .در واقــع،
تبییــن احــکام بســان تابلوهــای راهنمایــی اســت کــه فــرد را بــرای رســیدن بــه مقصــد

کمــک میکنــد .بنابرایــن ،تبییــن جزئیــات احــکام نمــاز بــرای افــراد بــا توجــه بــه پیدایــش
انحرافهــای عقیدتــی و ظهــور فــرق مختلــف و اوضــاع عصــر امــام رضــا  gایجــاب
میکــرد تــا بــر ایــن روش بیشــتر تأکیــد و توجــه کــرد .از ای ـنرو ،ایشــان بیشــتر ســخنان

خــود را بــه تفصیــل و تبییــن احــکام نمــاز اختصــاص دادنــد تــا مــردم از دســتورهای اســام
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نــاب محمــدی بــر اثــر تحریفهــا و انحرافهــا فاصلــه نگرفتــه و قوانیــن صحیــح را بــه یــاد
داشــته باشــند و متناســب بــا آن اقامــۀ نمــاز کننــد.

وجــود کتابــی بــه نــام فقهالمنســوب الــی االمــام الرضــا  gکــه بــه گــردآوری احادیــث

مربــوط بــه احــکام و نــکات فقهــی مســائل اســت ،دلیــل بــر توجــه ایــن اختــر تابنــاک بــر

ایــن بعــد از فرهنگســازی اســت .قاســم الصيقــل روايــت كــرده اســت كــه بــه حضــرت

رضــا  gنوشــتم :مــن از پوســت خرهــاى مــرده غــاف شمشــير مىســازم و آنهــا بــا لبــاس

مــن تمــاس دارنــد و مــن درحالیکــه آن لباسهــا را پوشــيدهام ،نمــاز مىخوانــم .امــام

در پاســخ مــن نوشــت :از لبــاس ديگــرى بــراى نمــازت اســتفاده كــن؛ امــا پوســت حيوانــات

مــرده نجــس اســت و وقتــى جامهایتــر باشــد ،از آن نجــس مىشــود .از ایـنرو ،نمــاز جايــز

نيســت مگــر در لبــاس پــاك( .کلینــی1429 ،ق ،ج  .)428 :6و در حدیثــی دیگــر ایشــان خود

احــکام آهســته یــا بلندخوانــدن نمــاز را بــا عمــل نشــان مـیداد و قرائــت را در نمــاز مغــرب
و عشــاء و نمــاز شــب و شــفع و وتــر و نمــاز صبــح را بلنــد مىخوانــد و قرائــت ظهــر و عصــر

را آهســته مىخوانــد (حرعاملــی1409 ،ق،ج .)85 :6در گفتــار دیگــریفرمودنــد :بــر مــردان

واجــب اســت كــه نمــاز صبــح را بلنــد بخواننــد و همچنيــن دو ركعــت اول نمــاز مغــرب و

عشــاء را و نمــاز ظهــر و عصــر را در غيــر روز جمعــه آهســته بخواننــد و امــا در روز جمعــه
مســتحب اســت بلنــد خوانــده شــود و اگــر عمــدا ً آهســته خوانــد نمــازش باطــل اســت و اگــر
فرامــوش كــرد يــا ندانســت نمــازش صحيــح اســت (ابنبابویــه1413،ق،ج.)344 :1
 .5-10مداومت و محافظت
یکــی دیگــر از روشهایــی کــه در فرهنگســازی نمــاز نقــش بســزایی دارد ،دعــوت بــه

کمیــت عمــل اســت ،اســتمرار
مداومــت و محافظــت بــر عمــل اســت .مداومــت کــه ناظــر بــه ّ

آن را نشــان میدهــد و محافظــت بــر عمــل ،ناظــر بــه کیفیــت آن اســت و مراقبــت و مراعــات
شــرایط و ضوابــط آن را گوشــزد میکنــد و ایــن دو در کنــار هــم تأمینکننــده تأثیــر و تأثّــر
مســتمر ظاهــر و باطــن اســت ،زیــرا مداومــت بــر عمــل ،اعضــا و جــوارح بــدن (یعنی ظاهــر) را

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

روشهای تربیتی فرهنگسازی اقامۀ نماز در سیره رضوی (سبحانی یامچی)

181

پیوســته ب ـهکار میبــرد و مراقبــت ،هوشــیاری و توجــه (یعنــی جنبــۀ باطنــی) را نســبت بــه

ضوابــط باطنــی و ظاهــری فراهــم م ـیآورد (باقــری ،1385 ،ج  .)126 :1امــام رضــا  gبــر

گســازی نمــاز بســیار تأکیــد داشــت زیــرا ارتبــاط بــا خــدا از طریــق
ایــن اصــل در رونــد فرهن 

نمــاز ،هنگامــی انســان را اســتوار میکنــد کــه دو خصیصـ ه مذکــور را دارا باشــد ،در غیــر ایــن
الصـ َ
ـر»
ـر َ
صــورت اگــر بــدون مداومــت باشــد کفــر را در پــی داردَ « :مـ ْ
ـا َة ُمتَ َع ِّمــدا ً فَ َقـ ْ
ك َّ
ـد َك َفـ َ
ـن تَـ َ
(ســیوطی1404،ق،ج )298 :1و اگــر بــدون محافظــت باشــد بنــا بــه فرمــودۀ امــام رضــا g

ـم يُ َحافِـ ْ
«ویــل» خــدا را بــه دنبــال م ـیآورد« :فَال ْ َو ْيـ ُ
ى َص َلتِ ـه» (حرعاملــی،
ـظ َع َل ـ 
ـن لَـ ْ
ـل ل ِ َمـ ْ

1409ق ،ج .)30 :4ایشــان در مقابــل آن ،از افــراد دیگــری یــاد میکنــد کــه شــرایط و ضوابــط
ـن
آن را رعایــت کــرده و شــیطان را از خــود بیمنــاک میســازند« :ال يَ ـ َز ُال َّ
ـي َط ُ
ان َذ ِعــرا ً ِمـ َ
الشـ ْ
ـو ِ
ال ْ ُم ْؤ ِمــنِ َمــا َحافَـ َ
ات ال ْ َخ ْمـ ِ
ـس» (منســوب بــه امــام رضــا1406 ،gق .)42 :در
ـظ َع َلــى َّ
الص َلـ َ
واقــع ،امــام بــا ایــن ســخنان میخواهنــد مســلمانان آداب و شــرایط و اركان و خصوصيــات آن

را حفــظ کننــد و روح نمــاز را كــه حضــور قلــب اســت ،تقويــت کننــد و موانــع اخالقــى را كــه
ـد راه قبــول آن اســت ،از بيــن ببرنــد (مکارم شــیرازی ،1374 ،ج  .)39 :25ایشــان در تفســیر
سـ ّ
ـون» (معــارج )23/میفرمایــد :خداونــد بــه افــرادی اشــاره
ـم َعلـ 
ـم دائ ِ ُمـ َ
آیــۀ «ال َّ ِذيـ َ
ى َصالتِ ِهـ ْ
ـن ُهـ ْ
دارد کــه در ادای نمازهــای واجــب و مســتحبی خــود مداومــت دارنــد و اگــر شــب فــوت شــد،

قضــای آن را بهجــا میآورنــد و بالعکــس (مجلســی1403 ،ق ،ج )350 :79و یــا در حدیثــی

دیگــر بــه هــر دو جنبــۀ ایــن روش تأکیــد میکنــد و میفرمایــد :مراقــب نمازهــاى پنجگانــه

باشــيد ...اگــر نمــاز را بهتمــام و كمــال بهجــا آورده باشــید ،عبــادات او را مىپذيــرد ...؛ یعنــی
نمازهایتــان را در زمــان اصلــی آن بهجــای 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 اصـ ً
ا ســازنده نیســت و هرچند عمــل متعالی باشــد ،زایــل خواهد
شــد .الزم بهذکــر اســت ،منظــور از مداومــت ایــن نیســت كــه هميشــه در حــال نمــاز باشــند،

معيــن نمــاز را بهپــا دارنــد (مــکارم شــیرازی،1374 ،
بلكــه منظــور ايــن اســت کــه در اوقــات ّ
ج.)30 :25

نکتــۀ دیگــر کــه شــایان توجــه اســت اینکــه فریضهبــودن نمــاز مســتلزم مداومــت و محافظت
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بــر عمــل اســت .ب هعبــارتدیگــر ،در صورتــی عمــل فریضــی مــورد قبــول قــرار میگیــرد کــه
اوالً بهصــورت پیوســته و مســتمر در زمــان مشــخص انجــام شــود و ثانی ـاً مطابــق بــا آداب و
شــرایط ویــژهاش ادا گــردد .بنابرایــن ،فریضهســاختن عملــی خودبهخــود اســتمرار و محافظــت

از عمــل را نیــز در پــی خواهــد داشــت .لــذا دلیــل ایــنهمــه تأکیــد ایــن اســت کــه اصــوالً

هــر كار خيــرى آنگاه در انســان اثــر مثبــت مىگــذارد كــه تــداوم داشــته باشــد .در حديثــى
ـب ْ َ
ـد َو إ ِْن قَـ َّ
ـل»؛
ال ْع َمـ ِ
از امــام باقــر  gآمــده اســت« :أَ َحـ ُ
ـال إِلَــى اهلل ِ تَ َعالَــى َمــا َد َام َع َل ْيـ ِه ال ْ َع ْبـ ُ
محبوبتریــن اعمــال نــزد خــدا چيــزى اســت كــه مداومــت داشــته باشــد ،هرچنــد كــم باشــد

(مجلســی1403 ،ق ،ج.)216 :68
 .5-11تنوع بیان

بیــان مطالــب بــه شــیوههای متفــاوت و مختلــف ،روشــی کارســاز اســت کــه در تعلیــم و

تربیــت ب ـهکار م ـیرود .چــون هــدف از بیــان متنــوع یــک مســئله بــه شــکلهای مختلــف

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 زبانهــا و اشــکال مختلــف بــه متربیان

میآموزنــد ،گســترۀ وســیعتری از آنهــا را تحــت تربیــت در آوردهانــد تــا اینکــه فقــط از روش
خاصــی بهــره جوینــد کــه تنهــا عــدهای خــاص نیــز آن را درک میکننــد (ســبحانینیا:1394 ،
.)207

قــرآن کریــم بهزیبایــی از ایــن روش تنــوع بیــان بــرای رســاندن اهــداف تربیتــی اســتفاده

کــرده اســت .یکــی از ایــن مــوارد بیــان قصههــای قرآنــی اســت .قصههــای قــرآن بــا اســلوب

واحــد و در یــک قالــب خــاص عرضــه نمیشــوند ،تنــوع اســلوبی و بهرهگیــری از قالبهــای

داســتانی گوناگــون موجــب تشــویق مخاطبــان بــرای پیگیــری داســتان اســت .جالــب اینکــه
قسـمهای قــرآن نیــز بســیار متنــوع اســت .خداونــد متعــال در برخــی از آیــات قــرآن ،بــه ذات
پــاک خویــش قســم خــورده و در مــواردی بــه قرآنکریــم و در پــارهای از آیــات بــه شــخص

پیامبــر اکــرم (ص) قســم میخــورد .اهــل بیــت  bنیــز در زمینــۀ شــیوههای فرهنگــی و
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تعلیماتــی اهمیــت ویــژهای بــه تنــوع مــواد فرهنگــی میدادنــد.
بیــان اهمیــت و جایــگاه نمــاز در زندگــی انســان و میــزان تأثیرگــذاری در سالمســازی فضــای

فرهنگــی جامعــه و پاالیــش ناهنجاریهــای آن ،از جملــه مــواردی اســت کــه بــه روش تنــوع

بیــان در بیانــات حضــرت رضــا  gدیــده میشــود .هشــتمین مربــی آســمانی بــا تأســی از
ایــن شــیوۀ قرآنــی ،وقتــی عقیــده و پیامــی را مطــرح میکنــد ،آن را از زوایــای گوناگــون و بــا

روشهــای متنوعــی بــه مخاطــب القــا میکنــد .یعنــی گاهــی در قالــب بشــارت بیــان میکنــد

و گاهــی در قالــب انــذار ،گاهــی بــ ه صــورت غیرمســتقیم و زمانــی نیــز بهصــورت تذکــر،
اهمیــت آن را متذکــر میشــدند .ایــن تنــوع بیــان و پــردازش نمیتوانــد بــدون فلســفه و

حکمــت باشــد .نزدیکتریــن توجیــه در فهــم آن ایــن اســت کــه تنوعگرایــی نهتنهــا در رفتــار
و کــردار بشــر کــه حتــی در دریافــت و شــناخت وی نیــز جایــگاه ویــژهای دارد و پیامــی کــه

بــا درون و ذهــن انســان ســر و کار دارد ،نمیتوانــد بــدون نظرداشــت ایــن واقعیــت تأثیرگــذار
باشــد (همــان.)208 :

 .6نتیجهگیری
ـی جوامــع امــروزی ،وجــود مفاســد اخالقــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و...
یکــی از مشــکالت اساسـ ِ

اســت .متأســفانه جوامــع اســامی نیــز از ایــن بالیــا در امــان نماندهانــد و بــا تــاش روزافــزون

دشــمنان ،روزبــ هروز مفاســد مزبــور گســترش بیشــتری مییابــد .ایــن مشــکالت بهدلیــل
فاصلهگرفتــن از فرهنــگ اصیــل اســام 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.

نمــاز جامعتریــن جلــوۀ یــاد خــدا و یکــی از برتریــن مصداقهــای فرهنــگ اســام نــاب

ن الهــی ،موجبــات سالمســازی فــرد و
اســت کــه در صــورت عمــل بــه آن طبــق فرمــا 

ســامت اجتمــاع فراهــم میشــود .امــام رضــا  gبهعنــوان یکــی از مربیــان آســمانی ،بــرای
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نهادینهکــردن فرهنــگنمــاز در عصــری کــه بــا بحرانهــای اعتقــادی و فرهنگــی روبـ هرو بــود
و احادیــث و رهنمودهــای پیامبراکــرم  nو ائمــه  bبــا جعــل و تحریــف مقــارن گشــته بــود،

تــاش کــرد تــا ضمــن پاکســازی احادیــث پیشــینیان و ایــراد رهنمودهایــی ،مــردم را از

تمســک بــه آن راهنماییهــا
ســرگردانی نجــات دهــد و منبــع عظیمــی بــرای آینــدگان بــرای ّ
فراهــم کنــد .امــروزه میتــوان بــا تأســی از شــیوههای 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
سمتوســوی ســعادت کشــاند .از بررســی فرمایشهــای امــام رضــا  gهمچنیــن تحلیــل
ســیرۀ رفتــاری آن حضــرت روشهــای تربیتــی اسوهســازی و اســوهمداری ،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 بهدســت آمــد کــه کاربســت ایــن

روشهــا ،فرهنــگ نمازخوانــی را در جامعــه نهادینــه میکنــد.
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