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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/8/22  پذیرش: 1397/11/14
سینا عصاره نژاد دزفولی1، میثم فرخی2  

چکیده 

ــز  ــا g نی ــام رض ــی ام ــای زندگ ــت. از آموزه ه ــار اس ــای پرب ــو از درس ه ــار b ممل ــه اطه ــیره ائم س
ــت گذارانه  ــای سیاس ــا اقدام ه ــی از آنه ــرد. یک ــیار ب ــای بس ــر بهره ه ــی بش ــود زندگ ــرای بهب ــوان ب می ت
آن حضــرت بــرای تربیــت انسان هاســت. پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد توصیفی  ـ تحلیلــی، درصــدد اســت 
داللت هایــی بنیادیــن در سیاســت گذاری تربیتــی اســالمی از ســیره رضــوی را اســتخراج کنــد. نتایــج 
ــی در  ــای مترب ــتعدادها و گرایش ه ــه اس ــی ب ــد جهت ده ــی مانن ــای تربیت ــی از داللت ه ــش حاک پژوه
فراینــد تربیــت، نقــش اثرهــای وضعــی بــر مترّبــی در فراینــد تربیــت؛ سیاســت گذاری بــرای الگوهــای 
اخالقــی و رفتــاری مترّبــی، در فراینــد تربیــت؛ تشــویق محور و تهدیدمحــور بــودن توأمــان مــدل تربیتی؛ 
توجــه بــه گفتگومحــور بــودن مدل هــای تربیتــی اســالمی؛ توجــه بــه هماهنگــی و تأثیــر متقابــل علــم 
ــت گذاری  ــرورت سیاس ــت؛ ض ــد تربی ــی در فراین ــی؛ مخاطب شناس ــت گذاری تربیت ــل در سیاس و عم

بــرای محیــط رشــد مترّبــی اســت.
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1. مقدمه و بیان  مسئله

دیــن اســالم بــا عنایــت بــه تأثیــر تعّلــم در تزکیــه جامعــه، ایــن دو مقولــه را از ارکان اساســی نیــل 
ــام  ــررات، نظ ــداف، مق ــالم اه ــن اس ــی دی ــت، وقت ــح اس ــمارد. پرواض ــال برمی ش ــه کم ــان ب انس
حقوقــی، اقتصــادی و سیاســی خاصــی دارد، نمی توانــد یــک نظــام خــاّص تربیتــی نداشــته باشــد 
)مطهــری، 1374: 16(. بی تردیــد انســان تــا در میــدان تعلیــم و تربیــت گام ننهــد، توانایی هایــش 
بــه فعلیــت نمی رســد. از ایــن رو، اســالم از آغــاز، تربیــت را اصــل قــرارداد و حرکــت تکاملــی خــود 
ــود را  ــدگان خ ــم، دارن ــد: »عل ــا g می فرماین ــام رض ــا: 51(. ام ــور، بی ت ــرد )نظرپ ــاز ک را از آن آغ
بهتــر از پــدران بــا هــم جمــع می کنــد.« )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 131(. ایــن بــدان معناســت کــه 
اتحــاد آگاهانــه و حرکت هــای تکامل بخــش مردمــی، مرهــون شــناخت عمومــی اســت کــه به تدریج 
انســان ها را بــه صورتــی بــادوام، در کنــار هــم گــرد مــی آورد و بــه هدف هایــی واال می رســاند 
)حکیمــی، 1384، ج1: 179(. بنابرایــن، علــم در کنــار تربیــت، در تعالــی جامعــه مؤثــر اســت؛ چه 
اینکــه در پرتــِو آگاهــی اســت کــه افــراد جامعــه بــا یکدیگــر پیونــد می خورنــد. بر ایــن پایــه، اهل بیت 
b کــه نمونــۀ کامــل تربیــت نبــوی به شــمار می رونــد، متناســب بــا شــرایط اجتماعــی خویــش، 
ــان،  ــی، 1387: 156(. بدین س ــد )طباطبای ــاذ می کردن ــه اتخ ــای جامع ــی را در ارتق ــیرۀ خاص س
دوران امامــت امــام رضــا g کــه عصــر اختــالط فرهنــگ اســالم بــا دیگــر فرهنگ هاســت )قائمی، 
1378: 275( به دلیــل گســترش نهضــت ترجمــه، زمینه هــای علمــی بــرای اندیشــمندان ادیــان 
و مذاهــب مختلــف ایجــاد شــد کــه بــه »عصــر طالیــی تمــدن اســالمی« مشــهور اســت )ابن ســعد، 
1408ق، ج1: 431؛ رفاعــی، 1343ق، ج1: 379؛ جرجی زیــدان، بی تــا، ج2: 282(. در ایــن 
دوره زمینــۀ مناســبی بــرای نحله هایــی نظیــر واقفیــه، غــالت، مفّوضــه، مشــّبهه و مجّســمه مهیــا 
شــد. از ســوی  دیگــر، جلســات مذاکراتــی در قالــب مناظــرات بــا دانشــمندان ادیــان مختلــف نیــز 
برگــزار می شــد. ازهمیــن رو، هجــرت امــام رضــا g بــه خراســان، در تثبیــت ارکان فکــری جهــان 
تشــّیع، مقولــه ای انکارناپذیــر اســت. بدین ســان، امــام رضــا g در مواجهــه بــا ایــن جریان هــای 
درونــی و بیرونــی، نه تنهــا بــه شــبهات پیــروان آنــان پاســخ می دادنــد بلکــه از هــر فرصتــی بــرای ارائه 
ــر،  ــر حاض ــا در عص ــن آموزه ه ــناخت ای ــد. ش ــتفاده می کردن ــه اس ــه جامع ــالمی ب ــای اس آموزه ه

الگویــی عالــی در حیطــۀ تربیــت را پیــش روی پژوهشــگران قــرار می دهــد.
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 ،g مســئله پژوهــش حاضــر، یافتــن داللت هــای بنیادیــن سیاســت گذاری تربیتــی امــام رضــا
در اوضــاع اجتماعــی مذکــور اســت تــا بتــوان از نحــوۀ عملکــرد آن حضرت، بــرای سیاســت گذاری 

تربیتــی در دوران کنونــی اســتفاده کــرد. بنابرایــن، ســؤال اصلــی پژوهــش عبارت اســت  از:

داللت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی در سیره رضوی کدام است؟

ــیره  ــی از س ــت گذاری تربیت ــای سیاس ــتخراج داللت ه ــۀ اس ــی در حیط ــچ پژوهش ــون هی تاکن
ــه ایــن موضــوع در اقــوال و ســیره  رضــوی صــورت  نگرفتــه اســت. تنهــا پژوهش هایــی نزدیــک ب

ــود. ــاره می ش ــا اش ــن آنه ــه مهم تری ــدول1 ب ــه در ج ــت ک ــده اس ــام ش ــوی انج رض

ــالمت و  ــای س ــوان »مؤلفه ه ــا عن ــود ب ــش خ ــی )1392( در پژوه ــی و ذبیح ــم زاده اردبیل عظی
بهداشــت روانــی در ســیره رضــوی«، بیــان می کننــد کــه امام رضــاg بــه انتخاب همســر به عنوان 
زیربنــای بهداشــت روانــی خانــواده تاکیــد و در ایــن حــوزه بــر معیارهایــی ماننــد توجــه بــه زمــان 
ــت  ــواده، رعای ــون خان ــکل گیری کان ــس از ش ــد. پ ــر فرموده ان ــرد، ام ــان ف ــورت و ایم ازدواج، مش
توصیه هایــی از قبیــل: تأمیــن نیــاز جنســی، توســعه اقتصــادی، تقویــت گرایش هــای اخالقــی در 

تعامــل میــان زوجیــن، بهداشــت خانــواده را در پــی خواهــد داشــت.

جانی پــور و ســروری مجد )1393( در مقالــه خــود بــا عنــوان »تبییــن شــیوه های تربیتــی امــام 
رضــاg در راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســالمی بر مبنــای تحلیل محتــوای دعاهــای صحیفه 
رضویــه«، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  اهــم مضامیــن تأکیدشــده در ایــن ادعیــه مبارکــه، غلبــه 
رویکــرد آموزشــی-تربیتی در مناســک عبــادی، الگوســازی از اهل بیــتb، آمــوزش آداب عبــادت 

و بندگــی و... اســت.

دهقان ســرخ آبادی و کرامتــی )1395( در مقالــه خــود بــا عنــوان »روش هــای آموزشــی در ســیره 
ــس  ــج روش تدری ــان«، پن ــگاه فرهنگی ــی در دانش ــت عقالن ــرای تربی ــای آن ب ــوی و داللت ه رض
آمــوزش انفــرادی، بحــث گروهــی، پرســش و پاســخ، عبرت آمــوزی و مناظــره را براســاس ســیره 
رضــوی بیــان نمودنــد. کاربــرد هــر یــک از روش هــا توســط مدرســان نیازمنــد برخــورداری آن هــا از 
مهارت هــای ارتباطــی اســت. تأکیــد بــر مهارت هــای دانشجو-اســتادان، بــه عنــوان معیــاری برای 
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جــذب، بررســی مســتمر توانمندی هــای فکــری نیروهــا، گنجانــدن یــک یــا چنــد واحــد درســی در 
زمینــه تفکر، پیشــنهاد شــد.

ــا  ــی ب ــای تربیت ــول و روش ه ــوان »اص ــا عن ــود ب ــش خ ــی )1395( در پژوه ــادی و عدل زین آب
ــوالت  ــا زیرمق ــه ورزی ب ــد 1-اندیش ــوی«، دو ُبع ــیره رض ــان در س ــار انس ــه اراده و اختی ــی ب نگرش
)بصیرت دهــی و...(، 2-علم آمــوزی بــا زیرمقــوالت )حقیقت جویــی و...( را بــه عنــوان مهم تریــن 

ــد. ــان نمودن ــای اراده بی ــای مبن ــول و روش ه اص

ــا عنــوان »راهکارهــای تربیــت دینــی در فضــای  نــوروزی و همــکاران )1396( در مقالــه خــود ب
مجــازی بــا تأکیــد بــر آموزه هــای قــرآن و ســیره رضــوی«، پــی بردنــده کــه از جملــه ویژگی هــای 
تضــاد  غیرقابل کنترل بــودن،  و  نامحدو بــودن  مجــازی،  فضــای  در  تربیــت  چالش برانگیــز 
فرهنگ هــا و... اســت. همچنیــن اســتفاده بهینــه از امکانــات فضای مجــازی، آشــناکردن متولیان 
تربیــت بــا خطــرات فضــای مجــازی، نظــارت و همراهــی بــا فرزنــدان در اســتفاده از فضــای مجازی 

و... ازجملــه راهکارهایــی اســت کــه از بررســی آیــات قــرآن و ســیره رضــوی بدســت آوردنــد.

ــوان »به کارگیــری شــیوه های تســامح و  ــا عن دلبــری و زحمتکــش )1395( در پژوهــش خــود ب
تســاهل در ســیره تربیتــی امــام رضــاg«، بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه التــزام بــه احتــرام 
نســبت به غیرمســلمان، آشــنایی بــا زبان و متــون مقــدس ادیــان، آزادی فکرو به رسمیت شــناختن 
حــق ســوال بــرای ادیــان، همزیســتی مســالمت آمیز، از مهم تریــن شــاخص های الگــوی رفتــاری 

رضــوی بــا دیگــر ادیــان بــوده اســت.

موســلی و جــدی )1397( در پژوهشــی بــا عنــوان »مولفه هــا و روش هــای تربیتــی در احادیــث 
ــت:  ــتوار اس ــه اس ــه پای ــر س ــوی ب ــت رض ــای تربی ــه مولفه ه ــت یافتند ک ــاg«، دس ــام رض ام
ــول  ــن اص ــداد ای ــی. در امت ــردی و اجتماع ــای ف ــه جنبه ه ــت ب ــت و عنای ــوری، جامعی خدامح
ــق ملمــوس و طبیعــی،  ــی ماننــد: بهره گیــری از قــرآن، اســتفاده از مصادی ســه گانه، از روش های

ــد. ــتفاده نموده ان ــش، اس ــه و دان ــل فق ــه تحصی ــویق ب تش
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2. مبانی نظری پژوهش

2ـ1 چیستی مفهوم تربیت در دیدگاه اسالمی

پیــش از بیــان تعریــف مختــار از تربیــت، ضروری اســت بــه تعریف های رایــج  آن نزد اندیشــمندان 
اســالمی اشــاره شود. 

ــۀ  ــود. ائم ــا ش ــار خط ــی دچ ــت در مصداق  یاب ــن اس ــی ممک ــنا دارد ول ــی خداآش ــان فطرت انس
ــرف  ــان را به ط ــری، انس ــرمایۀ فط ــتفاده از س ــا اس ــان، ب ــن مربی ــگاه اولی ــن b در جای معصومی
ــه   ــان ب ــودن انس ــالمی« روش  رهنمون نم ــت اس ــن »تربی ــازند. بنابرای ــون می س ــت رهنم حقیق
مصــداق حقیقــی »رّب« و پرســتش حداکثــری او در تمــام ابعــاد حیــات اســت و هــدف آن، دادن 

ــری، 1389: 99(. ــی، 1384: 48؛ باق ــت )امین ــرت اس ــت فط ــه دس ــادی او ب ــد م ــام ُبع زم

آیت اللــه خامنــه ای معتقدنــد تربیــت به معنــای رشــد و حرکــت هــر شــیء به ســمت غایتــی اســت 
ــمانی،  ــان جس ــد توأم ــمت رش ــت او به س ــان، حرک ــورد انس ــد و در م ــود را بازمی یاب ــال خ ــه کم ک
ــور و  ــود )بانکی پ ــک ش ــل نزدی ــان کام ــه انس ــه ب ــوی ک ــت، به نح ــی اس ــی و اخالق ــی، علم عقالن

ــچی، 1384: 53(. قاماش

آیت اللــه مطهــری )ره( نیــز معتقــد اســت تربیــت یعنــی پــرورش دادن؛ یعنــی به فعلیــت درآوردن 
ــا باشــد  ــا طبیعــت و سرشــت باشــد. اگــر بن ــد متناســب ب ــذا تربیــت بای اســتعدادهای بالقــوه . ل
شــیئی شــکوفا شــود، بایــد اســتعدادهایی کــه دارد، ظهــور نمایــد و اگــر اســتعدادی در شــیئی 

نیســت، بدیهــی اســت کــه پــرورش معنایــی نــدارد )مطهــری، 1374: 17(.

بــه نظــر اســتاد صفائی حائری، تربیت یعنی از آهن، ماشــین ســاختن و از بشــر، آدم آفریــدن. آدم 
کســی اســت کــه بــر تمــام اســتعدادهایش حکومــت دارد و اســتعدادهای خــود را تــا حــد انســانی 
رشــد دهــد. تربیتــی کــه مســخ و نفــی انســان نباشــد، بلکــه روشــنی دادن و زمینــۀ فراهــم آوردن 

ــری، 1379: 23(. ــد )صفایی حائ باش
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ــوه  ــع وج ــد مجم ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود ک ــه می ش ــف پرداخت ــن تعری ــه متأخرتری ــت، ب در نهای
تعریف هــای گذشــته اســت و لــذا به عنــوان مبنایــی بــرای پژوهــش حاضــر، اخــذ می شــود. ایــن 
تعریــف عبــارت  اســت  از: »تربیــت فراینــد یاری رســانی )ایجــاد زمینه هــا، رفــع موانــع، اســتفاده از 
شــیوه های مؤثــر( بــه متربــی بــرای ایجاد تغییــر تدریجی در گســتره زمــان، در یکی از ســاحت های 
بدنــی، ذهنــی، روحــی و رفتــاری او، به واســطه عامــل انســانی دیگــر، به منظــور دســتیابی 
هماهنــگ و همه جانبــه، آزادانــه و آگاهانــه بــه کمــال انســانی و شکوفاســازی اســتعدادهای او یــا 
بازدارندگــی و اصــالح صفــات و رفتارهــای اوســت.« )اعرافــی، 1392: 28(. ایــن تعریــف هــم بــه 

ایجــاد زمینه هــای بیرونــی )رفــع موانــع( و درونــی و هــم بــه ایجــاد تغییــر در فــرد اشــاره دارد.

2ـ2 چیستی مفهوم سیاست گذاری

»دولــت در عمــل«، »هرآنچــه حکومتــی انتخــاب می کنــد تــا انجــام دهــد یــا ندهــد«، »اصــول 
از  تعریف هایــی  ســه گانه«،  قــوای  تصمیمــات  »مجموعــه  دولت هــا«،  کارهــای  راهنمــای 
ــریف زاده، 1388:  ــی و ش ــور، 1387: 97-22؛ الوان ــتند )قلی پ ــی هس ــت گذاری عموم سیاس
ــوان  ــل، به عن ــت در عم ــی ارادۀ حکوم ــی تجّل ــت گذاری عموم ــی، سیاس ــاد برخ ــه اعتق 3(. ب
ــه  ــبت ب ــل نس ــه قاب ــت ها ک ــات و سیاس ــد، تصمیم ــکل از مقاص ــط متش ــی مرتب مجموعه های
اقتــدار عمومــی )از قبیــل مجلــس و دولــت( در ســطوح مختلــف اســت )وحیــد،1380؛ الوانــی 
و شــریف زاده: 1388: 3(. بنابرایــن، علــم سیاســت گذاری، قســمتی از حرکــت عقالنی کــردن 
زندگــی بــرای تســلط روزافــزون بــر زندگــی اجتماعــی اســت و ایــن تســلط دارای دو وجــه 
ــد  ــا فراین ــت گذاری را ب ــز سیاس ــی نی ــتریان، 1386: 15(. بعض ــت )اش ــی اس ــلبی و ایجاب س
ــبی را  ــف مناس ــق تعری ــن طری ــا از ای ــد ت ــش می کنن ــد و کوش ــد می دهن ــت گذاری پیون سیاس
ــاس  ــان احس ــه از زم ــد ک ــی می دانن ــام اقدام های ــامل تم ــی گذاری را ش ــد و خّط مش ــه کنن ارائ
ــی و  ــود )الوان ــم می ش ــی خت ــرای خط مش ــل از اج ــج حاص ــی نتای ــه ارزیاب ــروع و ب ــل، ش معض
شــریف زاده، 1388: 2؛ توســلی، 1387: 75(. بنابرایــن، تــا امــری به عنــوان معضــل و از 
طرفــی، امــری به عنــوان آرمــان احســاس نشــود، اساســًا سیاســت گذاری قابل تصــور نیســت. 
ادراک، تبییــن، تفســیر و صورت بنــدی ایــن معضــل می توانــد از ســوی نهــاد حکومــت، مــردم 
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جامعــه یــا نخبــگان باشــد و بــا ادراک مشــکل عمومــی اســت کــه فراینــد خّط مشــی گذاری آغــاز 
می شــود. 

در نهایــت، تعریفــی کــه در پژوهــش حاضــر به عنــوان تعریــف مختــار انتخــاب می شــود، 
برآینــدی از همــۀ تعریف هــای سیاســت گذاری مذکــور و عبــارت  اســت  از: مجموعــه تصمیم هــا و 
اقدام هــای هدفمنــد حکومــت کــه به طــور مســتقیم از طــرف حکومــت یــا ســازمان ها و نهادهــای 

مربــوط، بــرای رســیدن بــه هدفــی خــاص صــورت می گیرنــد.

2ـ3 چیستی مفهوم سیاست گذاری تربیتی 

ــت هایی  ــت  از: سیاس ــی« عبارت اس ــت گذاری تربیت ــده »سیاس ــم بیان ش ــه مفاهی ــه ب ــا توج ب
ــه،  ــای علمی ــت، حوزه ه ــس، دول ــل مجل ــور، از قبی ــت در کش ــوزه تربی ــف ح ــع مختل ــه مراج ک
دانشــگاه ها و ... کــه حافظــان ثغــور تربیتــی جامعــه می باشــند، می گیرنــد. بــرای مثــال، دولــت، 
در مفهــوم کلــی آن، نهــاد قانونــی بــرای خط مشــی گذاری تربیتــی اســت و بــه شــکل های مختلــف 
ــر  ــردازد. ب ــی می پ ــی تربیت ــن خط مش ــه تعیی ــا ب ــن و ضابطه ه ــع قوانی ــزی، وض ــد برنامه ری مانن
اســاس تعریف هــای سیاســت گذاری، شــروع چرخــه سیاســت گذاری تربیتــی، از احســاس 
معضــل تربیتــی و یــا آرمانــی تربیتــی بــرای جامعــه اســت، کــه بتــوان آن  را تصــور نمــود و ادامــۀ 
ــه  ــت ک ــت اس ــوزۀ تربی ــده در ح ــت ها اجراش ــی از سیاس ــی، ارزیاب ــت گذاری تربیت ــه سیاس چرخ
ایــن ارزیابــی باعــث بهبــود برنامه ریــزی خواهــد شــد. ایــن تصمیمــات، دو وجــه ســلبی و ایجابــی 

دارنــد و می خواهنــد جامعــه را بــه خیــری در زمینــه تربیــت برســانند و یــا از شــّری بــاز دارنــد.

3. روش پژوهش

ــه  ــامل کلی ــاری، ش ــۀ آم ــت. جامع ــی اس ــی ـ توصیف ــوع تحلیل ــی و از ن ــیوۀ کیف ــه ش ــق ب تحقی
اســناد، منابــع و مراجــع مرتبــط بــا داللت هــای سیاســت گذاری تربیتــی امــام رضــا g اســت و 
کلیــه منابــع، محتواهــا و مراجــع موجــود و در دســترس، اعــم از کتاب هــا و... تحلیــل شــده اســت. 
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داده هــای حاصل شــده از نــوع کیفــی بــوده و بــا توجــه بــه نــوع داده هــا، بــه طبقه بنــدی، تحلیــل، 
اســتدالل و اســتنتاج منطقــی آنهــا پرداختــه شــد.

4. داللت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی اسالمی در قول و سیره رضوی

ــه بیــان داللت هــای بنیادیــن سیاســت گذاری تربیتــی اســالمی، مســتنبط از  در ایــن بخــش ب
اقــوال و ســیره رضــوی پرداختــه می شــود.

4ـ1 جهت دهی به استعدادها و گرایش های متربی در فرایند تربیت

»اســتعداد« در لغــت به معنــای »توانمنــدی بالقوه بــودن«، »حرکــت از قــوه به فعــل«، »توانمندی 
ــرای  ــی ب ــت و آمادگ ــوه«، »صالحی ــتعداد بالق ــل درآوردن اس ــدرت به فع ــا ق ــده ی ــام کار در آین انج
ــت  ــخص« اس ــه ای مش ــارت در زمین ــاالی مه ــطح ب ــه س ــتیابی ب ــاده و دس ــور س ــری به ط یادگی
)صلیبــا، 1366؛ نیکــزاد، 1390؛ اس.ربــر، 1390؛ رزم آزمــا، 1358؛ ســجادی، 1375: 59؛ 

وینهــاوس، 1390: 6(.

ــی،  ــای تربیت ــت آموزه ه ــن آن تح ــورت قرارنگرفت ــه در ص ــت ک ــه اس ــیری دولب ــتعداد شمش اس
فــرد را بــه مســیرهای خطرناکــی می کشــاند )عصاره نــژاد دزفولــی، 1397(. ایــن اصــل در ســیره 
رضــوی  تأییــد مؤلفــه مذکــور اســت. بــرای مثــال، بایــد دانســت کــه فرایند تربیتــی، فقــط فرایندی 
ســلبی نیســت، بلکــه بــال دیگــر آن، ایجابــی اســت )عظیــم زاده  اردبیلــی و ذبیحــی، 1392(. بایــد 
ــالمی  ــای اس ــی و بدیل ه ــارف اله ــته از مع ــی، برخاس ــی تربیت ــر، تولیدات ــدات مض ــر تولی در براب
تولیــد نمــود و فقــط نبایــد، به رویکــردی ســلبی اکتفــا کــرد )نــوروزی و دیگــران، 1395: 18(. امام 
رضــا g در ایــن زمینــه می فرماینــد: »خــدا رحمــت کنــد آن کــس کــه امر مــا را زنــده بــدارد. راوی 
می گویــد: گفتــم: چگونــه امــر شــما را زنــده بداریــم؟ فرمــود: بــا تعلیــم علــوم مــا بــه مــردم، زیــرا 
اگــر مــردم زیبایی هــای کالم مــا را بداننــد از آن تبعّیــت می کننــد.« )ابن بابویــه، 1403ق: 180؛ 
مجلســی، 1403ق، ج2: 30(. همچنیــن فرموده انــد: »هرکــس در مجلســی بنشــیند کــه امــر مــا 
در آن زنــده می شــود، دل او نمیــرد آن روز کــه دل هــا همــه خواهــد مــرد. از ایشــان ســؤال شــد کــه 
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چگونــه امــر شــما زنــده نگه داشــته می شــود؟ بــه اینکــه علــوم مــا را بیامــوزد و بــه مردمــان آمــوزش 
دهــد.« )ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 294؛ ابن بابویــه، 1376ق: 73؛ الراونــدی، 1407ق: 278؛ 
طبرســی، 1385ق: 257؛ مجلســی، 1404ق، ج14: 502؛ بحرانــی، 1374ق، ج3: 508؛ 
مجلســی، 1403ق، ج1: 199؛ جزایــری، 1427ق، ج1: 185(. ایــن روایــات بــر ایــن نکتــه 
داللــت دارنــد کــه تولیــد محصــوالت دینــی و عرضــه آنهــا، بــه خــودی خــود راهــکاری در مقابلــه بــا 
از بین بــردن چالش هــای تربیتــی، به خصــوص در دنیــای معاصــر اســت و خــود بــه نوعــی احیــای 

امــر اســالم اســت. 

4ـ2 مدارا و تسامح با مترّبی، مؤلفه هایی اساسی در سیاست گذاری تربیتی اسالمی

ــن روش تربیتــی رضــوی اســت. امــام رضــا  مــدارا و تســامح دینــی از دیگــر داللت هــای بنیادی
ــا پیــروان ســایر ادیــان، ســعۀصدر داشــتند. حضــرت نه تنهــا بــه لحــاظ نظــری  g در ارتبــاط ب
بلکــه بــه لحــاظ ســلوک رفتــاری نیــز چنیــن بوده انــد. احتــرام تــوأم بــا مــدارا در مناظــرات بــا ســران 
ادیــان و مذاهــب، مؤیــد ایــن مطلــب اســت )ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 89(. ایشــان دربــاره اهــل 
عنــاد، ســخت گیر بودنــد امــا کســی را صرفــًا به خاطــر عقایــد خــاص مــورد توهیــن قــرار نمــی داد 
ــود  ــده می ش ــح دی ــت صری ــم قاطعی ــا g ه ــام رض ــار ام ــش، 1395(. در رفت ــری و زحمتک )دلب
و هــم مالیمــت. دربــاره مســائلی کــه بــا مبانــی عقیــده در تضــاد باشــد، نظیــر مباحــث توحیــد، 
ــی آنجاکــه  ــدون انعطــاف اســت ول ــه مــوارد، امــام g ســازش ناپذیر و ب امامــت و... در ایــن گون
ــور،  ــت )گنج ــامح اس ــل تس ــود، اه ــوط می ش ــاری مرب ــای رفت ــخصی و زمینه ه ــوق ش ــه حق ب
1390: 250(. راوی می گویــد: »بــه امــام رضــا g گفتــم بــرای پــدر و مــادرم دعــا کنــم، بــا اینکــه 
حــّق امامــان و آل پیامبــر را نشــناختند؟ امــام فرمــود: بــرای آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا 
بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمی شناســند، بــا آنهــا مــدارا کــن زیــرا رســول خــدا 
فرمــود: خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی و نامهربانــی.« )ابــن شــعبه حرانــی، 
ــد، حضــرت فرمــود: »کســی مؤمــن حقیقــی نیســت  ــن  دلهــات می گوی 1366: 426(. حارث ب
مگــر اینکــه در او ســه خصلــت باشــد: ســنت و روشــی از پــروردگارش، ســنتی از پیامبــر و ســنت و 
رفتــاری از ولــّی خــدا... امــا ســنت پیامبــرش، مداراکــردن بــا مــردم باشــد کــه خداونــد پیامبــرش 
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ــِن  ــِرِض َع ــْرِف َو أَْع ــُر بِالُْع ــِو َوأْم ــذ الَْعْف را بــه مــدارای بــا مــردم امــر کــرده و فرمــوده اســت: ُخ
.)256 ج1:  الَْجاِهلِیَن...«)ابن بابویــه، 1378ق، 

4ـ3 نقش اثرات وضعی بر متربی در فرایند تربیت

بــر اســاس ســیرۀ رضــوی، آن حضــرت یکــی از عوامــل مهــم در تربیــت را نقــش اثــرات وضعــی 
ــه ای از ایــن شــواهد عبارتنــد  از: ــد. نمون بیــان کرده ان

4ـ3ـ1 توجه به شرایط انعقاد نطفه

در مباحــث نــکاح می تــوان روایت هایــی یافــت کــه بــرای اولیــن رابطــۀ زوجیــن و نحــوۀ انعقــاد 
نطفــه ای پــاک به عنــوان اولیــن گام در تربیــت، برنامــه داده انــد )عظیم زاده اردبیلــی و حمیدی پــور، 
1393(. امــام رضــاg می فرماینــد: »هنگامــی کــه زن بــه خانــۀ تــو وارد شــد، پیشــانی اش را بگیر 
و او را بــه طــرف قبلــه بنشــان و بگــو: خداونــدا، او را بــه امانــت گرفتــه ام و بــا میثــاق تــو بــر خــود 
حــالل کــرده ام، پــروردگارا، از او فرزنــد بــا برکــت و ســالم روزی ام کن و شــیطان را در نطفه ام شــریک 
مســاز و ســهمی بــرای او قــرار مــده.« )نــوری، 1408ق، ج15: 122(. امــام رضــا g در ایــن دعــا 
لــزوم طلــب فرزنــد ســالم و صالــح را از خداونــد یــادآوری می کننــد. در نــگاه توحیــدی، اگــر تمــام 
اصــول تربیتــی رعایــت شــود بــاز هــم انســان، بی نیــاز از عنایــت الهــی نمی شــود. فرزنــد صالــح، از 

الطــاف پنهــان و آشــکار خداونــد اســت کــه بایــد ایــن لطــف را از درگاه الهــی طلــب کــرد.

4ـ3ـ2 مراقبت های دوران حمل

ــودک در دوران  ــادر و ک ــی م ــمانی و روح ــای جس ــه مراقبت ه ــد ب ــه، بای ــکیل نطف ــس از تش پ
حمــل توجــه کــرد. در ایــن دوران آنچــه مــادر می خــورد، می بینــد، می شــنود و تمــام حالت هــا و 
احســاس های او در کــودک مؤثــر اســت. به همیــن  دلیــل، توصیه هــای متعــددی در مراقبت هــای 
 g امــام رضــا ائمــه b رســیده اســت )کلینــی، 1407ق، ج6: 23(.  از  بــارداری  دوران 
می فرماینــد: »بــه زنــان بــاردار، کنــدر داده شــود، زیــرا اگــر حمــل آنهــا پســر باشــد، پاکیــزه قلــب، 
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دانشــمند و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دختــر باشــد، خوش اخــالق، زیبــا...و نزد شــوهرش منزلت 
می یابــد.« )کلینــی، 1407ق، ج6: 23(. واضــح اســت کــه تغذیــه علــت تامــه ایــن صفــات نیســت 
امــا عامــل زمینه ســاز اســت. ایــن  مــوارد، بــه والدیــن اختصــاص دارد امــا مــوارد دیگــری وجــود 
دارد کــه اختصــاص بــه والدیــن نــدارد و هرکســی کــه در ســازوکارهای حمایتــی از کودک نقشــی در 

تربیــت دارد، بایــد بــه آنهــا دقــت کنــد.

4ـ3ـ3 سفارش های اسالمی دوران توّلد

اعمالــی به عنــوان ســنن والدت در روایــات ذکــر شــده اســت کــه شــامل غســل، اذان گفتــن در 
گــوش نــوزاد، برداشــتن کام کــودک بــا تربــت سیدالشــهدا g، انتخــاب نــام نیکــو و... می شــود 
)مجلســی، 1403ق، ج101: 116(. کــودک در بــدو تولــد بایــد آوای توحیــد را بــا جــان بشــنود تــا 
حق طلبــی در جانــش نفــوذ کنــد؛ همان طــور کــه برخــی روایت هــا بــه ایــن معنــا اشــاره کرده انــد 
ــام  ــت. ام ــام اس ــاب ن ــت، انتخ ــنن در تربی ــن س ــن ای ــی، 1407ق، ج6: 389(. از مهم تری )کلین
رضــا g نقــل  کرده انــد کــه از پیامبــر n دربــارۀ حــق فرزنــد ســؤال شــد. پیامبــرn فرمودنــد: 
»حــّق فرزنــد ایــن اســت کــه نــام و تربیــت او را نیکــو گردانــی و او را در جایــگاه )تربیتــی( نیکویــی 
قــرار دهــی« )کلینــی، 1407ق، ج6: 48(. همچنیــن، آن امــام g می فرماینــد: »اولیــن نیکــی 
انســان بــه فرزنــدش، انتخــاب نــام نیــک بــرای اوســت.« )کلینــی، 1407ق، ج6: 18(. نــام فــرد 
ــام  ــاب ن ــک و انتخ ــام نی ــاب ن ــات، انتخ ــد.  در روای ــذار باش ــی او تأثیرگ ــات روح ــد در صف می توان
انســان های صالــح از جملــه پیامبــران یــا اســمی کــه نشــان دهندۀ بندگــی خداونــد باشــد، توصیــه 
و انتخــاب نام هایــی بــا معانــی نامناســب یــا اســمی کــه داللــت بــر سرکشــی می کنــد، نهی شــده 
اســت )کلینــی، 1407ق، ج6: 21(. امــام رضــا g می فرماینــد: »هــرگاه فرزنــدی را محمــد نــام 
گذاریــد، او را گرامــی بداریــد، در انجمن هــا بــه او گشــادگی و وســعت مــکان دهیــد و نســبت بــه او 
روی تــرش نکنیــد.« )مجلســی، 1403ق، ج101: 128(. کودکــی کــه نــام نیکــی بر او نهاده شــده 
ــه  ــود ک ــب می ش ــود موج ــن خ ــرد و ای ــرار گی ــرام ق ــورد احت ــد م ــش بای ــت نام ــت حرم ــرای رعای ب

صفــات نیــک در او نهادینــه شــود.
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4ـ4 محبت مداری و تکریم مترّبی در فرایند تربیت
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4ـ5 سیاست گذاری برای الگوهای اخالقی و رفتاری مترّبی در فرایند تربیت

ارزش هــا و رفتارهــا در ابتــدا در خانواده هــا شــکل می گیرنــد و در جــان ریشــه می کننــد. انســان 
در دوران کودکــی اولیــن کســانی را کــه می شناســد و همــه چیــز را وابســته بــه ایشــان می دانــد، 
والدیــن او هســتند. امــام رضــا g می فرماینــد: »بــه فرزندانتــان خوبــی و نیکــی کنیــد زیــرا آنــان 
گمــان می کننــد کــه شــما ایشــان را روزی می دهیــد.« )مجلســی، 1403ق، ج71: 77( زیــرا آنهــا 
مــورد اعتمادتریــن اشــخاص نــزد کــودکان هســتند و وفانکــردن بــه وعــده، اعتمــاد او را تخریــب 
می کنــد. مهم تریــن اثــر منفــی آن بــر رابطــۀ کــودک بــا خــدا در آینــده اســت. پیــش از آنکــه کــودک 
ــای  ــه وعده ه ــن ب ــر والدی ــال اگ ــد. ح ــود می دان ــن را رّب خ ــود، والدی ــنا ش ــدا آش ــوم خ ــا مفه ب
ــدی تســّری می دهــد )ری شــهری،  ــه مفهــوم خداون خــود عمــل نکننــد، او ایــن خلف وعــده را ب
1386: 231(. امــام علــیg می فرماینــد: »کســی کــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار دهــد، بایــد 
پیــش از تعلیــم مــردم، خــود را تربیــت کنــد و قبــل از تربیــت زبانــی، بــا رفتــارش مــردم را تربیــت 
ــان  ــر زبانت ــا غی ــد: »ب ــادق g می فرماین ــام ص ــی، 1409ق، ج16: 151(. ام ــد.« )حرعامل کن
دعوت کننــدۀ مــردم باشــید. بایــد مــردم از شــما پرهیــزکاری، تــالش، نمــاز و خوبــی ببیننــد کــه 
ایــن دعوت کــردن اســت.« )کلینــی، 1407ق، ج2: 78(. در نتیجــه، بهتریــن روش بــرای تربیــت 

ایــن اســت کــه ابتــدا والدیــن عامــل بــه اوامــر الهــی باشــند.

4ـ6 تشویق محور و تهدیدمحور بودن توأمان مدل تربیتی

در قرآن کریــم، تشــویق و تهدیــد در بســیاری از مــوارد در کنــار هــم آمده انــد. خداونــد در قــرآن 
ــَن َو  ــْن آَم ــَن فََم ــریَن َو ُمْنِذری ــلیَن إاِلَّ ُمبَشِّ ــُل الُمْرَس ــا نُْرِس ــد: »و م ــارۀ پیامبــران می فرمای درب
ُــون« )انعــام/48(. زکریا بــن آدم می گویــد: »خدمــت  ــْم یْحَزن ــْم َو ال ُه ــْوٌف َعَلْیِه ــل َخ ــَح فَ أَْصَل
ــود،  ــد. او کــه حــدود چهارســاله ب ــا آوردن ــزد م ــودم کــه حضــرت جــواد g را ن امــام رضــا g ب
ــه فکــر فــرو رفــت. امــام  ــه طــرف آســمان بلنــد کــرد و ب ــر زمیــن نهــاد و ســرش را ب دســت ها را ب
ــاد! در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه می کنــی؟  ــه فدایــت ب ــم ب ــد: جان ــه او فرمودن رضــا g ب
فرمودنــد: در آنچــه نســبت بــه مــادرم فاطمــه )س( انجــام داده انــد. به خــدا قســم، آنهــا را از قبــر 
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ــود  ــه خ ــا g او را ب ــام رض ــزم. ام ــا می ری ــه  دری ــان را ب ــوزانم و خاکسترش ــی آورم، می س ــرون م بی
ــرای  ــو ب ــاد! ت ــادرم به فدایت ب ــدر و م ــود: پ ــید و فرم ــمش را بوس ــن دو چش ــاخت، بی ــک س نزدی
ــس از  ــا g پ ــام رض ــث، ام ــن حدی ــی، 1407ق، ج6: 105(. در ای ــته ای.« )کلین ــت شایس امام

ــد. ــویق می کنن ــل تش ــان، او را در کالم و عم ــخنان فرزندش ــنیدن س ش

امــام رضــا g می فرماینــد: »روزی حضــرت موســی بن جعفر g در محضــر پــدرش ســخنی 
فرمودنــد کــه موجــب شــگفتی، ُســرور و شــادی پــدر شــد. امــام صــادق g در مقــام تشــویق 
فرزنــد خــود بــه او فرمودنــد: ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف پــدران 
ــه، 1378ق، ج2:  ــرار داد.« )ابن بابوی ــتان ق ــین دوس ــدان و جانش ــت فرزن ــرور و بهج ــه س و مای
 gــام صــادق ــد تشــویق کالمــی ام ــث می خواهن ــن حدی ــان ای ــا بی ــام رضــا g ب 127(«. ام
را بیــان کننــد کــه بالفاصلــه پــس از کالم فرزندشــان مطــرح می شــود. در ســیرۀ امیرالمؤمنیــن
ــاری  ــیوه گفت ــیاری از ش ــوارد بس ــود. در م ــاهده می ش ــه مش ــویق و تنبی ــوع تش ــز موض g نی
ــی  ــه، زمان ــوان  نمون ــد. به عن ــره می بردن ــران به ــه دیگ ــویق و تنبی ــرای تش ــدح و ذّم ب ــد م مانن
ــواره  ــت باد و هم ــان زش ــد: »رویت ــد، فرمودن ــاع ورزیدن ــه امتن ــا معاوی ــاد ب ــپاهیان از جه ــه س ک
اندوهنــاک باشــید کــه خــود را هــدف تیــر دشــمنان قــرار دادیــد! آنــان شــما را غــارت می کننــد 
و شــما بــه آنــان حملــه نمی کنیــد! خــدا را معصیــت می کننــد و شــما خشــنود هســتید! و... ای 
نامــردان مردنمــا، دارنــدگان رؤیاهــای کودکانــه و عقل هایــی بــه انــدازه عقــل زنــان حجله نشــین، 
ای کاش شــما را ندیــده بــودم و نمی شــناختم. بــه خــدا قســم حاصــل شــناختن شــما پشــیمانی 

و غــم و غصــه اســت.« )نهــج البالغــه، 1391: 51(.

حضــرت رضــاg در توصیــف پیامبــرn می فرماینــد: »پیامبــرn کار نیــک را نیک می شــمرد 
و تشــویق و تقویــت می کــرد و کار زشــت را زشــت معرفــی می کــرد و بــه نکوهــش آن می پرداخــت.« 
)ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 318؛ ابن بابویــه، 1403ق: 82؛ بحرانــی، 1411ق، ج1: 175؛ 

مجلســی، 1403ق، ج16: 151(.
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4ـ7 تبیین عقاید و ضرورت های دین برای مترّبی

ادعیــۀ  رضویــه مشــحون از عبارت هایــی اســت کــه بــر تســبیح، تحمیــد، تهلیــل و تکبیــر خداوند 
ــَه ااِل اهللُ و  ــُدهلِلِ َو ال اِل ــْبحان اهلل َو الَْحْم ــد: »ُس ــد می فرماین ــبیح خداون ــارۀ تس ــاره دارد. درب اش
ــی هلِلِ  ــا یَْنبَغ ــُدهلِلِ َكم ــی هلِلِ َوالَْحْم ــا یَْنبَغ ــْبحان َاهللِ َكم ــای3(. »ُس ــه، دع ــر« )صحیفه رضوی اهللُ اكب
ــی هلِلِ...« همــان: دعــای4(. ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه امــام رضــا  ــَه ااِل اهللُ َكمــا یَْنبَغ َو ال اِل
g تــالش دارنــد تــا بــا اســتفاده از ابــزار دعــا، صفــات خداونــد را معرفــی و تبییــن و جامعــه را بــا 
اولیــن اصــول اعتقــادی دیــن، کــه خــود مقدمــه آشــنایی با دیگــر اصــول و امــری تربیتــی در فرایند 

ــور و ســروری مجد، 1393: 17(. ــد )جانی پ ــم تربیــت اســت، آشــنا کنن عظی

4ـ8 توجه به سنن الهی در سیاست گذاری تربیتی

ــتفاده  ــد، اس ــوزش آن پرداخته ان ــه آم ــود ب ــه خ ــا g در ادعی ــام رض ــه ام ــی ک ــیاری از آداب بس
تلویحــی از ســنن الهــی اســت. بــرای مثــال، در دعــای63 صحیفــۀ  رضویــه بیــان می دارنــد: »اَللَُّهمَّ 
َكَمــا َســتَْرَت َعَلــیَّ َمــا لـَـْم أَْعَلــْم فَاْغِفــْر لـِـی َمــا تَْعَلــُم َو َكَمــا َوِســَعنِی ِعْلُمــَك فَْلیََســْعنِی َعْفُوَك 
َو َكَمــا بََدأْتَنـِـی بِاإْلِْحَســاِن فََأتـِـمَّ نِْعَمتـَـَك بِالُْغْفــَراِن...« )صحیفه رضویــه، دعــای63(. در ایــن دعــا 
امــام g تــالش دارنــد تــا بــا بیــان اقدام هایــی کــه خداونــد آنهــا را به عنــوان وظیفــۀ خــود بیــان 

کــرده اســت، برخــی امــور را از خداونــد بخواهنــد.

4ـ9 اصالت غفلت زدایی در طراحی فرایند تربیتی فرد و جامعه

ــض  ــه به مح ــرد ک ــرار می گی ــر راه ق ــر س ــی ب ــی غفلت های ــنا دارد، ول ــی خداآش ــان فطرت انس
ــه  ــی، 1396(. عالم ــع و عصاره نژاددزفول ــردد )قان ــاز می گ ــرت ب ــه فط ــاره ب ــدن، دوب برداشته ش
ــان  ــر روح انس ــت ب ــل علّی ــودن اص ــر حاکم ب ــد به خاط ــث از خداون ــت بح ــد اس ــی معتق  طباطبای
اســت کــه به دنبــال علت العلــل برمی آیــد )مطهــری، 1388: 68(. ایــن مهــم، از ادعیــه رضــوی  
قابــل اســتنباط اســت. امــام رضــا g بیــان می دارنــد: »إِلَِهــی بـَـَدْت قُْدَرتـُـَك َو لـَـْم تَْبــُد َهْیبَتَُك 
ــا إِلَِهــی ِمــَن  َــِریٌء یَ ِّــی ب ـِـِه َوَصُفــوَك فَِإن ــا ب ــِر َم ُروَك َو اَلتَّْقِدیــُر َعَلــی َغْی ــدَّ ـِـِه قَ فََجِهُلــوَك َو ب



208

سال هشتم، شماره 29، بهار 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــْم ِمــْن  ــا بِِه ـَـْن یُْدِرُكــوَك َو َظاِهــُر َم ــَك َشــْیٌء إِلَِهــی َو ل ــَس َكِمْثلِ ــوَك لَْی َِّذیــَن بِالتَّْشــبِیِه َطَلبُ اَل
نَِعِمــَك َدلِیُلُهــْم َعَلْیــَك لـَـْو َعَرفُــوَك َو فِــی َخْلِقــَك...« )صحیفه رضویــه، دعــای8(. بخــش اول 
ــا  ــردازد و تنه ــی می پ ــدف غفلت زدای ــا ه ــارف ب ــان مع ــد و بی ــات خداون ــازی صف ــه آگاه س ــا ب دع
در بخــش پایانــی بــرای رفــع حوایــج، دعایــی ذکــر شــده اســت. در ایــن ادعیــه، حضــرت از هــر 

موقعیتــی بــرای تبلیــغ معــارف و تربیــت جامعــه اســتفاده می کننــد.

4ـ10 توجه به نقش حجت درونی در سیاست گذاری تربیتی

امــام رضــا g عقــل را حجــت درونــی، در کنــار حجــت بیرونی یعنــی معصومیــن g می دانند. 
ابن ِســکیت از ایشــان پرســید: »امــروز حّجــت بــر مــردم چیســت؟ امــام g فرمــود: همــان خــرد 
ــد  ــق می کن ــد و او را تصدی ــدا را می شناس ــه خ ــبت ب ــتگو نس ــیلۀ آن راس ــان به وس ــه انس ــد ک باش
ــت:  ــکیت گف ــد. ابن س ــب می کن ــد و او را تکذی ــی می یاب ــدا آگاه ــه خ ــبت ب ــرداز نس و از دروغ پ
ــعبه حرانی، 1380: 443(.  ــت.« )ابن ش ــت( اس ــخ )درس ــان پاس ــن هم ــه ای ــوگند ک ــدا س به خ
خــود حضــرت در روزگاری کــه حجــت ظاهــری، یعنــی امامــت، در حــد پادشــاهی تنــّزل یافــت و 
امامــانg ناشــناخته ماندنــد، از حجــت باطنــی بیشــترین بهــره را بــرده و با تشــکیل مناظــرات و 

ــه، 1378ق، ج2: 340(. ــد )ابن بابوی ــت می کردن ــردم را هدای ــی، م ــات عقالن احتجاج

4ـ11 توجه به گفتگومحور بودن مدل های تربیتی اسالمی

 ایــن روش، گفتگویــی منظــم دربــاره موضوعــات اســت کــه در آن مربــی موضوعــی را مطــرح و 
ــای  ــران در فعالیت ه ــن روش، فراگی ــد.. در ای ــر می کنن ــه و اظهارنظ ــارۀ آن اندیش ــران درب فراگی
تربیتــی ـ آموزشــی شــرکت و در مباحثــه، از نگرش هــای خــود بــا ذکــر دالیــل حقایقــی و اصــول 
ــود،  ــتفاده می ش ــن روش اس ــا g، از ای ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت ــد. در س ــاع می کنن ــی دف علم
ــد و  ــرح می کردن ــائل روز را مط ــات و مس ــرآن، روای ــات ق ــاران، آی ــان ی ــان در می ــه ایش ــوی ک به نح
مبانــی اســالم را آمــوزش مــی دادنــد. دو نمونــه از شــواهد آن در ســیرۀ رضــوی، عبــارت اســت از:
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4ـ11ـ1  گفتگو در قالب پرسش و پاسخ

در ســیرۀ رضــوی اســتفاده از پرسش و پاســخ یکــی از لوازم اصلی تربیت اســت. ایشــان می فرمایند: 
ــه،  »علــم، گنجینه هــای کمــال اســت و کلیدهــای آن گنجینه هــا پرســش کردن اســت.« )ابن بابوی
1378ق، ج1: 124(. هرچنــد ائمــه b بــرای ســؤال کردن فضیلت هــای متعــددی برشــمرده اند، 
اگــر هــدف آزار معلــم باشــد، هشــدار داده انــد. حضــرت علــی g می فرماینــد: »بــر دانشجوســت 
ــگام  ــزد. هن ــتیزه برنخی ــره و س ــه مکاب ــخ های او ب ــا پاس ــد و ب ــاده روی نکن ــم زی ــؤال از معل ــه در س ک
خســتگی و ناتوانــی معلــم، از پای فشــردن بــر بحــث خــودداری کنــد و چــون بــه عــزم بیرون رفتــن از 

مجلــس درس برخاســت، بــه دامــن وی نیاویــزد.« )مجلســی، 1403ق، ج2: 43(

درمجمــوع، پرسش وپاســخ کــه بیانگــر نوعــی گفتگوســت، در ســیرۀ رضــوی  مــورد توجــه بســیار 
قــرار گرفتــه اســت. روزی بــه دســتور مأمــون، مجلســی از فقهــا و فیلســوفان فرقه هــای مختلــف، 
در حضــور امــام g تشــکیل شــد و خــود مأمــون نیــز در مجلــس شــرکت کــرد. در آن مجلــس، 
ــرای مدعــی آن، از چــه راهــی ثابــت می شــود؟ امــام  از امــام g پرســیده  شــد: مقــام امامــت ب
g فرمــود: بــا تصریــح پیامبــرn و دالیــل ثابــت می شــود. عالــم گفــت: داللــت بــر صــدق امــام 
چیســت؟ امــام g فرمــود: در علــم و اســتجابت دعــای او. عالــم گفــت: شــما چگونــه از حــوادث 
خبــر می دهیــد؟ حضــرت فرمــود: براســاس عهــدی کــه بیــن مــا و پیامبــر n وجــود دارد. عالــم 
گفــت: شــما از دل هــای مــردم چگونــه خبــر می دهیــد؟ امــام فرمــود: آیــا ســخن پیامبــر n بــه 
شــما نرســیده کــه فرمــود: مراقــب فراســت و تیزهوشــی مؤمــن باشــید؛ چراکــه او بــه کمــك نــور 
ــچ  ــود: هی ــام g فرم ــت. ام ــیده اس ــه مارس ــخن ب ــن س ــت: آری؛ ای ــم گف ــرد. عال ــدا، می نگ خ
ــه انــدازۀ  ــا نــور خــدا ب مؤمنــی نیســت مگــر اینکــه دارای هــوش تیــز و ســرعت انتقــال اســت و ب
ایمــان و بصیــرت و شــناختش، بــه اشــیا می نگــرد و خداونــد در وجــود امامــان g آنچــه را کــه در 

میــان همــۀ مؤمنــان پخــش کــرده، جمــع کــرده اســت )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 448(.

4ـ11ـ2ـ گفتگو در قالب مناظره

»مناظــره« به معنــای گفتگــو بــا یکدیگــر اســت کــه طــی آن دو طــرف می کوشــند بــا اســتفاده از 
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مقدمــات پذیرفته شــدۀ طــرف مقابــل، مطلــب خــود را اثبــات و فضیلــت خــود را بــر دیگــران اثبــات 
ــتن  ــور پرده برداش ــه ها، به منظ ــورد اندیش ــر برخ ــره بیانگ ــپنجی، 1390: 121(. مناظ ــد )س کن
ــردن  ــرای مغلوب ک ــه ب ــن، ن ــؤال ک ــتن س ــرای دانس ــد: »ب ــام g فرموده ان ــت. ام ــت اس از حقیق
دیگــران.« )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 133(. ایشــان بــا شــرکت در مناظــرات ، عمــاًل روش 
عقالنــی بحــث را بــه مــردم آمــوزش می دادنــد )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 132(. در واقــع، 
نهضــت ترجمــه، تحولــی فکــری ـ فرهنگــی در جامعــۀ اســالمی ایجــاد کــرد، مســائل جدیــدی 
جایگزیــن مســائل موجــود شــد و مبانــی و روش هــا نیــز تغییــر کــرد. بــر همیــن  اســاس، برخــالف 
 g برخــی رهبــران ادیــان و مذاهــب کــه پرســش را زمینــۀ بی اعتقــادی می دانســتند، امــام رضــا
بــا اطمینــان از مبانــی دینــی، بــه عقالنیــت تأکیــد کردنــد و بــا اســتقبال از تضــارب آرا، بــه طــرح 
مســائل نویــن دین شناســی پرداختنــد. اســتقبال امــام g از مباحــث آزاد، نشــانگر آن اســت کــه 
ایشــان مبانــی اســالم را دارای پایه هــای عقالنــی و دیــن را بــا عقــل و علــم قابــل  دفــاع می دانســتند 
)وطن دوســت، 1387: 14(. آنچــه امــام g در دفــاع عقالنــی بــه روش مناظــره انجــام دادنــد، 
شــبهات را از دیــن برطــرف کــرد و ظرفیــت تحمــل دیدگاه هــای مخالــف را شناســاند. مناظره هــای 
ــل، آزادی  ــرف مقاب ــه ط ــدان دادن ب ــا، می ــن آنه ــه مهم تری ــی دارد ک ــای خاص ــام g ویژگی ه ام
کامــل مخالفــان، احتجــاج بــا زبــان طرف مقابــل و اســتفاده از مقبــوالت طــرف مقابــل در مناظره، 

ــه، 1378ق، ج1: 154(. ــی، 1403ق، ج10: 321؛ ابن بابوی ــت )مجلس اس

4ـ12  توجه به هماهنگی و تاثیر متقابل علم و عمل در سیاست گذاری تربیتی

بــر اســاس مبانــی اســالمی، بیــن علــم و عمــل رابطــۀ متقابــل و مســتقیم وجــود دارد )کاردان، 
1389: 506( لــذا مرّبــی بایــد مترّبــی را تشــویق بــه اعمــال موافــق فطــرت کنــد. انجــام عمــل 
مطابــق فطــرت، به تدریــج علــم آن  را به همــراه خواهــد آورد و ایــن تشــویق، قبــل از کالم مرّبــی، بــا 
عمــل او صــورت می گیــرد )قانــع و عصاره نــژاد  دزفولــی، 1396: 21(. در فقــه اســالمی، بــر عــدم 
تشــّبه بــه کّفــار تأکیــد می شــود. پیامبــر n می فرماینــد: »هرکــس به غیــر مــا ماننــد شــود، از مــا 
نیســت.« )پاینــده، 1360: 509(. در همیــن  رابطــه، امــام رضــا g می فرماینــد: »عمــل تابــع 
علــم اســت. هیــچ کــدام بــدون دیگــری نفعــی نــدارد و عالــم ناچار بایــد عمل کنــد و علــم به تنهایی 
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اهــل علــم را نجــات نمی دهــد.« )ابن فهد حلــی، 1381، ج1: 73(. آن حضــرت فرمــود: »کســی 
 کــه بــدون شــناخت و بصیــرت عمــل کنــد، هماننــد کســی اســت کــه در بیراهــه حرکــت می کنــد و 
هــر چــه بــر ســرعت مســیر بیفزایــد، جــز دوری از راه چیــزی بــر او نیفزایــد، پس علــم و عمــل دو یار 
قریــن هــم هســتند کــه هیــچ یــک بــدون دیگــری درســت نمی شــود و همــه فعالیت هــا بــه خاطــر 

ایــن دو گوهــر یعنــی علــم و عمــل شــکل گرفته اســت.« )ابن فهد حلــی، 1381، ج1: 74(. 

4ـ13 مخاطب شناسی در فرایند تربیت

گوینــده در تعامــل، میــزان خــرد مخاطبــان را می ســنجد و به میــزان عقــول اســتعداد و تــوان آنهــا 
بــه گفتگــو می پــردازد )زین آبــادی و عدلــی، 1395(. امــام رضــا g می فرماینــد: »ظرفیت هــای 
معرفتــی هــر جامعــه را بایــد شــناخت و رعایــت کــرد و بــه انــدازۀ آنهــا ســخن گفــت.« )ابن بابویــه، 
1398ق: 95(. در روایــت دیگــر، امــامg می فرماینــد: »حکیمــان آن گاه حکمــت را تبــاه کردنــد 

کــه آن را در اختیــار نااهــالن گذاردنــد.« )مجلســی، 1403ق، ج75: 345(. 

شــخصی از ثنویــه بــر یکتایــی وجــود خداونــد دلیــل خواســت. حضــرت بــا توجــه بــه فهــم وی، 
بــه پاســخی اقناعــی اکتفــا کــرده و فرمــود: »اینکــه تــو می گویــی خداونــد دوتاســت، خــود دلیــل 
بــر یکتایــی اســت؛ زیــرا تــو »دومــی« را نمی خوانــی، مگــر آنکــه اولــی را اثبــات کنــی. پــس اولــی 
ــه، 1398ق: 420(. آن  ــوده و دومــی، محــّل اختــالف اســت.« )ابن بابوی مــورد اّتفــاق همــگان ب
حضــرت در ایــن اســتدالل بــه اثبــات خــدای واحــد اکتفــا می کنــد، خــدای دوم را در مرحلــۀ شــك 

ــد. ــی نمی کن ــد و آن را نف وا می نه

4ـ14  ضرورت سیاست گذاری برای محیط رشد مترّبی

منظــور از محیــط، مجموعــه شــرایطی اســت کــه افــراد را در خــود شــناور می کنــد و بــر آنهــا اثــر 
می گــذارد، مثــل عوامل فیزیکــی، فرهنگــی و... )قائمــی، 1370: 116(. همچنیــن، بایــد توجــه 
داشــت کــه تربیــت، تنهــا شــامل محیــط خانــه نمی شــود، بلکــه شــامل تمامــی مکان هــای حضور 
مترّبــی می شــود )مایــر، 1374: 17(. هرچــه محیــط بــا معیارهای دینی منطبق تر باشــد، شــرایط 
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بــرای تربیــت دینــی فراهم تــر می شــود. محیــط اســت کــه انســان را بــه خداپرســتی یــا بت پرســتی 
ــی به د ســت خــود انســان اســت )مکارم شــیرازی، 1374، ج6:  می کشــاند. البتــه، انتخــاب نهای
ــروف و  ــط، امربه مع ــت محی ــرای مدیری ــالم ب ــکار اس ــن راه ــاس، اصلی تری ــن  اس ــر همی 335(. ب
نهی ازمنکــر اســت. امــام رضــا g در ایــن بــاره می فرماینــد: »هــرگاه امــت مــن امربه معــروف و 
نهی از منکــر را تــرک کننــد، باید در انتظــار عذاب پــروردگار باشــند.« )عطاردی قوچانــی، 1406ق، 
ــالف او ر،  ــای خ ــی داد و کاره ــم م ــرد و بی ــت می ک ــون را نصیح ــام g مأم ــود ام ج2: 382(. خ

تقبیــح می نمــود )مفیــد، 1413ق: ج2: 269(.

4ـ15 شمولیت و جامعیت مؤلفه های سیاست گذاری تربیتی ـ  اسالمی

ــی، 1387: 292(.  ــت )طباطبای ــت اس ــمولیت و جامعی ــوی  ش ــت رض ــای تربی ــی از ویژگی ه یک
امــام g چــون نمــاد اســالم حقیقــی بودنــد، هماننــد اســالم، بــه تمامــی حوزه هــای انســانی چنــان 
می پرداختنــد کــه بــا اهتمــام بــه یــک حــوزه، از دیگــر حوزه هــا بــاز نماننــد زیــرا اســالم دینــی حقیقــی 
اســت، لــذا احکامــی آن نیــز جامــع هســتند و بــه صــورت هم زمــان، خیــر دنیــا و آخــرت را به دنبــال 
دارنــد )موســلی و جــدی، 1397(. در همیــن  رابطــه »ابراهیم بن عبــاس« بیــان می کنــد: »هرگــز ندیدم 
آن حضــرت، بــا ســخن در حــّق کســی جفــا کنــد... هرگــز حاجتمنــدی را کــه تــوان انجــام حاجــت او 
را داشــت، رد نمی کــرد. هرگــز پــای خــود را نــزد دیگــران دراز نمی کــرد، هرگــز در حضــور دیگــران بــه 
چیــزی تکیــه نمــی داد، هرگــز ندیــدم غالمان و خدمــۀ خود را دشــنام دهــد، هرگز ندیــدم کــه آب دهان 
بینــدازد... وقتــی ســفره پهــن می کــرد، بــردگان و خدمــه و حتــی دربان هــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر 
ســفره می نشســتند. بیشــتر شــب ها را تــا صبــح اهــل تهّجــد و نیایــش بــود... بســیار نیکــی می کــرد و 

ــه، 1378، ج2: 184؛ مجلســی، 1403ق، ج49: 90( پنهانــی صدقــه مــی داد... .« )ابن بابوی

5. نتیجه گیری

علــوم، بســته بــه مبــادی خــود، مختّصــات مختلفــی دارنــد. علــوم تربیتــی و متعلقــات آن  )ماننــد 
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ــی اســالمی،  ــا بنیــان  قــرار دادن مبان ــذا ب ــن امــر مســتثنی نیســت. ل سیاســت گذاری( نیــز از ای
ــع اســتخراج احــکام در  ــار می شــود. از طرفــی، یکــی از مناب ــر آن ب ــی ب ــف و متفاوت ــج مختل نتای
اســالم، اقــوال و ســیرۀ معصومــان b اســت. ســؤال اصلــی پژوهش حاضــر، چیســتی داللت های 
سیاســت گذاری تربیتــی اســالمی بــا مبنــا قــراردادن ســیره رضــوی بــود زیــرا دوران امامــت امــام 
ــت.  ــی اس ــتت فرهنگ ــی از دوران پرتش ــه و... یک ــت ترجم ــد نهض ــی مانن ــه دالیل ــا ب ــاg بن رض
ــد  ــاع، می توان ــن اوض ــا g در ای ــام رض ــی ام ــت گذاری تربیت ــت و سیاس ــوۀ مدیری ــن، نح بنابرای
به عنــوان سرمشــقی بی بدیــل بــرای مدیریــت عرصــۀ تربیــت در جهــان پرتشــتت کنونــی باشــد.

ــه کمــال دســت   یابنــد کــه اســتعدادهای خویــش را بشناســند و  انســان ها زمانــی می تواننــد ب
ــه جهــت اوضــاع سیاســی و  از رهگــذر تعالیــم معصومیــن b شــکوفا ســازند. ازطــرف  دیگــر، ب
اجتماعــی عصــر رضــوی ، جایــگاه کیفیــت تعامــل بــا دیگــران، نحــوۀ تربیــت انســان ها توســط آن 
حضــرت، بســیار پراهمیــت اســت. پژوهــش حاضر، در ســنت کیفی و بــا روش توصیفــیـ  تحلیلی، 
ــا مبنــا قــراردادن ســیره رضــوی، به دنبــال اســتخراج داللت هایــی بنیادیــن در سیاســت گذاری  ب
ــای  ــتعدادها و گرایش ه ــه اس ــی ب ــد از: 1. جهت ده ــج عبارتن ــّم نتای ــود. اه ــالمی ب ــی اس تربیت
متربــی در فراینــد تربیــت 2. مــدارا و تســامح بــا مترّبــی، مؤلفه هایــی اساســی در سیاســت گذاری 
تربیتــی اســالمی 3. نقــش اثــرات وضعــی بــر مترّبــی در فراینــد تربیــت 4. محبت مــداری و تکریــم 
مترّبــی در فراینــد تربیــت 5. سیاســت گذاری بــرای الگوهــای اخالقــی و رفتــاری مترّبــی در فرایند 
تربیــت 6. تشــویق محور و تهدیدمحوربــودن توأمــان مــدل تربیتــی 7. تبیین عقایــد و ضرورت های 
دیــن بــرای متربــی 8. توجــه بــه ســنن الهــی در سیاســت گذاری تربیتــی 9. اصالــت غفلت زدایــی 
در فراینــد تربیتــی فــرد و جامعــه 10. توجــه بــه نقــش حجــت درونــی در سیاســت گذاری تربیتــی 
11. توجــه بــه گفتگومحــور بــودن مدل هــای تربیتــی اســالمی 12. توجــه بــه هماهنگــی و تأثیــر 
ــت 14.  ــد تربی ــی در فراین ــی 13. مخاطب شناس ــت گذاری تربیت ــم و عمــل در سیاس ــل عل متقاب
ــای  ــت مؤلفه ه ــمولّیت و جامعِی ــی 15. ش ــد مترّب ــط رش ــرای محی ــت گذاری ب ــرورت سیاس ض

سیاســت گذاری تربیتــی اســالمی.
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