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مقاله پژوهشی

داللتهایبنیادینسیاستگذاریتربیتی
اسالمی ،برگرفته از قول و سیره رضوی

دریافت 1397/8/22 :پذیرش1397/11/14 :
سینا عصاره نژاد دزفولی ،1میثم فرخی
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چکیده
ســیره ائمــه اطهــار  bمملــو از درسهــای پربــار اســت .از آموزههــای زندگــی امــام رضــا  gنیــز
میتــوان بــرای بهبــود زندگــی بشــر بهرههــای بســیار بــرد .یکــی از آنهــا اقدامهــای سیاس ـتگذارانه
یـتحلیلــی ،درصــدد اســت
آن حضــرت بــرای تربیــت انسانهاســت .پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد توصیف 
داللتهایــی بنیادیــن در سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی از ســیره رضــوی را اســتخراج کنــد .نتایــج
پژوهــش حاکــی از داللتهــای تربیتــی ماننــد جهتدهــی بــه اســتعدادها و گرایشهــای متربــی در
فراینــد تربیــت ،نقــش اثرهــای وضعــی بــر ّ
متربــی در فراینــد تربیــت؛ سیاس ـتگذاری بــرای الگوهــای
اخالقــی و رفتــاری ّ
متربــی ،در فراینــد تربیــت؛ تشــویقمحور و تهدیدمحــور بــودن توأمــان مــدل تربیتی؛
توجــه بــه گفتگومحــور بــودن مدلهــای تربیتــی اســامی؛ توجــه بــه هماهنگــی و تأثیــر متقابــل علــم
و عمــل در سیاســتگذاری تربیتــی؛ مخاطبشناســی در فراینــد تربیــت؛ ضــرورت سیاســتگذاری
بــرای محیــط رشــد ّ
متربــی اســت.
کلیدواژهها :تربیت ،سیاستگذاری تربیتی اسالمی ،داللت بنیادین ،امام رضا ،gسیرۀ رضوی.

 .1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق ( gنویسنده مسئول)sina.asareh716 @gmail.com :
 .2استادیار گروه ارتباطات ومطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهرانmfarokhi65@gmail.com :
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 .1مقدمه و بیانمسئله
ّ
دیــن اســام بــا عنایــت بــه تأثیــر تعلــم در تزکیــه جامعــه ،ایــن دو مقولــه را از اركان اساســى نیــل
انســان بــه کمــال برمیشــمارد .پرواضــح اســت ،وقتــی دیــن اســام اهــداف ،مقــررات ،نظــام
حقوقــی ،اقتصــادی و سیاســی خاصــی دارد ،نمیتوانــد یــک نظــام خـ ّ
ـاص تربیتــی نداشــته باشــد
(مطهــری .)16 :1374 ،بیتردیــد انســان تــا در میــدان تعلیــم و تربیــت گام ننهــد ،تواناییهایــش
بــه فعلیــت نمیرســد .ازای ـنرو ،اســام از آغــاز ،تربیــت را اصــل قــرارداد و حركــت تكاملــى خــود
را از آن آغــاز کــرد (نظرپــور ،بیتــا .)51 :امــام رضــا  gمیفرماینــد« :علــم ،دارنــدگان خــود را
بهتــر از پــدران بــا هــم جمــع میکنــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)131 :2ایــن بــدان معناســت کــه
اتحــاد آگاهانــه و حرکتهــای تکاملبخــش مردمــی ،مرهــون شــناخت عمومــی اســت کــه بهتدریج
انســانها را بــه صورتــی بــادوام ،در کنــار هــم گــرد مــیآورد و بــه هدفهایــی واال میرســاند
(حکیمــی ،1384 ،ج .)179 :1بنابرایــن ،علــم در کنــار تربیــت ،در تعالــی جامعــه مؤثــر اســت؛ چه
اینکــه در پرتـ ِـو آگاهــی اســت کــه افــراد جامعــه بــا یکدیگــر پیونــد میخورنــد .بر ایــن پایــه ،اهلبیت

 bکــه نمونــۀ كامــل تربیــت نبــوی بهشــمار میرونــد ،متناســب بــا شــرایط اجتماعــی خویــش،
ســیرۀ خاصــی را در ارتقــای جامعــه اتخــاذ میکردنــد (طباطبایــی .)156 :1387 ،بدینســان،
دوران امامــت امــام رضــا  gکــه عصــر اختــاط فرهنــگ اســام بــا دیگــر فرهنگهاســت (قائمی،
 )275 :1378بهدلیــل گســترش نهضــت ترجمــه ،زمینههــای علمــی بــرای اندیشــمندان ادیــان
و مذاهــب مختلــف ایجــاد شــد کــه بــه «عصــر طالیــی تمــدن اســامی» مشــهور اســت (ابنســعد،
1408ق ،ج431 :1؛ رفاعــى1343 ،ق ،ج379 :1؛ جرجىزیــدان ،بیتــا ،ج .)282 :2در ایــن
مفوضــه ،مشـ ّـبهه و ّ
دوره زمینــۀ مناســبی بــرای نحلههایــی نظیــر واقفیــه ،غــاتّ ،
مجســمه مهیــا
شــد .از ســویدیگــر ،جلســات مذاکراتــی در قالــب مناظــرات بــا دانشــمندان ادیــان مختلــف نیــز
برگــزار میشــد .ازهمیـنرو ،هجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان ،در تثبیــت ارکان فکــری جهــان
تشـ ّـیع ،مقول ـهای انکارناپذیــر اســت .بدینســان ،امــام رضــا  gدر مواجهــه بــا ایــن جریانهــای
درونــی و بیرونــی ،نهتنهــا بــه شــبهات پیــروان آنــان پاســخ میدادنــد بلکــه از هــر فرصتــی بــرای ارائه
آموزههــای اســامی بــه جامعــه اســتفاده میکردنــد .شــناخت ایــن آموزههــا در عصــر حاضــر،
الگویــی عالــی در حیطــۀ تربیــت را پیـشروی پژوهشــگران قــرار میدهــد.
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داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی اسالمی ،برگرفته از( ...عصارهنژاد دزفولی و همکار)

مســئله پژوهــش حاضــر ،یافتــن داللتهــای بنیادیــن سیاسـتگذاری تربیتــی امــام رضــا ،g
در اوضــاع اجتماعــی مذکــور اســت تــا بتــوان از نحــوۀ عملکــرد آن حضرت ،بــرای سیاسـتگذاری
تربیتــی در دوران کنونــی اســتفاده کــرد .بنابرایــن ،ســؤال اصلــی پژوهــش عبارتاســتاز:
داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی در سیره رضوی کدام است؟
تاکنــون هیــچ پژوهشــی در حیطــۀ اســتخراج داللتهــای سیاســتگذاری تربیتــی از ســیره
ت نگرفتــه اســت .تنهــا پژوهشهایــی نزدیــک بــه ایــن موضــوع در اقــوال و ســیره
رضــوی صــور 
رضــوی انجــام شــده اســت کــه در جــدول 1بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
عظیــمزاده اردبیلــی و ذبیحــی ( )1392در پژوهــش خــود بــا عنــوان «مؤلفههــای ســامت و
بهداشــت روانــی در ســیره رضــوی» ،بیــان میکننــد کــه امام رضــا gبــه انتخاب همســر بهعنوان
زیربنــای بهداشــت روانــی خانــواده تاکیــد و در ایــن حــوزه بــر معیارهایــی ماننــد توجــه بــه زمــان
ازدواج ،مشــورت و ایمــان فــرد ،امــر فرمودهانــد .پــس از شــکلگیری کانــون خانــواده ،رعایــت
توصیههایــی از قبیــل :تأمیــن نیــاز جنســی ،توســعه اقتصــادی ،تقویــت گرایشهــای اخالقــی در
تعامــل میــان زوجیــن ،بهداشــت خانــواده را در پــی خواهــد داشــت.
جانیپــور و ســروریمجد ( )1393در مقالــه خــود بــا عنــوان «تبییــن شــیوههای تربیتــی امــام
رضــا gدر راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســامی 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 اهلبیــت ،bآمــوزش آداب عبــادت
و بندگــی و ...اســت.
دهقانســرخآبادی و کرامتــی ( )1395در مقالــه خــود بــا عنــوان «روشهــای آموزشــی در ســیره
رضــوی و داللتهــای آن بــرای تربیــت عقالنــی در دانشــگاه فرهنگیــان» ،پنــج روش تدریــس
آمــوزش انفــرادی ،بحــث گروهــی ،پرســش و پاســخ ،عبرتآمــوزی و مناظــره را براســاس ســیره
رضــوی بیــان نمودنــد .کاربــرد هــر یــک از روشهــا توســط مدرســان نیازمنــد برخــورداری آنهــا از
مهارتهــای ارتباطــی اســت .تأکیــد بــر مهارتهــای دانشجو-اســتادان ،بــه عنــوان معیــاری برای
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جــذب ،بررســی مســتمر توانمندیهــای فکــری نیروهــا ،گنجانــدن یــک یــا چنــد واحــد درســی در
زمینــه تفکر ،پیشــنهاد شــد.
زینآبــادی و عدلــی ( )1395در پژوهــش خــود بــا عنــوان «اصــول و روشهــای تربیتــی بــا
نگرشــی بــه اراده و اختیــار انســان در ســیره رضــوی» ،دو ُبعــد -1اندیشــهورزی بــا زیرمقــوالت
(بصیرتدهــی و-2 ،)...علمآمــوزی بــا زیرمقــوالت (حقیقتجویــی و )...را بــه عنــوان مهمتریــن
اصــول و روشهــای مبنــای اراده بیــان نمودنــد.
نــوروزی و همــکاران ( )1396در مقالــه خــود بــا عنــوان «راهکارهــای تربیــت دینــی در فضــای
مجــازی بــا تأکیــد بــر آموزههــای قــرآن و ســیره رضــوی» ،پــی بردنــده کــه از جملــه ویژگیهــای
چالشبرانگیــز تربیــت در فضــای مجــازی ،نامحدوبــودن و غیرقابلکنترلبــودن ،تضــاد
فرهنگهــا 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.
دلبــری و زحمتکــش ( )1395در پژوهــش خــود بــا عنــوان «بهکارگیــری شــیوههای تســامح و
تســاهل در ســیره تربیتــی امــام رضــا ،»gبــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه التــزام بــه احتــرام
نســبت به غیرمســلمان ،آشــنایی بــا زبان و متــون مقــدس ادیــان ،آزادی فکرو به رسمیتشــناختن
حــق ســوال بــرای ادیــان ،همزیســتی مســالمتآمیز ،از مهمتریــن شــاخصهای الگــوی رفتــاری
رضــوی بــا دیگــر ادیــان بــوده اســت.
موســلی و جــدی ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان «مولفههــا و روشهــای تربیتــی در احادیــث
امــام رضــا ،»gدســتیافتند کــه مولفههــای تربیــت رضــوی بــر ســه پایــه اســتوار اســت:
خدامحــوری ،جامعیــت و عنایــت بــه جنبههــای فــردی و اجتماعــی .در امتــداد ایــن اصــول
س ـهگانه ،از روشهایــی ماننــد :بهرهگیــری از قــرآن ،اســتفاده از مصادیــق ملمــوس و طبیعــی،
تشــویق بــه تحصیــل فقــه و دانــش ،اســتفاده نمودهانــد.
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 .2مبانی نظری پژوهش
2ـ 1چیستی مفهوم تربیت در دیدگاه اسالمی
پیــش از بیــان تعریــف مختــار از تربیــت ،ضروری اســت بــه تعریفهای رایــج آن نزد اندیشــمندان
اســامی اشــاره شود.
انســان فطرتــی خداآشــنا دارد ولــی ممکــن اســت در مصداقیابــی دچــار خطــا شــود .ائمــۀ
معصومیــن  bدر جایــگاه اولیــن مربیــان ،بــا اســتفاده از ســرمایۀ فطــری ،انســان را بهطــرف
ش رهنموننمــودن انســان بــه
حقیقــت رهنمــون میســازند .بنابرایــن «تربیــت اســامی» رو 
مصــداق حقیقــی ّ
«رب» و پرســتش حداکثــری او در تمــام ابعــاد حیــات اســت و هــدف آن ،دادن
زمــام ُبعــد مــادی او بــه دســت فطــرت اســت (امینــی48 :1384 ،؛ باقــری.)99 :1389 ،

آیتاللــه خامنـهای معتقدنــد تربیــت بهمعنــای رشــد و حرکــت هــر شــیء بهســمت غایتــی اســت
کــه کمــال خــود را بازمییابــد و در مــورد انســان ،حرکــت او بهســمت رشــد توأمــان جســمانی،
عقالنــی ،علمــی و اخالقــی اســت ،بهنحــوی کــه بــه انســان کامــل نزدیــک شــود (بانکیپــور و
قاماشــچی.)53 :1384 ،
آیتاللــه مطهــری (ره) نیــز معتقــد اســت تربیــت یعنــی پــرورشدادن؛ یعنــی بهفعلیـتدرآوردن
اســتعدادهای بالقــوه .لــذا تربیــت بایــد متناســب بــا طبیعــت و سرشــت باشــد .اگــر بنــا باشــد
شــیئی شــکوفا شــود ،بایــد اســتعدادهایی کــه دارد ،ظهــور نمایــد و اگــر اســتعدادی در شــیئی
نیســت ،بدیهــی اســت کــه پــرورش معنایــی نــدارد (مطهــری.)17 :1374 ،
بــه نظــر اســتاد صفائیحائری ،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 روشــنیدادن و زمینــۀ فراه ـمآوردن
باشــد (صفاییحائــری.)23 :1379 ،
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در نهایــت ،بــه متأخرتریــن تعریــف پرداختــه میشــود کــه بــه نظــر میرســد مجمــع وجــوه
تعریفهــای گذشــته اســت و لــذا بهعنــوان مبنایــی بــرای پژوهــش حاضــر ،اخــذ میشــود .ایــن
تعریــف عبــارتاســتاز« :تربیــت فراینــد یاریرســانی (ایجــاد زمینههــا ،رفــع موانــع ،اســتفاده از
شــیوههای مؤثــر) بــه متربــی بــرای ایجاد تغییــر تدریجی در گســتره زمــان ،در یکی از ســاحتهای
بدنــی ،ذهنــی ،روحــی و رفتــاری او ،بهواســطه عامــل انســانی دیگــر ،بهمنظــور دســتیابی
هماهنــگ و همهجانبــه ،آزادانــه و آگاهانــه بــه کمــال انســانی و شکوفاســازی اســتعدادهای او یــا
بازدارندگــی و اصــاح صفــات و رفتارهــای اوســت( ».اعرافــی .)28 :1392 ،ایــن تعریــف هــم بــه
ایجــاد زمینههــای بیرونــی (رفــع موانــع) و درونــی و هــم بــه ایجــاد تغییــر در فــرد اشــاره دارد.
2ـ 2چیستی مفهوم سیاستگذاری
«دولــت در عمــل»« ،هرآنچــه حکومتــی انتخــاب میکنــد تــا انجــام دهــد یــا ندهــد»« ،اصــول
راهنمــای کارهــای دولتهــا»« ،مجموعــه تصمیمــات قــوای ســهگانه» ،تعریفهایــی از
سیاســتگذاری عمومــی هســتند (قلیپــور22-97 :1387 ،؛ الوانــی و شــریفزاده:1388 ،
ّ
 .)3بــه اعتقــاد برخــی ،سیاســتگذاری عمومــی تجلــی ارادۀ حکومــت در عمــل ،بهعنــوان
مجموعههایــی مرتبــط متشــکل از مقاصــد ،تصمیمــات و سیاســتها کــه قابــل نســبت بــه
اقتــدار عمومــی (از قبیــل مجلــس و دولــت) در ســطوح مختلــف اســت (وحیــد1380،؛ الوانــی
و شــریفزاده .)3 :1388 :بنابرایــن ،علــم سیاس ـتگذاری ،قســمتی از حرکــت عقالنیکــردن
زندگــی بــرای تســلط روزافــزون بــر زندگــی اجتماعــی اســت و ایــن تســلط دارای دو وجــه
ســلبی و ایجابــی اســت (اشــتریان .)15 :1386 ،بعضــی نیــز سیاســتگذاری را بــا فراینــد
سیاســتگذاری پیونــد میدهنــد و کوشــش میکننــد تــا از ایــن طریــق تعریــف مناســبی را
ّ
ارائــه کننــد و خطمشــیگذاری را شــامل تمــام اقدامهایــی میداننــد کــه از زمــان احســاس
معضــل ،شــروع و بــه ارزیابــی نتایــج حاصــل از اجــرای خطمشــی ختــم میشــود (الوانــی و
شــریفزاده2 :1388 ،؛ توســلی .)75 :1387 ،بنابرایــن ،تــا امــری بهعنــوان معضــل و از
ً
طرفــی ،امــری بهعنــوان آرمــان احســاس نشــود ،اساســا سیاس ـتگذاری قابلتصــور نیســت.
ادراک ،تبییــن ،تفســیر و صورتبنــدی ایــن معضــل میتوانــد از ســوی نهــاد حکومــت ،مــردم
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ّ
جامعــه یــا نخبــگان باشــد و بــا ادراک مشــکل عمومــی اســت کــه فراینــد خطمشـیگذاری آغــاز
میشــود.
در نهایــت ،تعریفــی کــه در پژوهــش حاضــر بهعنــوان تعریــف مختــار انتخــاب میشــود،
برآینــدی از همــۀ تعریفهــای سیاسـتگذاری مذکــور و عبــارتاســتاز :مجموعــه تصمیمهــا و
اقدامهــای هدفمنــد حکومــت کــه بهطــور مســتقیم از طــرف حکومــت یــا ســازمانها و نهادهــای
مربــوط ،بــرای رســیدن بــه هدفــی خــاص صــورت میگیرنــد.
2ـ 3چیستی مفهوم سیاستگذاری تربیتی
بــا توجــه بــه مفاهیــم بیانشــده «سیاســتگذاری تربیتــی» عبارتاســتاز :سیاســتهایی
کــه مراجــع مختلــف حــوزه تربیــت در کشــور ،از قبیــل مجلــس ،دولــت ،حوزههــای علمیــه،
دانشــگاهها و  ...کــه حافظــان ثغــور تربیتــی جامعــه میباشــند ،میگیرنــد .بــرای مثــال ،دولــت،
در مفهــوم کلــی آن ،نهــاد قانونــی بــرای خطمشـیگذاری تربیتــی اســت و بــه شــکلهای مختلــف
ماننــد برنامهریــزی ،وضــع قوانیــن و ضابطههــا بــه تعییــن خطمشــی تربیتــی میپــردازد .بــر
اســاس تعریفهــای سیاســتگذاری ،شــروع چرخــه سیاســتگذاری تربیتــی ،از احســاس
معضــل تربیتــی و یــا آرمانــی تربیتــی بــرای جامعــه اســت ،کــه بتــوان آنرا تصــور نمــود و ادامــۀ
چرخــه سیاس ـتگذاری تربیتــی ،ارزیابــی از سیاس ـتها اجراشــده در حــوزۀ تربیــت اســت کــه
ایــن ارزیابــی باعــث بهبــود برنامهریــزی خواهــد شــد .ایــن تصمیمــات ،دو وجــه ســلبی و ایجابــی
دارنــد و میخواهنــد جامعــه را بــه خیــری در زمینــه تربیــت برســانند و یــا از شـ ّـری بــاز دارنــد.

 .3روش پژوهش
تحقیــق بــه شــیوۀ کیفــی و از نــوع تحلیلــی ـ توصیفــی اســت .جامعــۀ آمــاری ،شــامل کلیــه
اســناد ،منابــع و مراجــع مرتبــط بــا داللتهــای سیاس ـتگذاری تربیتــی امــام رضــا  gاســت و
کلیــه منابــع ،محتواهــا و مراجــع موجــود و در دســترس ،اعــم از کتابهــا و ...تحلیــل شــده اســت.
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دادههــای حاصلشــده از نــوع کیفــی بــوده و بــا توجــه بــه نــوع دادههــا ،بــه طبقهبنــدی ،تحلیــل،
اســتدالل و اســتنتاج منطقــی آنهــا پرداختــه شــد.

 .4داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی اسالمی در قول و سیره رضوی
در ایــن بخــش بــه بیــان داللتهــای بنیادیــن سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی ،مســتنبط از
اقــوال و ســیره رضــوی پرداختــه میشــود.
4ـ 1جهتدهی به استعدادها و گرایشهای متربی در فرایند تربیت
«اســتعداد» در لغــت بهمعنــای «توانمنــدی بالقوهبــودن»« ،حرکــت از قــوه به فعــل»« ،توانمندی
انجــام کار در آینــده یــا قــدرت بهفع ـلدرآوردن اســتعداد بالقــوه»« ،صالحیــت و آمادگــی بــرای
یادگیــری بهطــور ســاده و دســتیابی بــه ســطح بــاالی مهــارت در زمینــهای مشــخص» اســت
(صلیبــا1366 ،؛ نیکــزاد1390 ،؛ اس.ربــر1390 ،؛ رزمآزمــا1358 ،؛ ســجادی59 :1375 ،؛
وینهــاوس.)6 :1390 ،
اســتعداد شمشــیری دولبــه اســت کــه در صــورت قرارنگرفتــن آن تحــت آموزههــای تربیتــی،
فــرد را بــه مســیرهای خطرناکــی میکشــاند (عصارهنــژاد 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 (عظیـمزادهاردبیلــی و ذبیحــی .)1392 ،بایــد
در برابــر تولیــدات مضــر ،تولیداتــی تربیتــی ،برخاســته از معــارف الهــی و بدیلهــای اســامی
تولیــد نمــود و فقــط نبایــد ،به رویکــردی ســلبی اکتفــا کــرد (نــوروزی و دیگــران .)18 :1395 ،امام
رضــا  gدر ایــن زمینــه میفرماینــد« :خــدا رحمــت کنــد آن کــس کــه امر مــا را زنــده بــدارد .راوی
میگویــد :گفتــم :چگونــه امــر شــما را زنــده بداریــم؟ فرمــود :بــا تعلیــم علــوم مــا بــه مــردم ،زیــرا
اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بداننــد از آن ّ
تبعیــت میکننــد( ».ابنبابویــه1403 ،ق180 :؛
مجلســی1403 ،ق ،ج .)30 :2همچنیــن فرمودهانــد« :هرکــس در مجلســی بنشــیند کــه امــر مــا
در آن زنــده میشــود ،دل او نمیــرد آن روز کــه دلهــا همــه خواهــد مــرد .از ایشــان ســؤال شــد کــه
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چگونــه امــر شــما زنــده نگهداشــته میشــود؟ بــه اینکــه علــوم مــا را بیامــوزد و بــه مردمــان آمــوزش
دهــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج294 :1؛ ابنبابویــه1376 ،ق73 :؛ الراونــدی1407 ،ق278 :؛
طبرســی1385 ،ق257 :؛ مجلســی1404 ،ق ،ج502 :14؛ بحرانــی1374 ،ق ،ج508 :3؛
مجلســی1403 ،ق ،ج199 :1؛ جزایــری1427 ،ق ،ج .)185 :1ایــن روایــات بــر ایــن نکتــه
داللــت دارنــد کــه تولیــد محصــوالت دینــی و عرضــه آنهــا ،بــه خــودی خــود راهــکاری در مقابلــه بــا
ازبینبــردن چالشهــای تربیتــی ،بهخصــوص در دنیــای معاصــر اســت و خــود بــه نوعــی احیــای
امــر اســام اســت.
4ـ 2مدارا و تسامح با ّ
متربی ،مؤلفههایی اساسی در سیاستگذاری تربیتی اسالمی
مــدارا و تســامح دینــی از دیگــر داللتهــای بنیادیــن روش تربیتــی رضــوی اســت .امــام رضــا
 gدر ارتبــاط بــا پیــروان ســایر ادیــان ،ســعۀصدر داشــتند .حضــرت نهتنهــا بــه لحــاظ نظــری
بلکــه بــه لحــاظ ســلوک رفتــاری نیــز چنیــن بودهانــد .احتــرام تــوأم بــا مــدارا در مناظــرات بــا ســران
ادیــان و مذاهــب ،مؤیــد ایــن مطلــب اســت (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)89 :1ایشــان دربــاره اهــل
ً
عنــاد ،ســختگیر بودنــد امــا کســی را صرفــا بهخاطــر عقایــد خــاص مــورد توهیــن قــرار نمـیداد
(دلبــری و زحمتکــش .)1395 ،در رفتــار امــام رضــا  gهــم قاطعیــت صریــح دیــده میشــود
و هــم مالیمــت .دربــاره مســائلی کــه بــا مبانــی عقیــده در تضــاد باشــد ،نظیــر مباحــث توحیــد،
امامــت و ...در ایــن گونــه مــوارد ،امــام  gســازشناپذیر و بــدون انعطــاف اســت ولــی آنجاکــه
بــه حقــوق شــخصی و زمینههــای رفتــاری مربــوط میشــود ،اهــل تســامح اســت (گنجــور،
 .)250 :1390راوی میگویــد« :بــه امــام رضــا  gگفتــم بــرای پــدر و مــادرم دعــا کنــم ،بــا اینکــه
حـ ّـق 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 نمیشناســند ،بــا آنهــا مــدارا کــن زیــرا رســول خــدا
فرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی و نامهربانــی( ».ابــن شــعبه حرانــی،
 .)426 :1366حارثبــندلهــات میگویــد ،حضــرت فرمــود« :کســی مؤمــن حقیقــی نیســت
مگــر اینکــه در او ســه خصلــت باشــد :ســنت و روشــی از پــروردگارش ،ســنتی از پیامبــر و ســنت و
رفتــاری از ولـ ّ
ـی خــدا ...امــا ســنت پیامبــرش ،مداراکــردن بــا مــردم باشــد کــه خداونــد پیامبــرش
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ـر ِف َو أَ ْع ـر ِ
ِض َعــنِ
ـر بِال ْ ُعـ ْ
را بــه مــدارای بــا مــردم امــر کــرده و فرمــوده اســتُ :خــذ ال ْ َع ْف ـ ِو َو ْأمـ ُ
ین(»...ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)256 :1
ال ْ َجا ِهلِ َ
4ـ 3نقش اثرات وضعی بر متربی در فرایند تربیت
بــر اســاس ســیرۀ رضــوی ،آن حضــرت یکــی از عوامــل مهــم در تربیــت را نقــش اثــرات وضعــی
بیــان کردهانــد .نمون ـهای از ایــن شــواهد عبارتنــداز:
4ـ3ـ 1توجه به شرایط انعقاد نطفه

در مباحــث نــکاح میتــوان روایتهایــی یافــت کــه بــرای اولیــن رابطــۀ زوجیــن و نحــوۀ انعقــاد
نطفـهای پــاک بهعنــوان اولیــن گام در تربیــت ،برنامــه دادهانــد (عظیمزادهاردبیلــی و حمیدیپــور،
 .)1393امــام رضــا gمیفرماینــد« :هنگامــی کــه زن بــه خانــۀ تــو وارد شــد ،پیشــانیاش را بگیر
و او را بــه طــرف قبلــه بنشــان و بگــو :خداونــدا ،او را بــه امانــت گرفت ـهام و بــا میثــاق تــو بــر خــود
حــال کــردهام ،پــروردگارا ،از او فرزنــد بــا برکــت و ســالم روزیام کن و شــیطان را در نطفهام شــریک
مســاز و ســهمی بــرای او قــرار مــده( ».نــوری1408 ،ق ،ج .)122 :15امــام رضــا  gدر ایــن دعــا
لــزوم طلــب فرزنــد ســالم و صالــح را از خداونــد یــادآوری میکننــد .در نــگاه توحیــدی ،اگــر تمــام
اصــول تربیتــی رعایــت شــود بــاز هــم انســان ،بینیــاز از عنایــت الهــی نمیشــود .فرزنــد صالــح ،از
الطــاف پنهــان و آشــکار خداونــد اســت کــه بایــد ایــن لطــف را از درگاه الهــی طلــب کــرد.
4ـ3ـ 2مراقبتهای دوران حمل

پــس از تشــکیل نطفــه ،بایــد بــه مراقبتهــای جســمانی و روحــی مــادر و کــودک در دوران
حمــل توجــه کــرد .در ایــن دوران آنچــه مــادر میخــورد ،میبینــد ،میشــنود و تمــام حالتهــا و
احســاسهای او در کــودک مؤثــر اســت .بههمیــندلیــل ،توصیههــای متعــددی در مراقبتهــای
دوران بــارداری از ائمــه  bرســیده اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج .)23 :6امــام رضــا g
میفرماینــد« :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 ،خوشاخــاق ،زیبــا...و نزد شــوهرش منزلت
مییابــد( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)23 :6واضــح اســت کــه تغذیــه علــت تامــه ایــن صفــات نیســت
امــا عامــل زمینهســاز اســت .ایــنمــوارد ،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.
ّ
4ـ3ـ 3سفارشهای اسالمی دوران تولد

اعمالــی بهعنــوان ســنن والدت در روایــات ذکــر شــده اســت کــه شــامل غســل ،اذانگفتــن در
گــوش نــوزاد ،برداشــتن کام کــودک بــا تربــت سیدالشــهدا  ،gانتخــاب نــام نیکــو و ...میشــود
(مجلســی1403 ،ق ،ج .)116 :101کــودک در بــدو تولــد بایــد آوای توحیــد را بــا جــان بشــنود تــا
حقطلبــی در جانــش نفــوذ کنــد؛ همانطــور کــه برخــی روایتهــا بــه ایــن معنــا اشــاره کردهانــد
(کلینــی1407 ،ق ،ج .)389 :6از مهمتریــن ایــن ســنن در تربیــت ،انتخــاب نــام اســت .امــام
ل کردهانــد کــه از پیامبــر  nدربــارۀ حــق فرزنــد ســؤال شــد .پیامبــر nفرمودنــد:
رضــا  gنقـ 
«حـ ّـق فرزنــد ایــن اســت کــه نــام و تربیــت او را نیکــو گردانــی و او را در جایــگاه (تربیتــی) نیکویــی
قــرار دهــی» (کلینــی1407 ،ق ،ج .)48 :6همچنیــن ،آن امــام  gمیفرماینــد« :اولیــن نیکــی
انســان بــه فرزنــدش ،انتخــاب نــام نیــک بــرای اوســت( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)18 :6نــام فــرد
میتوانــد در صفــات روحــی او تأثیرگــذار باشــد .در روایــات ،انتخــاب نــام نیــک و انتخــاب نــام
انســانهای صالــح از جملــه پیامبــران یــا اســمی کــه نشــاندهندۀ بندگــی خداونــد باشــد ،توصیــه
و انتخــاب نامهایــی بــا معانــی نامناســب یــا اســمی کــه داللــت بــر سرکشــی میکنــد ،نهیشــده
اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج .)21 :6امــام رضــا  gمیفرماینــد« :هــرگاه فرزنــدی را محمــد نــام
گذاریــد ،او را گرامــی بداریــد ،در انجمنهــا بــه او گشــادگی و وســعت مــکان دهیــد و نســبت بــه او
روی تــرش نکنیــد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج .)128 :101کودکــی کــه نــام نیکــی بر او نهادهشــده
بــرای رعایــت حرمــت نامــش بایــد مــورد احتــرام قــرار گیــرد و ایــن خــود موجــب میشــود کــه
صفــات نیــک در او نهادینــه شــود.
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4ـ 4محبتمداری و تکریم ّ
متربی در فرایند تربیت
بــا بررســی منابــع اســامی ،الگویــی کــه اســام از تربیــت ارائــه میکنــد ،مدلــی تربیتــی مبتنــی
بــر محبــت ،قاطعیــت و کرامــت اســت (ریشــهری .)184 :1386 ،محبــت بهشـ ّـدت مــورد تاکیــد
روایــات قــرار گرفتــه و تــرک ابــراز آن نکوهیــده اســت (ابنبابویــه1413،ق ،ج625 :2؛ مجلســی،
1403ق ،ج .)283 :43افــراط در محبــت نیــز نهــی شــده اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج:74
 )108لــذا در کنــار محبــت ،صالبــت ،دقــت و قاطعیــت الزم اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج.)62 :5
پــس ّ
متربــی در عیــن اینکــه مــورد محبــت اســت ،آزاد بــهانجــام هــرکاری نیســت .اصــل دیگــر این

الگــو ،احتــرام و ارزشقایلشــدن اســت (حـ ّـر عاملــی1409 ،ق ،ج .)476 :21در اســام ّ
متربــی
نبایــد تحقیــر شــود .فــردی کــه شــخصیت او بــاارزش قلمــداد شــود ،بــه احســاس کرامتنفــس
دســت مییابــد و خــود را بــه زشــتیها نمیآالیــد (نــوری1408 ،ق ،ج.)339 :11
اولیــن تأثیــرات محبــت ،رشــد احســاس پذیــرش در فرزنــد ،نوعــی خوشبینــی بــه آینــده و
اتــکا بــه حمایتهــای خانــواده اســت .ابــراز محبــت در ســیرۀ امــام رضــا  gاز اصــول تربیتــی
اســت .فرزندانشــان را در آغــوش میگرفتنــد ،میبوســیدند و بــا عبارتهایــی ماننــد «بابــی أنــت
و أمــی» ایشــان را خطــاب قــرار میدادنــد (اصفهانیبحرانــی1413 ،ق ،ج .)78 :23ایشــان در
تکریــم بســیار دقــت میکردنــد ،بهطــوری کــه فرزنــد خــود را بــه نــام نمیخواندنــد بلکــه همــواره
کنیــۀ او را صــدا میزدنــد (اصفهانیبحرانــی1413 ،ق ،ج )73 :23زیــرا در زبــان عــرب صــدازدن
بــا کنیــه ،نشــانۀ احتــرام زیــاد بــه اوســت .تکریــم ّ
متربــی ،عزتنفــس را بــاال میبــرد و رفتــارش
نیــز براســاس نگرشــی کــه خــود و دیگــران از وی دارنــد ،شــکل میگیــرد .در ســیرۀ امــام کاظــم
 gنیــز مشــاهده میشــود کــه چنیــن احترامــی بــرای امــام رضــا  gقایــل بودنــد .بــرای مثــال،
میفرمودنــد« :بگوییــد فرزنــدم ،رضــا را نــزد مــن بیاورنــد .بــه فرزنــدم رضــا چنیــن گفتــم ،فرزنــدم
رضــا چنــان گفــت» و هــرگاه ایشــان را مخاطــب قرارمیدادنــد ،او را بــا کنیـهاش «ابالحســن» صــدا
میزدنــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)14 :1
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داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی اسالمی ،برگرفته از( ...عصارهنژاد دزفولی و همکار)

4ـ 5سیاستگذاری برای الگوهای اخالقی و رفتاری ّ
متربی در فرایند تربیت
ارزشهــا و رفتارهــا در ابتــدا در خانوادههــا شــکل میگیرنــد و در جــان ریشــه میکننــد .انســان
در دوران کودکــی اولیــن کســانی را کــه میشناســد و همــه چیــز را وابســته بــه ایشــان میدانــد،
والدیــن او هســتند .امــام رضــا  gمیفرماینــد« :بــه فرزندانتــان خوبــی و نیکــی کنیــد زیــرا آنــان
گمــان میکننــد کــه شــما ایشــان را روزی میدهیــد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج )77 :71زیــرا آنهــا
مــورد اعتمادتریــن اشــخاص نــزد کــودکان هســتند و وفانکــردن بــه وعــده ،اعتمــاد او را تخریــب
میکنــد .مهمتریــن اثــر منفــی آن بــر رابطــۀ کــودک بــا خــدا در آینــده اســت .پیــش از آنکــه کــودک
بــا مفهــوم خــدا آشــنا شــود ،والدیــن را ّ
رب خــود میدانــد .حــال اگــر والدیــن بــه وعدههــای

خــود عمــل نکننــد ،او ایــن خلفوعــده را بــه مفهــوم خداونــدی تسـ ّـری میدهــد (ریشــهری،
 .)231 :1386امــام علــی gمیفرماینــد« :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
کنــد( ».حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)151 :16امــام صــادق  gمیفرماینــد« :بــا غیــر زبانتــان
دعوتکننــدۀ مــردم باشــید .بایــد مــردم از شــما پرهیــزکاری ،تــاش ،نمــاز و خوبــی ببیننــد کــه
ایــن دعوتکــردن اســت( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)78 :2در نتیجــه ،بهتریــن روش بــرای تربیــت
ایــن اســت کــه ابتــدا والدیــن عامــل بــه اوامــر الهــی باشــند.
4ـ 6تشویقمحور و تهدیدمحور بودن توأمان مدل تربیتی
در قرآنکریــم ،تشــویق و تهدیــد در بســیاری از مــوارد در کنــار هــم آمدهانــد .خداونــد در قــرآن
ـلین إِ َّ
دربــارۀ پیامبــران میفرمایــد« :و مــا ن ُ ْر ِسـ ُ
ـن َو
آمـ َ
ـن ف ََمـ ْ
ـرین َو ُم ْن ِذریـ َ
ال ُمبَشِّ ـ َ
الم ْر َسـ َ
ـن َ
ـل ُ
َ
یح َزنُــون» (انعــام .)48/زکریاب ـنآدم میگویــد« :خدمــت
ـم ْ
أ ْص َلـ َ
ـح فَــا َخـ ْ
ـم َو ال ُهـ ْ
ـو ٌف َع َل ْی ِهـ ْ
امــام رضــا  gبــودم کــه حضــرت جــواد  gرا نــزد مــا آوردنــد .او کــه حــدود چهارســاله بــود،
دس ـتها را بــر زمیــن نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد کــرد و بــه فکــر فــرو رفــت .امــام
رضــا  gبــه او فرمودنــد :جانــم بــه فدایــت بــاد! در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه میکنــی؟
فرمودنــد :در آنچــه نســبت بــه مــادرم فاطمــه (س) انجــام دادهانــد .بهخــدا قســم ،آنهــا را از قبــر
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بیــرون م ـیآورم ،میســوزانم و خاکسترشــان را ب ـ ه دریــا میریــزم .امــام رضــا  gاو را بــه خــود
نزدیــک ســاخت ،بیــن دو چشــمش را بوســید و فرمــود :پــدر و مــادرم بهفدایتبــاد! تــو بــرای
امامــت شایســتهای( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)105 :6در ایــن حدیــث ،امــام رضــا  gپــس از
شــنیدن ســخنان فرزندشــان ،او را در کالم و عمــل تشــویق میکننــد.
امــام رضــا  gمیفرماینــد« :روزی حضــرت موسـیبنجعفر  gدر محضــر پــدرش ســخنی
فرمودنــد کــه موجــب شــگفتیُ ،ســرور و شــادی پــدر شــد .امــام صــادق  gدر مقــام تشــویق
فرزنــد خــود بــه او فرمودنــد :ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف پــدران
و مایــه ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج:2
 .»)127امــام رضــا  gبــا بیــان ایــن حدیــث میخواهنــد تشــویق کالمــی امــام صــادقg
را بیــان کننــد کــه بالفاصلــه پــس از کالم فرزندشــان مطــرح میشــود .در ســیرۀ امیرالمؤمنیــن
 gنیــز موضــوع تشــویق و تنبیــه مشــاهده میشــود .در مــوارد بســیاری از شــیوه گفتــاری
ماننــد مــدح و ّ
ذم بــرای تشــویق و تنبیــه دیگــران بهــره میبردنــد .بهعنــواننمونــه ،زمانــی
کــه ســپاهیان از جهــاد بــا معاویــه امتنــاع ورزیدنــد ،فرمودنــد« :رویتــان زشــتباد و همــواره
اندوهنــاک باشــید کــه خــود را هــدف تیــر دشــمنان قــرار دادیــد! آنــان شــما را غــارت میکننــد
و شــما بــه آنــان حملــه نمیکنیــد! خــدا را معصیــت میکننــد و شــما خشــنود هســتید! و ...ای
نامــردان مردنمــا ،دارنــدگان رؤیاهــای کودکانــه و عقلهایــی بــه انــدازه عقــل زنــان حجلهنشــین،
ای کاش شــما را ندیــده بــودم و نمیشــناختم .بــه خــدا قســم حاصــل شــناختن شــما پشــیمانی
و غــم و غصــه اســت( ».نهــج البالغــه.)51 :1391 ،
حضــرت رضــا gدر توصیــف پیامبــر nمیفرماینــد« :پیامبــر nکار نیــک را نیک میشــمرد
و تشــویق و تقویــت میکــرد و کار زشــت را زشــت معرفــی میکــرد و بــه نکوهــش آن میپرداخــت».
(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج318 :1؛ ابنبابویــه1403 ،ق82 :؛ بحرانــی1411 ،ق ،ج175 :1؛
مجلســی1403 ،ق ،ج.)151 :16
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داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی اسالمی ،برگرفته از( ...عصارهنژاد دزفولی و همکار)

4ـ 7تبیین عقاید و ضرورتهای دین برای ّ
متربی
ادعیــۀرضویــه مشــحون از عبارتهایــی اســت کــه بــر تســبیح ،تحمیــد ،تهلیــل و تکبیــر خداوند
ــد ِل ِ َو ال اِلــ َه اِال اهللُ و
ــبحان اهلل َو ال ْ َح ْم ُ
اشــاره دارد .دربــارۀ تســبیح خداونــد میفرماینــدُ :
«س ْ
ـد ِل ِ َكمــا یَ ْنبَغــى ِل ِ
ـبحان َاهلل ِ َكمــا یَ ْنبَغــى ِل ِ َوال ْ َح ْمـ ُ
اهللُ اکبــر» (صحیفهرضویــه ،دعــایُ .)3
«سـ ْ
َو ال اِل ـ َه اِال اهللُ َكمــا یَ ْنبَغــى ِلِ »...همــان :دعــای .)4ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه امــام رضــا
 gتــاش 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
عظیــم تربیــت اســت ،آشــنا کننــد (جانیپــور و ســروریمجد.)17 :1393 ،
4ـ 8توجه به سنن الهی در سیاستگذاری تربیتی
بســیاری از آدابــی کــه امــام رضــا  gدر ادعیــه خــود بــه آمــوزش آن پرداختهانــد ،اســتفاده
تلویحــی از ســنن الهــی اســت .بــرای مثــال ،در دعــای 63صحیفــۀرضویــه بیــان میدارنــد« :اَللَّ ُه َّم
َكمــا سـتَر َت َع َلــی مــا لَـ َ
ـعنِی ِع ْل ُمـ َ
ـعنِی َع ْف ُو َك
ـك فَ ْلیَ َسـ ْ
ـم َو َك َمــا َو ِسـ َ
َّ َ
ـر لِــی َمــا تَ ْع َلـ ُ
ـم أ ْع َلـ ْ
ْ
ـم فَا ْغ ِفـ ْ
َ َ ْ
و َكمــا ب َد ْأتَنِــی ب ِ ْالِحسـ ِ َ
ـم ن ِ ْع َمتَـ َ
ـر ِان( »...صحیفهرضویــه ،دعــای .)63در ایــن دعــا
ـان فَأتِـ َّ
َ َ َ
ْ َ
ـك بِال ْ ُغ ْفـ َ
امــام  gتــاش دارنــد تــا بــا بیــان اقدامهایــی کــه خداونــد آنهــا را بهعنــوان وظیفــۀ خــود بیــان
کــرده اســت ،برخــی امــور را از خداونــد بخواهنــد.
4ـ 9اصالت غفلتزدایی در طراحی فرایند تربیتی فرد و جامعه
انســان فطرتــی خداآشــنا دارد ،ولــی غفلتهایــی بــر ســر راه قــرار میگیــرد کــه بهمحــض
برداشتهشــدن ،دوبــاره بــه فطــرت بــاز میگــردد (قانــع و عصارهنژاددزفولــی .)1396 ،عالمــه
طباطبایــی معتقــد اســت بحــث از خداونــد بهخاطــر حاکمبــودن اصــل ّ
علیــت بــر روح انســان
اســت کــه بهدنبــال علتالعلــل برمیآیــد (مطهــری .)68 :1388 ،ایــن مهــم ،از ادعیــه رضــوی
ـد َه ْیبَتُ َ
ـد ْت قُ ْد َرتُـ َ
ك
ـم تَ ْبـ ُ
قابــل اســتنباط اســت .امــام رضــا  gبیــان میدارنــد« :إِل َ ِهــی بَـ َ
ـك َو لَـ ْ
ـر َع َلــى غ َْی ـ ِر َمــا ب ِـ ِه َو َص ُفـ َ
ـوك َو ب ِـ ِه قَ ـ َّد ُر َ
ف ََج ِه ُلـ َ
ـن
ِیء یَــا إِل َ ِهــی ِمـ َ
ـوك فَ ِإنِّــی ب َـر ٌ
وك َو اَلتَّ ْق ِدیـ ُ
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ـس َك ِم ْثلِـ َ
ـن یُ ْد ِر ُكـ َ
ـن بِالتَّ ْش ـبِی ِه َط َلبُـ َ
ـن
ـم ِمـ ْ
ـی ٌء إِل َ ِهــی َو لَـ ْ
اَل َّ ِذیـ َ
ـوك ل َ ْیـ َ
ـر َمــا ب ِ ِهـ ْ
ـوك َو َظا ِهـ ُ
ـك َشـ ْ
ـوك َو فِــی َخ ْل ِقـ َ
ـم َع َل ْیـ َ
ن ِ َع ِمـ َ
ـو َع َرفُـ َ
ـك( »...صحیفهرضویــه ،دعــای .)8بخــش اول
ـك لَـ ْ
ـك َدلِی ُل ُهـ ْ
دعــا بــه آگاهســازی صفــات خداونــد و بیــان معــارف بــا هــدف غفلتزدایــی میپــردازد و تنهــا
در بخــش پایانــی بــرای رفــع حوایــج ،دعایــی ذکــر شــده اســت .در ایــن ادعیــه ،حضــرت از هــر
موقعیتــی بــرای تبلیــغ معــارف و تربیــت جامعــه اســتفاده میکننــد.
4ـ 10توجه به نقش حجت درونی در سیاستگذاری تربیتی
امــام رضــا  gعقــل را حجــت درونــی ،در كنــار حجــت بیرونی یعنــی معصومیــن  gمیدانند.
ابنســكیت از ایشــان پرســید« :امــروز ّ
حجــت بــر مــردم چیســت؟ امــام  gفرمــود :همــان خــرد
ِ
باشــد کــه انســان بهوســیلۀ آن راســتگو نســبت بــه خــدا را میشناســد و او را تصدیــق میکنــد
و از دروغپــرداز نســبت بــه خــدا آگاهــی مییابــد و او را تکذیــب میکنــد .ابنســکیت گفــت:
بهخــدا ســوگند کــه ایــن همــان پاســخ (درســت) اســت( ».ابنشــعبهحرانی.)443 :1380 ،
خــود حضــرت در روزگاری كــه حجــت ظاهــری ،یعنــی امامــت ،در حــد پادشــاهی تنـ ّـزل یافــت و
امامــان gناشــناخته ماندنــد ،از حجــت باطنــی بیشــترین بهــره را بــرده و با تشــكیل مناظــرات و
احتجاجــات عقالنــی ،مــردم را هدایــت میکردنــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)340 :2
4ـ 11توجه به گفتگومحور بودن مدلهای تربیتی اسالمی
ایــن روش ،گفتگویــی منظــم دربــاره موضوعــات اســت كــه در آن مربــی موضوعــی را مطــرح و
فراگیــران دربــارۀ آن اندیشــه و اظهارنظــر میکننــد ..در ایــن روش ،فراگیــران در فعالیتهــای
تربیتــی ـ آموزشــی شــركت و در مباحثــه ،از نگرشهــای خــود بــا ذكــر دالیــل حقایقــی و اصــول
علمــی دفــاع میكننــد .در ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا  ،gاز ایــن روش اســتفاده میشــود،
بهنحــوی كــه ایشــان در میــان یــاران ،آیــات قــرآن ،روایــات و مســائل روز را مطــرح میكردنــد و
مبانــی اســام را آمــوزش مــی دادنــد .دو نمونــه از شــواهد آن در ســیرۀ رضــوی ،عبــارت اســت از:
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شوپاسخ
4ـ11ـ 1گفتگو در قالب پرس 

شوپاســخ یکــی از لوازم اصلی تربیت اســت .ایشــان میفرمایند:
در ســیرۀ رضــوی اســتفاده از پرس 
«علــم ،گنجینههــای كمــال اســت و كلیدهــای آن گنجینههــا پرس ـشكردن اســت( ».ابنبابویــه،
1378ق ،ج .)124 :1هرچنــد ائمــه  bب ـرای ســؤالكردن فضیلتهــای متعــددی برشــمردهاند،
اگــر هــدف آزار معلــم باشــد ،هشــدار دادهانــد .حضــرت علــی  gمیفرماینــد« :بــر دانشجوســت
كــه در ســؤال از معلــم زیــادهروی نكنــد و بــا پاس ـخهای او بــه مكابــره و ســتیزه برنخیــزد .هنــگام
خســتگی و ناتوانــی معلــم ،از پایفشــردن بــر بحــث خــودداری كنــد و چــون بــه عــزم بیرونرفتــن از
مجلــس درس برخاســت ،بــه دامــن وی نیاویــزد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج)43 :2
درمجمــوع ،پرسشوپاســخ كــه بیانگــر نوعــی گفتگوســت ،در ســیرۀ رضــوی مــورد توجــه بســیار
قــرار گرفتــه اســت .روزی بــه دســتور مأمــون ،مجلســی از فقهــا و فیلســوفان فرقههــای مختلــف،
در حضــور امــام  gتشــكیل شــد و خــود مأمــون نیــز در مجلــس شــركت كــرد .در آن مجلــس،
از امــام  gپرســید ه شــد :مقــام امامــت بــرای مدعــی آن ،از چــه راهــی ثابــت میشــود؟ امــام
 gفرمــود :بــا تصریــح پیامبــر nو دالیــل ثابــت میشــود .عالــم گفــت :داللــت بــر صــدق امــام
چیســت؟ امــام  gفرمــود :در علــم و اســتجابت دعــای او .عالــم گفــت :شــما چگونــه از حــوادث
خبــر میدهیــد؟ حضــرت فرمــود :براســاس عهــدی كــه بیــن مــا و پیامبــر  nوجــود دارد .عالــم
گفــت :شــما از دلهــای مــردم چگونــه خبــر میدهیــد؟ امــام فرمــود :آیــا ســخن پیامبــر  nبــه
شــما نرســیده كــه فرمــود :مراقــب فراســت و تیزهوشــی مؤمــن باشــید؛ چراكــه او بــه كمــك نــور
خــدا ،مینگــرد .عالــم گفــت :آری؛ ایــن ســخن بــه مارســیده اســت .امــام  gفرمــود :هیــچ
مؤمنــی نیســت مگــر اینكــه دارای هــوش تیــز و ســرعت انتقــال اســت و بــا نــور خــدا بــه انــدازۀ
ایمــان و بصیــرت و شــناختش ،بــه اشــیا مینگــرد و خداونــد در وجــود امامــان  gآنچــه را كــه در
میــان همــۀ مؤمنــان پخــش کــرده ،جمــع کــرده اســت (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)448 :2
4ـ11ـ2ـ گفتگو در قالب مناظره

«مناظــره» بهمعنــای گفتگــو بــا یكدیگــر اســت كــه طــی آن دو طــرف میكوشــند بــا اســتفاده از
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

209

210
مقدمــات پذیرفتهشــدۀ طــرف مقابــل ،مطلــب خــود را اثبــات و فضیلــت خــود را بــر دیگــران اثبــات
کنــد (ســپنجی .)121 :1390 ،مناظــره بیانگــر برخــورد اندیشــهها ،بهمنظــور پردهبرداشــتن
از حقیقــت اســت .امــام  gفرمودهانــد« :بــرای دانســتن ســؤال کــن ،نــه بــرای مغلوبکــردن
ً
دیگــران( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)133 :2ایشــان بــا شــركت در مناظــرات ،عمــا روش
عقالنــی بحــث را بــه مــردم آمــوزش میدادنــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)132 :2در واقــع،
نهضــت ترجمــه ،تحولــی فكــری ـ فرهنگــی در جامعــۀ اســامی ایجــاد کــرد ،مســائل جدیــدی
جایگزیــن مســائل موجــود شــد و مبانــی و روشهــا نیــز تغییــر كــرد .بــر همیــناســاس ،برخــاف
برخــی رهبــران ادیــان و مذاهــب كــه پرســش را زمینــۀ بیاعتقــادی میدانســتند ،امــام رضــا g
بــا اطمینــان از مبانــی دینــی ،بــه عقالنیــت تأكیــد كردنــد و بــا اســتقبال از تضــاربآرا ،بــه طــرح
مســائل نویــن دینشناســی پرداختنــد .اســتقبال امــام  gاز مباحــث آزاد ،نشــانگر آن اســت كــه
ایشــان مبانــی اســام را دارای پایههــای عقالنــی و دیــن را بــا عقــل و علــم قابــلدفــاع میدانســتند
(وطندوســت .)14 :1387 ،آنچــه امــام  gدر دفــاع عقالنــی بــه روش مناظــره انجــام دادنــد،
شــبهات را از دیــن برطــرف کــرد و ظرفیــت تحمــل دیدگاههــای مخالــف را شناســاند .مناظرههــای
امــام  gویژگیهــای خاصــی دارد كــه مهمتریــن آنهــا ،میــداندادن بــه طــرف مقابــل ،آزادی
كامــل مخالفــان ،احتجــاج بــا زبــان طرف مقابــل و اســتفاده از مقبــوالت طــرف مقابــل در مناظره،
اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج321 :10؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)154 :1
4ـ 12توجه به هماهنگی و تاثیر متقابل علم و عمل در سیاستگذاری تربیتی
بــر اســاس مبانــی اســامی ،بیــن علــم و عمــل رابطــۀ متقابــل و مســتقیم وجــود دارد (کاردان،
مربــی بایــد ّ
 )506 :1389لــذا ّ
متربــی را تشــویق بــه اعمــال موافــق فطــرت کنــد .انجــام عمــل
ن را بههمــراه خواهــد آورد و ایــن تشــویق ،قبــل از کالم ّ
مربــی ،بــا
مطابــق فطــرت ،بهتدریــج علــم آ 

عمــل او صــورت میگیــرد (قانــع و عصارهنــژاددزفولــی .)21 :1396 ،در فقــه اســامی ،بــر عــدم
ّ
تشـ ّـبه بــه کفــار تأکیــد میشــود .پیامبــر  nمیفرماینــد« :هرکــس بهغیــر مــا ماننــد شــود ،از مــا
نیســت( ».پاینــده .)509 :1360 ،در همیــنرابطــه ،امــام رضــا  gمیفرماینــد« :عمــل تابــع
علــم اســت .هیــچ كــدام بــدون دیگــری نفعــی نــدارد و عالــم ناچار بایــد عمل كنــد و علــم بهتنهایی
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اهــل علــم را نجــات نمیدهــد( ».ابنفهدحلــی ،1381 ،ج .)73 :1آن حضــرت فرمــود« :کســی
کــه بــدون شــناخت و بصیــرت عمــل کنــد ،هماننــد کســی اســت کــه در بیراهــه حرکــت میکنــد 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 نمیشــود و همــه فعالیتهــا بــه خاطــر
ایــن دو گوهــر یعنــی علــم و عمــل شــکلگرفته اســت( ».ابنفهدحلــی ،1381 ،ج.)74 :1
4ـ 13مخاطبشناسی در فرایند تربیت
گوینــده در تعامــل ،میــزان خــرد مخاطبــان را میســنجد و بهمیــزان عقــول اســتعداد و تــوان آنهــا
بــه گفتگــو میپــردازد (زینآبــادی و عدلــی .)1395 ،امــام رضــا  gمیفرماینــد« :ظرفیتهــای
معرفتــی هــر جامعــه را بایــد شــناخت و رعایــت کــرد و بــه انــدازۀ آنهــا ســخن گفــت( ».ابنبابویــه،
1398ق .)95 :در روایــت دیگــر ،امــام gمیفرماینــد« :حکیمــان آنگاه حکمــت را تبــاه کردنــد
کــه آن را در اختیــار نااهــان گذاردنــد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج.)345 :75
شــخصی از ثنویــه بــر یكتایــی وجــود خداونــد دلیــل خواســت .حضــرت بــا توجــه بــه فهــم وی،
بــه پاســخی اقناعــی اكتفــا كــرده و فرمــود« :اینکــه تــو میگویــی خداونــد دوتاســت ،خــود دلیــل
بــر یکتایــی اســت؛ زیــرا تــو «دومــی» را نمیخوانــی ،مگــر آنکــه اولــی را اثبــات کنــی .پــس اولــی
ّ
ّ
مــورد اتفــاق همــگان بــوده و دومــی ،محــل اختــاف اســت( ».ابنبابویــه1398 ،ق .)420 :آن
حضــرت در ایــن اســتدالل بــه اثبــات خــدای واحــد اكتفــا میكنــد ،خــدای دوم را در مرحلــۀ شــك
وا مینهــد و آن را نفــی نمیكنــد.
4ـ 14ضرورت سیاستگذاری برای محیط رشد ّ
متربی
منظــور از محیــط ،مجموعــه شــرایطی اســت کــه افــراد را در خــود شــناور میکنــد و بــر آنهــا اثــر
میگــذارد ،مثــل عواملفیزیکــی ،فرهنگــی و( ...قائمــی .)116 :1370 ،همچنیــن ،بایــد توجــه
داشــت کــه تربیــت ،تنهــا شــامل محیــط خانــه نمیشــود ،بلکــه شــامل تمامــی مکانهــای حضور
ّ
متربــی میشــود (مایــر .)17 :1374 ،هرچــه محیــط بــا معیارهای دینی منطبقتر باشــد ،شــرایط
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بــرای تربیــت دینــی فراهمتــر میشــود .محیــط اســت كــه انســان را بــه خداپرســتى یــا بتپرســتى
میكشــاند .البتــه ،انتخــاب نهایــی ب هدســت خــود انســان اســت (مکارمشــیرازی ،1374 ،ج:6
 .)335بــر همیــناســاس ،اصلیتریــن راهــکار اســام بــرای مدیریــت محیــط ،امربهمعــروف و
نهیازمنکــر اســت .امــام رضــا  gدر ایــن بــاره میفرماینــد« :هــرگاه امــت مــن امربهمعــروف و
نهىازمنکــر را تــرک کننــد ،باید در انتظــار عذاب پــروردگار باشــند( ».عطاردیقوچانــی1406 ،ق،
ج .)382 :2خــود امــام  gمأمــون را نصیحــت میکــرد و بیــم مــىداد و کارهــاى خــاف او ر،
تقبیــح مىنمــود (مفیــد1413 ،ق :ج.)269 :2
ی ـ اسالمی
4ـ 15شمولیت و جامعیت مؤلفههای سیاستگذاری تربیت 
یکــی از ویژگیهــای تربیــت رضــوی شــمولیت و جامعیــت اســت (طباطبایــی.)292 :1387 ،
امــام gچــون نمــاد اســام حقیقــی بودنــد ،هماننــد اســام ،بــه تمامــی حوزههــای انســانی چنــان
میپرداختنــد کــه بــا اهتمــام بــه یــک حــوزه ،از دیگــر حوزههــا بــاز نماننــد زیـرا اســام دینــی حقیقــی
اســت ،لــذا احکامــی آن نیــز جامــع هســتند و بــه صــورت همزمــان ،خیــر دنیــا و آخــرت را بهدنبــال
دارنــد (موســلی و جــدی .)1397،در همیــنرابطــه «ابراهیمبنعبــاس» بیــان میکنــد« :هرگــز ندیدم
آن حضــرت ،بــا ســخن در حـ ّـق کســی جفــا کنــد ...هرگــز حاجتمنــدی را کــه تــوان انجــام حاجــت او
را داشــت ،رد نمیکــرد .هرگــز پــای خــود را نــزد دیگ ـران دراز نمیکــرد ،هرگــز در حضــور دیگ ـران بــه
چیــزی تکیــه نمـیداد ،هرگــز ندیــدم غالمان و خدمــۀ خود را دشــنام دهــد ،هرگز ندیــدم كــه آب دهان
بینــدازد ...وقتــی ســفره پهــن میکــرد ،بــردگان و خدمــه و حتــی دربانهــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر
ســفره مینشســتند .بیشــتر شـبها را تــا صبــح اهــل ّ
تهجــد و نیایــش بــود ...بســیار نیکــی میکــرد و
پنهانــی صدقــه م ـیداد( ». ...ابنبابویــه ،1378 ،ج184 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج)90 :49

 .5نتیجهگیری
ّ
ن (ماننــد
مختصــات مختلفــی دارنــد .علــوم تربیتــی و متعلقــات آ 
علــوم ،بســته بــه مبــادی خــود،
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سیاس ـتگذاری) نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت .لــذا بــا بنیــانقــراردادن مبانــی اســامی،
نتایــج مختلــف و متفاوتــی بــر آن بــار میشــود .از طرفــی ،یکــی از منابــع اســتخراج احــکام در
اســام ،اقــوال و ســیرۀ معصومــان  bاســت .ســؤال اصلــی پژوهش حاضــر ،چیســتی داللتهای
سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی بــا مبنــا قــراردادن ســیره رضــوی بــود زیــرا دوران امامــت امــام
رضــا gبنــا بــه دالیلــی ماننــد نهضــت ترجمــه و ...یکــی از دوران پرتشــتت فرهنگــی اســت.
بنابرایــن ،نحــوۀ مدیریــت و سیاس ـتگذاری تربیتــی امــام رضــا  gدر ایــن اوضــاع ،میتوانــد
بهعنــوان سرمشــقی بیبدیــل بــرای مدیریــت عرصــۀ تربیــت در جهــان پرتشــتت کنونــی باشــد.
تیابنــد کــه اســتعدادهای خویــش را بشناســند و
انســانها زمانــی میتواننــد بــه کمــال دس ـ 
ف دیگــر ،بــه جهــت اوضــاع سیاســی و
از رهگــذر تعالیــم معصومیــن  bشــکوفا ســازند .ازطــر 
اجتماعــی عصــر رضــوی  ،جایــگاه کیفیــت تعامــل بــا دیگــران ،نحــوۀ تربیــت انســانها توســط آن
حضــرت ،بســیار پراهمیــت اســت .پژوهــش حاضر ،در ســنت کیفی و بــا روش توصیفــی ـ تحلیلی،
بــا مبنــا قــراردادن ســیره رضــوی ،بهدنبــال اســتخراج داللتهایــی بنیادیــن در سیاس ـتگذاری
تربیتــی اســامی بــودّ .
اهــم نتایــج عبارتنــد از .1 :جهتدهــی بــه اســتعدادها و گرایشهــای
متربــی در فراینــد تربیــت  .2مــدارا و تســامح بــا ّ
متربــی ،مؤلفههایــی اساســی در سیاسـتگذاری

تربیتــی اســامی  .3نقــش اثــرات وضعــی بــر ّ
متربــی در فراینــد تربیــت  .4محبتمــداری و تکریــم
متربــی در فراینــد تربیــت  .5سیاسـتگذاری بــرای الگوهــای اخالقــی و رفتــاری ّ
ّ
متربــی در فرایند
تربیــت  .6تشــویقمحور و تهدیدمحوربــودن توأمــان مــدل تربیتــی  .7تبیین عقایــد و ضرورتهای
دیــن بــرای متربــی  .8توجــه بــه ســنن الهــی در سیاسـتگذاری تربیتــی  .9اصالــت غفلتزدایــی
در فراینــد تربیتــی فــرد و جامعــه  .10توجــه بــه نقــش حجــت درونــی در سیاسـتگذاری تربیتــی
 .11توجــه بــه گفتگومحــور بــودن مدلهــای تربیتــی اســامی  .12توجــه بــه هماهنگــی و تأثیــر
متقابــل علــم و عمــل در سیاس ـتگذاری تربیتــی  .13مخاطبشناســی در فراینــد تربیــت .14
ضــرورت سیاســتگذاری بــرای محیــط رشــد ّ
ّ
جامعیــت مؤلفههــای
شــمولیت و
متربــی .15
ِ
سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی.
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داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی اسالمی ،برگرفته از( ...عصارهنژاد دزفولی و همکار)

همایش ملی سیره و معارف رضوی .مشهد :دانشگاه فردوسی .صص.84-102 :
ـ دلبری ،شهربانو و زحمتکش ،زهرا« .)1395( .بهکارگیری شیوههای تسامح و تساهل در سیره تربیتی امام رضا .»gفرهنگ
رضوی .سال پنجم .ش .20صص.31-68 :
ـ رفاعى ،احمدفرید1343( .ق) .عصر المأمون .قاهره :دارالكتاب المصریه.
ـ رزم آزما ،هوشیار .)1358( .فرهنگ روانشناسی .تهران :علمی فرهنگی.
ـ ربرآرتوراس .)1390( .فرهنگ روانشناسی .یوسف کریمی و دیگران .تهران :رشد.
ـ راوندىكاشانى ،فضل الله( .بیتا) .النوادر .قم :دارالكتاب.
ـ ریشهری ،محمد .)1386( .حکمت نامه کودک .قم :دارالحدیث.
ـ زینآبادی ،حسنرضا و عدلی ،مریم« .)1395( .اصول و روشهای تربیتی با نگرشی به اراده و اختیار انسان در سیره رضوی».
فرهنگ رضوی .سال پنجم .ش .17صص.59-96 :
ـ زیدان ،جرجى( .بیتا) .تاریخ التمدن االسالمى .بیروت :دارالمكتبه الحیاة.
ـ سپنجی ،امیرعبدالرضا و مؤمندوست ،نفیسه« .)1390( .اقناع و تغییر نگرش جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم:b
مروری بر مناظرات مکتوب امام رضا .»gدین و ارتباطات .ش .2صص.117-144 :
ـ سجادی ،سیدجعفر .)1375( .فرهنگ علوم فلسفی .تهران :امیرکبیر.
ـ صفائی حائری ،علی .)1379( .مسئولیت و سازندگی .تهران :لیله القدر.
ـ صلیبا ،جمیل .)1366( .فرهنگ فلسفی .مترجم :منوچهر صانعی دره بیدی .تهران :حکمت.
ـ طبرسی ،فضلبنحسن1385( .ق) .مشکاة االنوار فی غرر االخبار .نجف :المکتبه الحیدریه.
ـ عصارهنژا د دزفولی ،سینا .)1397( .ارزیابی طرح حلقات صالحین شهرستان دزفول .دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و
ارتباطات .دانشگاه امام صادق.g
ـ عظی مزادهاردبیلی ،فائزه و ذبیحی ،عاطفه« .)1392( .مؤلفههای سالمت و بهداشت روان خانواده در روایتهای رضوی» .فرهنگ
رضوی .سال .1ش .2صص.155-179 :
ـ عظی مزادهاردبیلی ،فائزه و حمیدیپور ،معصومه« .)1393( .سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزههای دینی با تأکید بر
سیرۀ رضوی» .فرهنگ رضوی .سال .2ش .5صص.142-168 :
ـ عطاردیقوچانی ،عزیزالله1406( .ق) .مسند االمام الرضاابیالحسنعلیبنموسی .gبیروت :دارالصفوه.
ط مشی گذاری عمومی .تهران :سمت.
ـ قلی پور ،رحمتالله .)1387( .تصمیمگیری سازمانی و خ 
ـ قائمی ،علی .)1378( .در مکتب عالم آل محمد امام علی بنموسیالرضا .gقم :امیری.
ـ  ـــــــــــ  .)1370( .زمینه تربیت .قم :امیری.
ـ قانع ،احمدعلی و عصارهنژا د دزفولی ،سینا« .)1396( .داللتهای نظریه فطرت در نظام تربیتی اسالم» .علوم تربیتی از دیدگاه
اسالم .سال .5ش .9صص.37-64 :
ـ کاردان ،علیمحمد .)1389( .درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی (فلسفه و تعلیم و تربیت) .تهران :سمت.
ـ کلینی ،ابوجعفرمحمدبنیعقوب1407( .ق) .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ گنجور ،مهدی« .)1390( .امام رضا gو الگوهای رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان و مذاهب» .شیعهشناسی .ش .34صص:
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ـ مطهری ،مرتضی .)1374( .تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :صدرا.
ـ مجلسی ،محمدباقر1404( .ق) .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول .تهران :دارالكتب اإلسالمیه.
ـ  ـــــــــــــــــــ 1403( .ق) .بحار األنوار .بیروت :دار االحیاء التراث العربی .
ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ مایر ،فردریک .)1374( .تاریخ اندیشه های تربیتی .علی اصغر فیاض .تهران :سمت.
ـ موحدابطحیاصفهانی ،سیدمحمدباقربنمرتضی .)1391( .صحیفهرضویه جامعه :ادعیه امام علی بن موسی الرضا .gسیدعدنان
الجوردی .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ّ
ـ مفید ،محمدبنمحمد1413( .ق) .اإلرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد .قم :مؤسسه آلالبیت إلحیاء التراث.
ـ موسلی ،مهدی و جدی ،حسین« .)1397( .مؤلفهها و روشهای تربیتی در احادیث امام رضا .»gبصیرت و تربیت اسالمی.
سال .15ش .45صص.9-32 :
ـ نوری ،حسینبنمحمدتقی1408( .ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :آلالبیت.b
ـ نظرپور ،مهدی و همکاران( .بیتا) .آشنایی با نظام سیاسى اسالم .تهران :نهاد نمایندگی ولیفقیه در سپاه.
ـ نیکزاد ،محمود .)1390( .فرهنگ جامع روانشناسی (انگلیسی-فارسی) .تهران :کیهان.
ـ نوروزی ،مجتبی؛ کاظمی ،ابوالفضل و شاهمرادی ،سیدهفاطمه« .)1396( .راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر
آموزههای قرآن سیره رضوی» .فرهنگ رضوی .سال .5ش .19صص.177-221 :
ـ طباطبایی ،محمدحسین .)1387( .تعالیم اسالم .مترجم :هادی خسروشاهی .قم :بوستان کتاب.
ـ وطندوست ،رضا« .)1387( .عقل و روش کالمی امام رضا .»gاطالعات حکمت و معرفت .ش .32صص.13-15 :
ـ وینهاوس ،دن .)1931( .کلیدهای کشف پرورش استعداد در کودکان .مترجم :اکرم قیطاسی .تهران :کتابهای دانه.
ـ وحید ،مجید« .)1380( .درآمدی بر سیاستگذاری عمومی» .مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی .سال .24ش .52صص:
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