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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/3/19  پذیرش: 1399/6/20
عنایت شریفی1  

چکیده 

شــیوه تربیتــی امــام علــی بــن موســی الرضــاg یکــی از ابعــاد ســبک زندگــی آن حضــرت اســت. ایــن 
ــا روش توصیفــی تحلیلــی، ســبک تربیتــی اختصاصــی  امــام رضــا g را در  پژوهــش در صــدد اســت ب
تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه بررســی کنــد و بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ دهــد کــه ســبک و ســیرۀ امــام 
رضــا g در تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه چگونــه بــوده و از چــه روش هایــی در تربیــت اخالقــی افــراد 
ــا فرقه هــای  جامعــه اســتفاده کــرده اســت؟ از نظــر نگارنــده، آمــوزش  باورهــا و جهان بینــی، رویارویــی ب
انحرافــی و نهضــت ترجمــه، آشــنا کــردن متربیــان بــا آموزه هــای اخالقــی، ایجــاد فضــای مســاعد تربیتــی 
ــراد  جامعــه  ــن روش هــای تربیتــی شــناختی امــام رضــاg در تربیــت اخالقــی اف در جامعــه از مهم تری
ــه  ــر ب ــه، ام ــویق و تنبی ــه، تش ــا، موعظ ــی، مناظره ه ــز علم ــه مراک ــفر ب ــدی، س ــرش والیت عه ــت. پذی اس
معــروف و نهــی از منکــر، مراقبــت و نظــارت و پرهیــز از معاشــرت متربیــان بــا صاحــب رذایــل اخالقــی از 

مهم تریــن روش هــای رفتــاری امــام رضــا g در تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، روش های تربیت اخالقی، سبک تربیتی امام رضا g، جامعه.
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1. مقدمه 

ــر« در  ــرد آدل ــط »آلف ــالدی توس ــال 1929 می ــار س ــن ب ــن، اولی ــکل نوی ــی در ش ــبك زندگ س
روان شناســی در ابــداع شــد؛ ولــی پیــروان کالســیك او و دیگــران به تفصیــل آن پرداختنــد. تعاریف 
مختلفــی از ســوی محققــان بــر اســاس بینــش و نگــرش خــاص خــود ارائه دادنــد. جامعه شناســان 
ــه  ــراد در جامع ــی اف ــای اجتماع ــا و منش ه ــر هنجاره ــتر ب ــانه، بیش ــه شناس ــف جامع در تعاری
تأکیــد می کننــد و روان شناســان، بیشــتر بــه بعــد فــردی و شــخصیتی می پردازنــد؛ ولــی بــه نظــر 
می رســد ایــن تعاریــف تــك بعــدی بــوده و فقــط بــه یکــی از ابعــاد زندگــی انســان ها توجــه داشــته  و 
بــه بینش هــا و  امــور اعتقــادی کــه پشــتوانه زندگــی هســتند توجهــی نکرده انــد. بــر ایــن اســاس، 

می تــوان ســبك زندگــی اســالمی را ایــن گونــه تعریــف کــرد:

ســبک زندگــی شــیوه هایی از زندگــی اســت که انســان با تکیه بــر نظام ارزشــی و مبانــی اعتقادی 
خــود در زندگــی فــردی و اجتماعــی بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا محیــط و جامعــه، پاســخ به خواســته ها 
و تأمیــن نیازهایــش بــه کار می گیــرد. طبــق ایــن تعریــف، ســبك زندگــی اســالمی دارای قلمــرو 
وســیعی اســت کــه تمامــی ابعــاد زندگــی فــردی، خانوادگــی، تربیتــی و اجتماعــی را فــرا می گیرد. 
دربــارۀ رابطــۀ ســبک و ســیره بــه نظــر می رســد کــه در نــگاه اول، ســبک بــه معنــای ســیره اســت؛ 
ولــی بــا نــگاه دقیــق در کاربــرد ایــن دو مفهــوم بیــن ســبک و ســیره تفــاوت معنایــی وجــود دارد. 
ســبک واژه عــام اســت کــه بــه معنــای روش و الگــوی رفتــار و طــرز تفّکــر اســت؛ ولــی ســیره، واژۀ 
خــاص اســت بــه معنــای رفتــار و حالــت و در اصطــالح دینــی بــه رفتــار و گفتــار پیشــوایان معصــوم 
b اطــالق می گــردد و آنچــه در ایــن نوشــتار از ســیره مــد نظــر اســت، ذکــر خــاص بعــد از عــام 

اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت بعــد از عــام قــرار گرفتــه اســت.

بــر ایــن اســاس، منظــور از ســبک و ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا g روش هــا و شــیوه هایی 
ــت  ــته اس ــالم توانس ــی اس ــام ارزش ــادی و نظ ــی اعتق ــر مبان ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــرت اس از آن حض
اســتعدادهای نهفتــۀ افــراد جامعــه در تمــام ابعــاد موجــود را هماهنــگ پــرورش دهــد و شــکوفا 

ــد.  ــت ده ــی حرک ــل اخالق ــردن رذای ــن ب ــی و از بی ــل اخالق ــت فضای ــرای تثبی ــازد و ب س

ــایر  ــه س ــی ک ــام تربیت ــای ع ــر روش ه ــزون ب ــان اف ــات زم ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــا g ب ــام رض ام
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پیشــوایان و مربیــان در تربیــت اخالقــی افــراد جامعه اســتفاده می کننــد، روش هایی را در ســبک و 
ســیرۀ تربیتــی خــود اســتفاده کــرد کــه می تــوان ایــن روش هــا را بــه روش هــای شــناختی و رفتاری 
ــارۀ ســبک و  ــا روش توصیفــی تحلیلــی درب تقســیم بندی کــرد.  ایــن پژوهــش در صــدد اســت  ب

ســیرۀ  تربیتــی امــام رضــا g بــه ســؤاالت ذیــل پاســخ دهــد: 

1. روش های شناختی  در سبک و سیرۀ امام رضا g در تربیت اخالقی افراد جامعه کدام اند؟

2. روش های رفتاری در سبک وسیرۀ امام رضا g در تربیت اخالقی افراد جامعه کدام اند؟

دربــارۀ پیشــینۀ ایــن تحقیــق تاکنــون اندیشــمندان علــوم اســالمی بــه دلیــل اهمیت بســیار زیاد 
ــبک  ــاب س ــه کت ــد. از جمل ــگارش درآورده ان ــه ن ــی را ب ــار فراوان ــد و آث ــی کرده ان ــای فراوان تالش ه
زندگــی: منشــور زندگــی در منظــر امــام رضــا g)پورامینــی ،1393(، ســیرۀ اخالقــی و سیاســی 
امــام رضــا g در ســبک زندگــی اســالمی )ســلیمان گلــی،1397(، نگرشــی بــر ســبک زندگــی 
ــت گذاری  ــن سیاس ــای بنیادی ــۀ داللت ه ــین زاده،1397( و مقال ــا g )حس ــام رض ــر ام از منظ
تربیتــی برگرفتــه از قــول و ســیرۀ رضــوی )عصــاره نــژاد دزفولــی و فرخــی، 1399(، نویســندگان در 
ایــن مقالــه بــه داللت هــای تربیتــی ماننــد جهت دهــی بــه اســتعدادها و گرایش هــای متربــی در 
فراینــد تربیــت، سیاســت گذاری در برابــر الگوهــای اخالقــی و رفتــاری متربــی، تأثیر متقابــل علم و 
عمــل در سیاســت گــذاری تربیتــی و ... پرداختــه اســت. مقالــه روش هــای تربیتــی فرهنگ ســازی 
ــای  ــه روش ه ــن مقال ــنده در ای ــی ،1398(، نویس ــبحانی یامج ــیرۀ رضوی)س ــاز در س ــۀ نم اقام
نهادینه ســازی نمــاز در جامعــه را بررســی کــرده اســت. مقالــل بازشناســی آموزه هــای تربیتــی امام 
رضــا g و کاربســت آن در عصــر حاضــر )میرزا محمدی و همــکاران، 1396(، نویســندگان در  این 
مقالــه، کاربســت های تربیــت اخالقــی، تربیــت اعتقــادی، تربیــت عاطفــی و تربیــت اجنماعــی را 
مــورد بررســی قــرارداده اســت و مقالــه ســبک تربیتــی امــام رضــا g در تربیــت کــودکان )شــریفی 
 g و لطفــی قادیکالئــی،1396( در ایــن مقالــه بــه روش هــای تربیــت کودکان در ســیرۀ امــام رضا
در قبــل و بعــد از تولــد پرداختــه شــده اســت. مقالــۀ اصــول و روش هــای تربیت با نگــرش بــه اراده و 
اختیــار انســان در ســیرۀ رضــوی )زیــن آبــادی و عدلــی، 1396(، مقالــۀ روش هــای تربیتــی اخالق 
در ســیرۀ امــام رضــا g)نجفــی و همــکاران،1393(. مقالــۀ تربیــت عقالنــی بــر مبنــای ســخنان 
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امــام رضــا g) بهشــتی و همــکاران،1392(. بــا تأمــل در پژوهش هــای صورت گرفتــه درخصوص 
ســبک تربیتــی امــام رضــا g ایــن نکتــه مشــهود اســت کــه عمدتــًا بــه روش هــای عــام تربیتــی 
امــام g پرداخته انــد کــه اختصــاص بــه امــام رضــا g نــدارد و بــرای تمامــی پیشــوایان معصــوم
b و مربیــان کاربــرد دارد؛ ولــی بــه نظــر می رســد ایــن مقالــه اولیــن اثــری اســت کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی عصــر امــام g، روش هــای بنیــادی و اختصاصــی  
امــام رضــا g  در تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه را  در ابعــاد معرفتــی و رفتــاری  مــورد توجــه قــرار 
داده اســت. نگارنــده در ایــن مقالــه نخســت مبانــی اخــالق یعنــی آمــوزش باورهــا و جهان بینــی 
و مواجهــه بــا فرقه هــای انحرافــی را بررســی کــرده و پــس از آن بــه روش هــای رفتــاری مبتنــی بــر 

باورهــا و جهان بینــی پرداختــه اســت.

2. مفهوم شناسی  

2-1. تربیت اخالقی

دربــارۀ تربیــت اخالقــی هرچنــد تعریف هــای مختلفــی از ســوی عالمــان مســلمان ارائــه شــده 
ــه کارگیــری و  ــارت اســت از چگونگــی ب ــه نظــر می رســد کــه تربیــت اخالقــی عب ــی ب اســت؛ ول
پــرورش اســتعدادها و قــوای درونــی بــرای توســعه و تثبیــت رفتــار هــای پســندیده اخالقــی بــه 

ــه کمــاالت اخالقــی و دوری و از بیــن بــردن رذایــل اخالقــی.  منظــور رســیدن ب

2-2. جامعه

»جامعــه« در لغــت بــه معنــای عالقــه، بســتگی، ارتباط)جــر،1367، ج1: 714( گــرد آورنــده، 
ــراد انســانی  ــارت اســت از مجموعــه ای از اف ــودۀ مردم)عمیــد،1390: 392( و در اصطــالح عب ت
کــه بــا نظامــات و ســنن و آداب و قوانیــن خــاص  بــه یکدیگــر پیونــد خــورده و زندگــی دســته جمعی 

ــری،1384، ج2 :331(. ــکیل می دهند)مطه ــه را تش ــد، جامع دارن
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2-3. سیره

ــوع  ــر ن ــی ب ــان عرب ــه در زب ــت ک ــه اس ــر وزن فعل ــیر و ب ــادۀ س ــدر از م ــم مص ــیره« اس ــه »س کلم
داللــت می کنــد. بــرای مثــال »َجلســه« بــه معنــای نشســتن، ولــی »ِجلســه« بــه معنــای ســبک و 
نــوع نشســتن اســت؛ بنابرایــن »ســیر« یعنــی رفتــار ولــی »ســیره« یعنی نــوع و ســبک رفتــار )مرکز 
ــیوۀ  ــتمرار روش و ش ــای اس ــه معن ــالح ب ــالمی،1392: 494( و در اصط ــدارک اس ــات و م اطالع

مســتمر عملــی در میــان مــردم بــر انجــام کاری  یــا تــرک عملی)همــان(.  

3.  روش های شناختی امام رضا g در تربیت اخالقی افراد جامعه 

منظــور از روش هــای شــناختی، روش هایــی اســت کــه امــامg می خواهــد آگاهی هــا و 
اطالعــات الزم بــرای مســائل اخالقــی بــه متربیــان بدهــد تــا آنــان بــا آگاهــی و شــناخت بیشــتری 
رذایــل اخالقــی را تــرک و بــه فضایــل اخالاقــی گرایــش پیــدا کننــد. مهم تریــن آن ها عبارت اســت:

3-1. آموزش باورها و جهان بینی اسالمی به عنوان  بنیان های اخالق و تربیت اخالقی  

ــای آن در روح و  ــه بنیان ه ــود ک ــد ب ــدار خواه ــه پای ــی در جامع ــی زمان ــت اخالق ــالق و تربی اخ
جــان متربــی ریشــه دوانیــده باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت ارزش هــای اخالقــی و آمــوزش آن هــا در 
متربیــان ســطحی و ناپایــدار خواهــد بــود. بــه نظــر می رســد مهم تریــن بنیان هــای اخــالق و تربیت 
اخالقــی، توحیــد و خدابــاوری، معادبــاوری و اعتقــاد بــا رســالت و امامــت باشــد کــه بــا آمــوزش و 
تقویــت آن هــا، میــزان پایبنــدی افــراد بــه فضایــل اخالقــی و دوری از رذایل اخالقی بیشــتر خواهد 
بــود. بــه همیــن دلیــل امــام علــی بــن موســی الرضــاg، اهمیــت زیــادی بــه آمــوزش بنیان هــای 
اخــالق و تربیــت اخالقــی قائــل بودنــد، کوشــش می کردنــد کــه در فرصت هــای مقتضــی  باورهــا 
و جهان بینــی اســالمی بــه ویــژه توحیــد و یکتاپرســتی را کــه زیربنــای اخــالق و تربیــت اخالقــی 
اســالمی اســت بــه متربیــان افــراد جامعــه آمــوزش دهنــد. حضــرت تــالش می کــرد مســئله توحید 
را بــا اســتدالل و بــا اســتفاده از مبــادی عقلــی و فلســفی بــرای افــراد جامعه  اثبــات کنــد)ر.ک: ابن 
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بابویــه،1388: 450 بــه بعــد(. در این جــا بــرای اختصــار بــه یــک نمونــه اشــاره می شــود: بزنطــی 
نقــل می کنــد: مــردی از مــاوراء النهــر بلــخ خدمــت امــام رضــاg آمــد و گفت از شــما ســؤالی دارم 
اگــر جــواب دهیــد بــه امامت تــان معتقــد خواهــم شــد، حضــرت فرمــود: از هرچــه می خواهــی 
بپرس.گفــت: مــرا از خدایــت خبــر بــده، در کجــا بــوده و چطــور بــوده و بــر چــه چیــز تکیــه کــرده 

اســت؟

ــَف الْکیــَف بــال کیــٍف و کان اعتمــاُده علــی  یــَن بالأیــٍن و َکّی
َ
ــَن ال ــه َاّی حضــرت فرمــود: »اّن الّل

قدرتــه؛ خداونــد بــه وجــود آوردنــده مــکان اســت بــی آنکــه مکانــی داشــته باشــد و بــه وجــود آورنده 
کیفیــت اســت بــی آنکــه کیفیتــی داشــته باشــد و اعتمــادش بــر قدرتــش باشــد، )خــدا المــکان 
اســت، مــکان از عوارض جســم اســت، خدا جســم نیســت، کیفیــت، مخلــوق خداســت، الزمه اش 
ــر قــدرت خــود ایســتاده، هســتی را از جایــی  ــودن اســت، خــدا بی انتهاســت، خــدا ب محــدود ب

دریافــت نکــرده  اســت(. 

آن مرد چون این جواب را شنید، برخاست، سر مبارك امام g را بوسید و گفت:

»اشــهد ان ال الــه اال اللــه و ان محمــدًا رســول اللــه و ان علیــا وصــی رســول اللــه والقّیــُم بعــده بمــا 
قــام بــه رســول اللــه و اّنکــم االئمــة الصادقــون و انــك الخلــف بعدهم«)کلینــی، 1365، ج1: 88(.

َ
أ

ظاهــرًا آن مــرد از فالســفه بــوده و از جــواب امــام g پــی  بــه دانایــی و امامــت آن حضــرت بــرده 
ــد و  ــده گردان ــش زن ــت را در قلب ــناخت و معرف ــا ش ــرد ت ــك ک ــه وی کم ــام ب ــان ام ــت. بدین س اس
مســلمان شــود. دربــارۀ بــاور بــه معــاد و قیامــت احادیــث فراوانــی از امــام g وارد شــده اســت کــه 

بــرای اختصــار بــه مناظــره امــام gبــا یکــی از منکــران معــاد بــه اختصــار اشــاره مــی گــردد:

یکــی از منکــران معــاد، بــرای مناظــره نــزد امــام رضــا g آمــد؛ گروهــی در محضــر آن حضــرت 
بودنــد پــس از بحــث و گفت وگــوی بســیار حضــرت بــه او فرمــود: شــما معتقدیــد روز رســتاخیزی 
در کار نیســت و سرنوشــت انســان بــا مــرگ بــرای همیشــه خاتمــه یافتــه و نابــود می شــود و کیفــر و 
پاداشــی در رابطــه بــا اعمــال نیــک و بــد وجــود نــدارد؛ اگــر حــق بــا شــما باشــد کــه چنین نیســت، 
در ایــن صــورت مــا و شــما یکســان و برابریــم و نمــاز و روزه، عقیــده و ایمــان مــا بــه مــا ضــرر و زیانــی 
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نمی رســاند؛ ولــی اگــر حــق بــا مــا باشــد کــه چنین اســت، در ایــن صــورت ما رســتگار و ســعادتمند 
می شــویم؛ امــا شــما زیانــکار شــده، هــالک خواهیــد شــد. آن مــرد ملحــد و منکــر خــدا پــس  از این 

گفت وگــو مســلمان شد)طبرســی، 1403ق، ج2: 173(.

ــارۀ اثبــات رســالت و نبــوت ســخنان فروانــی از امــام g وارد شــده اســت)ر.ک: ابــن   نیــز درب
بابویــه،363 1، ج2: 176؛ مجلســی،1403 ق، ج75: 330( کــه مشــهورترین آن هــا حدیــث 
سلســلة الذهــب اســت. آن حضــرت در ایــن حدیــث بــا بیــان سلســلۀ ســند روایــت کــه متضمــن 
نــام بــردن پــدران و اجــداد خــود بــود، مســئلۀ توحیــد و والیــت را حکیمانــه بــا هــم پیونــد می دهــد 
و آن را بــه عنــوان زیــر بنــای اخــالق و تربیــت اخالقــی کــه بــه منزلــۀ نجــات از عــذاب الهــی اســت، 

ــد. ــی می کن معرف

3-2. مواجهه  با فرقه های انحرافی 

ــه نظــر می رســد یکــی از موانــع تربیــت و هدایــت افــراد جامعــه، وجــود افــکار و اندیشــه های  ب
انحرافــی باشــد کــه هرکــدام از آن هــا در صــدد ترویــج و اندیشــه های مســموم و غلــط خــود بــه افراد 
جامعــه هســتند و انتظــار دارنــد کــه افــراد جامعــه، رفتارهــا، ارزش هــا و اخــالق و اخالقیــات را بــر 
اســاس باورهــا و اندیشــه های انحرافــی آنــان تنظیــم کننــد. عصــر امــام رضــاg در واقــع چنیــن 
ــت  ــوارج و نهض ــه، خ ــره، معتزل ــه، مجب ــه، مصوف ــه، زیدی ــون واقفی ــی چ ــای انحراف ــود. فرقه ه ب
ــج اندیشــه های  ــرای تبلیــغ و تروی ــد و ب ــا رویکردهــای گوناگــون مشــغول فعالیــت بودن ترجمــه ب
غلــط خــود می کوشــیدند و مشــکالت اساســی در تربیــت و هدایــت  افــراد جامعــه ایجــاد کــرده 
ــا،  ــق مناظره ه ــتقیم از طری ــۀ مس ــد مواجه ــف همانن ــای مختل ــا روش ه ــام g ب ــد. ام می کردن
مکتوبــات حدیثی)مکاتبــات، پیام هــا وپاســخ نامه هــا و ســؤاالت(، پــرورش نخبــگان و افــراد مــورد 
اعتمــادی چــون یونــس بــن عبدالرحمــان و حســین بــن ســعید اهــوازی، فضــل بــن شــاذان، زکریا 
بــن آدم و... و تغییــر رویکــرد از نقلــی بــه عقلــی و فلســفی و کاربــرد مبــادی عقلــی در احادیــث و 
مناظره هــا  توانســت بــا افــکار و اندیشــه های انحرافــی  مقابلــه کنــد تــا راه را بــرای اصــالح و تربیــت 

افــراد جامعــه همــوار ســازد.
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در برابــر جبرگرایــی بــه دلیــل عقیده هــای فاسدشــان و انفعــال در قبــال ظلــم و ســازش بــا ظالــم 
ــانی  ــود: »کس ــت و می فرم ــخت می گرف ــر س ــع س ــه موض ــت جبری ــا ذّل ــی ب ــه زندگ ــن دادن ب و ت
کــه جبــری هســتند بــه آن هــا زکات و صدقــات ندهیــد و شــهادتش را نپذیرید«)ابــن بابویــه، 1388 
:3۶۲(. در کالمــی دیگــر می فرمایــد: هــر کــس قائــل بــه جبــر و تشــبیه باشــد )مشــبهه( کافــر و 

مشــرک اســت مــا در دنیــا و آخــرت از او بیزاریم)همــان: 3۶4(.

واقفیــه فرقــه ای انحرافــی بودنــد کــه شــهادت امــام کاظــم g را نپذیرفتنــد و منکــر امامــت امــام 
رضــا g شــدند. حضــرت بــا فرقــه واقفیــه  برخــورد شــدید داشــتند و در مــوارد متعــددی آن هــا را 
ملعــون، زندیــق، مشــرک و کافــر خواندنــد و مــردم را بــه شــدت از همنشــینی و مصاحبــت بــا ایــن 

گــروه برحــذر داشــتند)ر.ک: مجلســی،1403ق، ج48: 263(. 

ــه  ــل ب ــد و قائ ــی  کردن ــود گزافه گوی ــه خ ــارۀ ائم ــه  درب ــتند ک ــیعه هس ــی از ش ــالت، فرقه های غ
خدایــی ایشــان یــا حلــول جوهــر نورانــی الهــی در ائمــه و پیروان شــان شــدند. در زمــان امــام رضــا 
gگروهــی از غــالت دربــارۀ پیامبــرn و ائمــه اطهــار b از حــد خــارج می شــدند و آنــان را باالتر 
و فراتــر از حــق و مقــام خــود تصــور می کردنــد؛ چنانکــه یونــس بن ظبیــان از پیــروان ابوالخطــاب 
)بنیان گــذار فرقــه غالــی خطابیــه( قائــل بــه الوهّیــت امــام رضــا g بــود و چــون ایــن ســخن و 
اعتقــاد او بــه اطــالع امــام g رســید، بســیار خشــمگین شــد و او را نفریــن کرد)طوســی، 1384: 

ــی، 1403 ق، ج25: 264(. 363؛ مجلس

برخــی غــالت نیــز ائمــه b را انســان هایی فــوق بشــری و غیــر طبیعی می دانســتند کــه خداوند 
کار جهــان، اعــم از خلــق و رزق را بــه آنــان تفویــض کــرده اســت  و آنــان را بــه ایــن ســبب، مفّوضــه 
نامیده اند)نوبختــی، 1355: 84 (. برخــی مفّوضــه نیــز ائمــه b را پیامبرانــی می دانســتند کــه بر 
آنــان وحــی نــازل می شــود، لکــن امــام رضــا g در ســخنان خــود، چنیــن اعتقاداتــی را قاطعانــه 

نفــی کــرد)ر.ک: ابــن شــهر آشــوب، بــی تــا، ج4: 348(. 

امــام رضــا g همچــون پــدران خــود، بــا اندیشــه غلــو ســخت مبــارزه  کــرد و از غــالت بیــزاری 
 جســت تــا جامعــۀ شــیعه بــه ســبب عقایــد باطــل آنــان، آســیب نبینــد و چهــرۀ تشــیع خدشــه دار 

نشــود.
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3-3. مو اجهه با نهضت ترجمه 

نهضــت ترجمــه هرچنــد از زمــان امویــان شــروع شــد؛ ولــی در عصــر عباســیان بــه ویــژه در زمــان 
ــود کــه مترجمــان متعصــب و سرســخت از  ــن دوره ب ــه اوج خــود رســید. در ای هــارون و مأمــون ب
مذاهــب دیگــر ماننــد زردتشــتی، صائبــی برهمن هــای هنــدو و رومیــان  بــا ترجمــه آثــار بیگانــگان 
درصــدد نشــر افــکار مســموم خــود و القــای آن بــه جوانــان و افــراد ســاده دل در جامعــه اســالمی 

بودنــد.

ــه   ــم ک ــا g در می یابی ــام رض ــیرۀ ام ــخنان و س ــث، س ــر احادی ــروری ب ــا م ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
حضــرت اولیــن امامــی اســت کــه بــه مقتضــای زمــان در مواجــه بــا معتزلــه و نهضــت ترجمــه، در 
بیــان مســائل دینــی از نقــل بــه عقلــی و مبــادی عقلــی تغییــر رویکــرد داده و مســائل و موضوعــات 
دینــی را بــا رویکــردی عقلــی بیــان کــرده و معیــار شــناخت را عقــل قــرار داده اســت، نــه حــس و 
ــر حــواس می فرمایــد: »و اعلــم أّن مــا أوجدتــک  نقــل بــدون درایــت، چنانکــه در برتــری عقــل ب
الحــواّس فهــو معنــی مــدرک للحــواّس و کّل حاّســة تــدّل علــی مــا جعــل اللــه عــّز و جــل لهــا فــی 
إدرکهــا و الفهــم مــن القلــب بجمیــع ذلــک کّله«)عطــاردی، 1413ق ،ج2: 90(؛ بــدان کــه آنچــه را 
حــواس تــو در می یابــد، همــان معنایــی اســت کــه بــرای حــواس درک کردنــی اســت و هــر حســی 
نشــان از آن چیــزی دارد کــه خداونــد بــزرگ در حیطــه درک آن قــرار داده اســت؛ ولــی اگــر فهــم بــه 
وســیله قلــب باشــد، همــه فهمیدنی هــا را در بــر می گیــرد. وی در نقــل و فهــم احادیــث، همــگان را 
از بســندگی بــه نقــل و روایــت عــاری از درایــت نهــی کــرده اســت چنانکــه می فرمایــد: »کونــوا ُدراّة 
وال تکونــوا رواّة؛ حدیــث تعرفــون فقَهــه خیــٌر ِمــن الــٍف تروونه«)کلینــی،1364، ج 1: 47(؛ اهــل 
فهــم حدیــث باشــید نــه فقــط روایتگــر آن؛ حدیثــی کــه بــا فقــه و درایــت آن آشــنا باشــید از هــزار 
حدیثــی کــه آن را بــدون درایــت روایــت می کنیــد بهتــر اســت. در مناظره هــا  نیــز بــا پیــروان فــرق و 
مذاهــب و مخالفــان گوناگــون بــا اســتدالل های عقلــی و برخوردهــای منطقی، توانســت بســیاری 
از منحرفــان و گمراهــان را هدایــت و دشــمنانی چون خــوارج را رام  کنــد )ر.ک: راونــدی،1409ق: 

.)245
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3-4. آشنا کردن متربیان با آموزه های اخالقی 

امــام رضــا g در تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه بــه آشــنا کــردن متربیــان بــا آموزه هــای اخالقی 
اهتمــام ویــژه ای داشــتند و ایــن مســئله در ســبک تربیتــی حضــرت گاهــی در تعریــف مفاهیــم 
اخالقــی، آثــار و پیامدهــای آن هــا بــود؛ چنانکــه در نامــه ای بــه عبدالعظیــم حســنی g کــه در آن 
زمــان در ری زندگــی می کــرد در نامــه ای بــه شــیعیان ســفارش می کنــد کــه نســبت بــه یکدیگــر 
صــادق و امانتــدار باشــند و از تفرقــه و جدایــی بپرهیزنــد و بــه دیــدن یکدیگــر بروند. آبــروی یکدیگر 
را نریزنــد و یکدیگــر را تخریــب نکننــد. وی در ادامــه نامــه می نویســد: خــدا شــیعیان را می بخشــد 
جــز ســه گــروه؛ شــیعه ای کــه مشــرک شــود، یــا اینکــه یکــی از شــیعیان مــا را برنجانــد یــا اینکــه در 

دلــش بدخــواه و کینــه ای داشــته باشــد«)ر.ک: مفیــد،1413ق :241(.

و گاهــی نیــز در قالــب بیــان داســتان های اخالقــی بــود چنانکــه در داســتانی دربــارۀ همنشــین 
بــد در خطــاب بــه یکــی از شــاگردانش کــه بــا افــراد بــد همنشــین بــود، می فرماید:»....آیــا بــه ایــن 
داســتان آگاهــی نــداری کــه شــخصی از یــاران حضــرت موســیg بــود، ولــی پــدرش از یــاران 
فرعــون بــود، هنگامــی کــه ســپاه فرعــون بــه ســپاه موســی رســید، او نــزد پــدر رفــت تــا او را موعظــه 
کنــد و بــه ســپاه موســی ملحــق ســازد؛ ولــی پــدر ســخن او را رد می کــرد، همچنــان بــا هــم ســتیز 
می کردنــد کــه ناگهــان  بــالی غــرق شــدن فرعونیــان فــرا رســید و آن پســر نیــز همــراه پــدر غــرق 
شــد. وقتــی ایــن خبــر بــه موســیg رســید، موســی گفــت: »او در رحمــت خداســت، ولــی چون 
ــد، از آن کــس کــه نزدیــک گنهــکار اســت دفاعــی نشــود«)کلینی،1365، ج3:  ــرود آی عــذاب ف

.)375-374

3-5. ایجاد فضای مساعد تربیتی در جامعه

محیــط مســاعد تربیتــی بــرای تربیــت همــه جانبــه الزم اســت. اگــر جامعــه اصــالح نشــود، تــالش 
مربیــان بــه نتیجــه مطلــوب نمی رســد. جامعــۀ فاســد، افــراد را به فســاد می کشــاند یک نســل مطّهر، 
نیازمنــد یــک فضــای ســالم اســت تــا بتوانــد در آن رشــد کنــد. امــام رضــاg در زمــان خــود بــا وجــود 
حّکامــی چــون مأمــون، در ســبک تربیتــی خــود تــالش کــرد با رفتــار و گفتــار خــود، چنین فضایــی را 
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در جامعــه بــرای نشــر فرهنــگ اســالم و گســترش فضایــل اخالقــی بــه وجــود آورد. آمــوزش و ترویــج 
فرایــض الهــی از راه هــای تعالــی و رشــد معنویــت و تثبیت فضایل اخالقــی در جامعه اســت. مهم ترین 
ــِن اْلَفْحَشــاِء  ــٰی َع ــاَلَة َتْنَه ــر فرمــوده قــرآن کریــم، »ِإنَّ الصَّ آن هــا  فریضــه الهــی نمــاز اســت. بنــا ب
َواْلُمنَکِر«)عنکبــوت، 45(؛ نمــاز بازدارنــده ازفحشــا و منکــرات اســت. امام رضا g در ســبک تربیتی  

خــود  تــالش می کــرد بــا گفتــار و رفتــار خویــش  فرهنــگ نمازخوانــی را گســترش دهــد: 

از منظــر امــام رضــا g هیــچ عملــی برتــر و ارزشــمندتر از نماز نیســت، چــرا که بهتریــن و برترین 
راه بــرای رســیدن بــه قــرب الهــی اســت. امــام رضــا g همــواره می فرمــود: »الّصــالة قربــان کل 
«)ابــن بابویــه، 1385، ج1 : 210(؛ نمــاز هــر انســان پارســایی را بــه خداونــد نزدیــک می کند.  تقیٍّ
بــه همیــن دلیــل آن حضــرت بــه ابراهیــم بــن موســی فرمــود: »التؤخــرّن الّصلــوة عــن اّول وقتهــا 
الــی آخــر وقتهــا مــن غیــر عّلــٍة علیــک، ابــدأ بــاّول الوقت«)مجلســی،1403 ق، ج49: 49(؛ انجام 

نمــاز را بــدون علــت از اول وقــت آن تأخیــر نینــداز. همیشــه در اول وقــت آن شــروع کــن!

امــام g خــود نیــز چنیــن بــود و بــه هیــچ قیمتــی فضیلــت نمــاز اول وقــت را از دســت نمــی داد 
حتــی در مهم تریــن جلســات سیاســی و علمــی بــه نمــاز اول وقــت اهمیــت مــی داد. روایــت زیــر 

نشــانگر ایــن واقعیــت اســت:

ــا بــزرگان ادیــان مختلــف مناظــره داشــتند و ســخنان زیــادی بیــن امــام g و  »روزی ایشــان ب
حاضــران رد و بــدل می شــد، جمعیــت زیــادی در آن مجلــس حاضــر بودنــد. زمانــی کــه ظهــر شــد 
امــام g فرمودنــد: وقــت نمــاز اســت. یکــی از حاضــران کــه عمــران نــام داشــت گفــت: ســرورم 
ســخنانمان را قطــع نکــن کــه دلــم آزرده می شــود شــاید اگــر ســخنانتان را ادامــه دهــی مســلمان 
شــوم. ایشــان فرمودنــد نمــاز می خوانیــم و برمی گردیــم. امــام برخاســتند و نمــاز خواندند«)ابــن 

ــی،   1403ق، ج49: 173(. ــه، 1388: 438؛ مجلس بابوی

بــا توجــه بــه ایــن روایــت کــه در کتاب هــای معتبــر روایــی و تاریخــی آمــده اســت، حضــرت  بــرای 
اقامــه نمــاز در اول وقــت هیــچ گونــه عــذری را بــرای افــراد عــادی و مســئولین حکومــت اســالمی 
باقــی نمی گــذارد و پیــروان آن حضــرت نبایــد از ایــن حقیقــت چشــم پوشــی کننــد و بــه بهانه هــای 

مختلف آن را ســهل بشــمارند.
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4. روش های رفتاری امام رضا g در تربیت اخالقی افراد جامعه

ــی  ــر و کار دارد و مرب ــی س ــار مترب ــا رفت ــتقیم ب ــه مس ــت ک ــی اس ــاری، روش های ــای رفت روش ه
می خواهــد بــا اســتفاده از ایــن روش هــا، ضمــن تغییــر و اصــالح رفتارهــای نامناســب، رفتارهــای 
مطلــوب را در وی ایجــاد و تثبیــت کنــد. امــام رضــا g بــا اســتفاده از ایــن روش هــا توانســت بــه 

تربیــت اخالقــی متربیــان بپــردازد کــه مهم تریــن آن هــا عبــارت اســت از:

4-1. پذیرش والیت عهدی 

ــرت  ــدی آن حض ــان والیت عه ــاg جری ــام رض ــت ام ــر برک ــی پ ــل زندگ ــن فص ــی از مهم تری یک
اســت. از مهم تریــن دالیــل واگــذاری والیت عهــدی بــه امــام رضــا  g از ســوی مأمــون عباســی، 
مشــروعیت بخشــیدن بــه خالفــت عباســی، کنتــرل و محــدود کــردن امــام g، کاســتن از منزلت 
امــام، اســتفاده از قــدرت یــاران امام، فــرو نشــاندن نهضت هــا و...)ر.ک: جعفریــان،1387: 433-
435( بــود. ولــی امــام g به رغــم امتنــاع شــدید از پذیــرش آن )عطــاردی،1413ق،ج2: 313( 
بــه دلیــل حفــظ جــان خــود و شــیعیان و تبدیــل تهدیــدات بــه فرصت هــا آن را مشــروط می پذیــرد 
کــه ایــن پذیــرش دارای آثــار و برکاتــی بــود. مهم تریــن آن هــا ایــن بــود کــه حضــرت توانســت در 
ایــن مــدت 70 ســال فرهنــگ و فضایــل اهــل بیــتb را کــه تــا آن زمــان بــه صــورت مخفــی و تقیه 
انجــام مــی شــد بــه صــورت رســمی تبلیــغ و بــه جهانیــان برســاند و نیــز  توانســت در ایــن فرصت به 
تربیــت  و هدایــت یــاران و شــیعیان و نیــز  بــه پــرورش نخبــگان و افــراد مــورد اعتمــادی چــون فضل 
بــن شــاذان، یونــس بــن عبــد ارحمــن، محمدبــن اســماعیل بــن بزیــغ، زکریابــن آدم و... بپــردازد 
کــه  هــر کــدام از آن هــا معلمانــی بودنــد کــه بــه تربیــت و هدایــت  افــراد جامعــه و ترویــج فرهنــگ 
اهــل بیــت b مــی پرداختنــد تــا آن جــا کــه امــام g بــه ایــن عالمــان تأکیــد می کردنــد کــه در 
میــان بســتگان خــود بماننــد و بــه هدایــت و تربیــت آن هــا بپردازنــد حتــی اگــر بســتگان آن هــا از 
ســفها باشــند. از زکریــا بــن آدم روایــت شــده: »بــه امــام رضــا g گفتــم: مــن می خواهــم فامیلــم 
را رهــا کنــم؛ زیــرا بیــن آن هــا افــراد ســفیه زیاد شــده اســت. حضــرت فرمــود: ایــن کار را نکــن؛ زیرا 
بــه وســیلۀ تــو بــال از آن هــا دفــع می شــود همــان گونــه کــه به خاطــر ابــی الحســن الکاظــم g بال 
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از مــردم بغــداد دفــع می شود«)کشــی،1382: 496؛ مفیــد،1413ق: 496؛ عطــاردی،1413ق، 
ج2 :435(.

4-2. سفر به مراکز علمی

 یکــی از مهم تریــن اقدامــات امــام رضــا g ســفر بــه شــهرهای مختلــف و مراکــز علمــی وقــت از 
جملــه بصره،کوفــه، مــرو، نیشــابور و شــهرهای مختلــف ایــران در طــول ســفر بــه مــرو بــود. بــه نظــر 
می رســد ســفرهای علمــی امــام g از دو جهــت در تربیــت اخالقــی افــراد تأثیرگــذار بود؛ نخســت 
ــا مناظره هــا،  ــود ب اینکــه شــهرهای بصره،کوفــه، بغــداد مرکــز اندیشــه های انحرافــی آن عصــر ب
طــرح مباحــث علمــی و بــروز کرامــات در نگــرش صحیــح مســلمانان و تربیــت اخالقــی آنــان تأثیــر 
ــود  ــان و در خ ــا خراس ــه ت ــیر راه از مدین ــه در مس ــی ک ــوادث و معجزات ــه ح ــر اینک ــت. دیگ گذاش
خراســان از آن حضــرت دیــده شــد، پایــگاه مردمــی آن حضــرت را رفیــع و موقعّیت خاندان رســالت 

را در نظــر مــردم، بســیار بــاال مــی بــرد و بــر اخــالق  و رفتــار مــردم بیشــتر تأثیــر می گذاشــت. 

4-3. مناظره ها 

یکــی از روش هــای تربیتــی امــام رضــا g، مناظــره یــا بحــث آزاد اســت. بــا بررســی زندگانــی 
ــرت  در دوران  ــای آن حض ــتر مناظره ه ــه بیش ــت ک ــوان یاف ــا g می ت ــی الرض ــن موس ــی ب عل
 ،g مأمــون عباســی توســط وی صــورت گرفتــه اســت. از ویژگی هــای مناظره هــای امــام رضــا
اســتفاده از اصــول عقالنــی و منطقــی مبتنــی بــر اخــالق  بــوده اســت. بــر اســاس همیــن ویژگــی 
بــود کــه حضــرت شــخصیت طــرف مقابــل را گرامــی داشــته و از هرگونــه رفتــار و گفتــار توهیــن 
آمیــزی کــه موجــب بی احترامــی و کوچــک شــمردن شــخصیت وی گــردد، اجتنــاب می ورزیــد تــا 
بدیــن وســیله بتوانــد توجــه طــرف مقابــل را به خود جلــب و رفتــار او را اصــالح کند. چنیــن رفتاری 
آنچنــان تأثیرگــذار بــود کــه آنــان را  وا مــی دارد رو بــه قبلــه افتــاده و اســالم بیاورنــد یــا از عقایــد خــود 
توبــه کننــد. چنانکــه راوی مــی گویــد علــی بــن محمــد بــن جهــم در پایــان مناظــره بــا حضــرت 
رضــاg می گویــد: »یــا بــن رســول اللــه! مــن توبــه می کنــم بــه خــدای عزوجــل کــه بعــد از ایــن 
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دربــارۀ انبیــای او ســخن نگویــم مگــر بــه آنچــه توگفتی«)ابــن بابویــه، 1389، ج1 :396(  یــا رأس 
الجالــوت، نیــز خطــاب بــه حضــرت گفــت: »بــه خــدا قســم ای پســر محمــد، اگــر ریاســتی کــه بــر 
تمــام یهــود پیــدا کــرده ام مانــع نمی شــد، دســتور تــو را پیــروی می کــردم. بــه خدایــی کــه تــورات 
را بــر موســی و زبــور را بــر داود نــازل کــرده، کســی را ندیــده ام تــورات و انجیــل را بهتــر از تــو تــالوت 
ــو تفســیر کند«)مجلســی،1403ق، ج49:78؛ قطــب راونــدی،1409ق  و بهتــر و شــیرین تر از ت

.)206 – 204:

4-4. الگودهی 

الگــو بــه معنــای سرمشــق، مقتــدا، اســوه، قــدوه و...اســت)عمید، 1390: 179(. در اصطــالح، 
ــر  ــی( تأثی ــرد )مترب ــار ف ــر رفت ــری ب ــری و الگوگی ــاس تربیت پذی ــر اس ــه ب ــی ک ــت بیرون ــی اس مدل
می گــذارد  و او را جــذب می کند)ملکوتــی فــر،1388: 137(. امــام رضــا g هماننــد دیگــر 
ــوای  ــد و تق ــی و زه ــات اخالق ــود. خصوصی ــنه ب ــوۀ حس ــارز اس ــۀ ب ــومb نمون ــوایان معص پیش
آن حضــرت بــه گونــه ای بــود کــه حتــی دشــمنان خویــش را نیــز شــیفته و مجــذوب خــود کــرده 
بــود. بــا مــردم در نهایــت ادب تواضــع و مهربانــی رفتــار می کــرد و هیــچ گاه خــود را از مــردم جــدا 

نمی نمــود.

ابراهیــم بــن عبــاس مــی گویــد: »هیــچ گاه ندیــدم کــه امــام رضــا g در ســخن بــر کســی جفــا 
ورزد و نیــز ندیدیــم کــه ســخن کســی را پیــش از تمــام شــدن، قطــع کنــد. هرگــز نیازمنــدی را کــه 
می توانســت نیــازش را بــرآورده ســازد رد نمی کــرد. در حضــور دیگــری پایــش را دراز نمی کــرد. هرگــز 
ندیدیــم بــه کســی از خدمتــکاران و غالمان شــان بدگویــی کنــد. خنــدۀ او قهقهــه نبــود بلکــه تبســم 
بــود. چــون ســفرۀ غــذا بــه میــان می آمــد همــۀ افــراد خانــه حتــی دربــان را نیــز بر ســر ســفرۀ خویش 
ــا امــام g غــذا می خوردنــد. شــب ها کــم می خوابیــد و بیشــتر بیــدار  ــان همــراه ب می نشــاند و آن
بــود و بســیاری از شــب ها تــا صبــح بیــدار می مانــد و بــه عبــادت می گذرانــد. بســیار روزه می داشــت 
و روزۀ ســه روز در هــر مــاه را تــرک نمی کــرد.... کار خیــر و انفــاق پنهــان بســیار داشــت و بیشــتر در 

شــب های تاریــک مخفیانــه بــه فقــرا کمــک می کرد«)ابــن بابویــه،1363، ج 1: 184(.
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محمدبــن ابــی عیــاد می گویــد: »فــرش آن حضــرت در تابســتان حصیــر و در زمســتان پــالس 
)گلیــم( بــود. لبــاس او در خانــه درشــت و خشــن بــود، امــا هنگامی کــه در مجالس عمومی شــرکت 
مــی کــرد )لبــاس هــای خــوب و متعــارف مــی پوشــید( و خــود را می آراســت«)همان، ج2: 178(.

مــردی از اهالــی بلــخ می گویــد: »در ســفر خراســان بــا امــام رضــا g همــراه بــودم. روزی ســفره 
گســترده بودنــد و امــام g همــه خدمتگــزاران حتــی ســیاهان را بــر آن ســفره نشــاند تــا همــراه 
ایشــان غــذا بخورنــد. مــن بــه امــامg عــرض کــردم: فدایــت شــوم بهتــر اســت اینــان بر ســفره ای 
جداگانــه بنشــینند. امــام فرمــود: ســاکت بــاش، پــروردگار همــه یکــی اســت. پــدر و مــادر همــه 

یکــی اســت و پــاداش هــم بــه اعمــال اســت«)کلینی،1363، ج8: 298(.

یاســر، خــادم حضــرت می گویــد: »امــام رضــا g بــه مــا فرمــوده بود اگــر باالی ســرتان ایســتادم 
)و شــما را بــرای کاری طلبیــدم( و شــما مشــغول غــذا خــوردن بودیــد بــر نخیزیــد تــا غذایتــان تمــام 
ــخ  ــرد و در پاس ــدا می ک ــا را ص ــام g م ــه ام ــاد ک ــاق می افت ــیار اتف ــل بس ــن دلی ــه همی ــود. ب ش
ــام  ــان تم ــد غذایش ــود: بگذاری ــی می فرم ــغول اند و آن گرام ــوردن مش ــذا خ ــه غ ــد: ب او می گفتن

شــود«)همان، ج6: 298(.

4-5. تشویق وتنبیه 

تشــویق و تنبیــه بــه عنــوان عوامــل و حرک هــای مهــم در تربیــت فــرد و جامعــه مــورد تأییــد عقــل 
بــوده و دیــن اســالم بــه آن عنایــت ویــژه دارد و در قــرآن کریــم آیــات بســیاری دربارۀ تشــویق و تنبیه 
وجــود دارد کــه بیانگــر اهمیــت آن در قــرآن اســت و ایــن روش تربیتــی در ســیرۀ رضــوی هماننــد 

دیگــر پیشــوایان معصــوم b در تربیــت اخالقــی افــراد مــورد توجــه بــوده اســت. 

    امــام رضــا g مــی فرماینــد: »روزی حضــرت موســی بــن جعفــر g در محضــر پــدرش امــام 
 g ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتی، ُســرور و شــادی پــدر شــد. امــام صــادق g صــادق
ــِذی َجَعَلــَک َخَلفــًا ِمــَن الَْبــاِء  ــِه الَّ در مقــام تشــویق فرزنــد خــود بــه او فرمودند:»َیــا ُبَنــیَّ اْلَحْمــُد ِللَّ
ْصِدَقــاِء«؛ ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و 

َ
ْبَنــاِء َو ِعَوضــًا َعــِن اْل

َ
َو ُســُرورًا ِمــَن اْل
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خلــف پــدران و مایــه ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد)ابــن بابویــه، 1363، 
ــی،  ــان می ده ــود نش ــه از خ ــی ک ــتگی و لیاقت ــن شایس ــا ای ــو ب ــدم، ت ــی فرزن ج 2: 127(. یعن
هــم بهتریــن خلــف و جانشــین پــدر هســتی و هــم بهتریــن فرزنــد و مایــۀ روشــنی چشــم پــدر و 
ــا  ــه جــای دوســتان او هســتی. در حقیقــت امــام رضــا  g ب ــدر و ب ــار و مونــس پ هــم بهتریــن ی
بیــان ایــن حدیــث می خواهنــد تشــویق کالمــی امــام صــادق g را مــورد توجــه قــرار دهنــد کــه 
بالفاصلــه بعــد از کالم فرزندشــان مطــرح می شــود تــا بــرای مــا الگویــی باشــد و در تشــویق کالمــی 

فرزندانمــان مــورد اجــرا قــرار دهیــم.

ــود، از  ــام رضــا g در خراســان ب ــگام کــه ام  نقــل شــده اســت جمعــی از شــیعیان، در آن هن
شــهری بــه خراســان رفتــه تــا بــه محضــر امــام g برســند،این گــروه در عیــن آنکــه شــیعه بودنــد 
بــه گناهانــی آلــوده بودنــد، آن هــا یــک مــاه در خراســان ماندنــد و هــر روز دو بــار بــه در خانــه امــام 
رضــا g می آمدنــد ولــی دربــان اجــازۀ ورود بــه آن هــا نمــی داد، ســرانجام آن هــا توســط در بــان بــه 
امــام رضــا g پیــام دادنــد :»مــا از راه دور آمده ایــم اگــر شــما را مالقــات نکنیــم، روســیاه خواهیــم 
شــد و هنــگام مراجعــت بــه وطــن، در نــزد مــردم، شــرمنده و ســر افکنــده می گردیــم، بــه مــا اجــازه 

مالقــات بــده ...«.

دربــان پیــام آن هــا را بــه امــام رضاgرســانید، امــام اجــازه ورود بــه آن هــا داد، آن هــا گلــه کردنــد، 
حضــرت  بــه آن هــا فرمــود: »اینکــه اجــازه نــدادم، از ایــن رو بــود کــه شــما ادعــا می کنیــد شــیعه 
 gو حســین gحســن ،gهســتید، ولــی دروغ می گوییــد، شــیعۀ علــی g حضــرت علــی
 g و ســلمان، ابــوذر، مقــداد و عمــار و... بودنــد، شــما مدعــی هســتید کــه شــیعۀ امیرمؤمنــان
هســتید ولــی در بیشــتر اعمــال بــا آن حضــرت مخالفــت می کنیــد...« آن هــا همانــدم اســتغفار 
ــت  ــرم گرف ــا گ ــا آن ه ــرد و ب ــی ک ــاز پذیرای ــی ب ــا آغوش ــا ب ــامg آن ه ــد، ام ــی کردن ــه حقیق و توب

...)مجلســی، 1403 ق، ج68: 159-158(.

  4-6.  امر به معروف و نهی از منکر

یکــی از روش هــای امــامg امــر بــه معــروف بــود کــه پیوســته آن را بــه اصحــاب ســفارش می کرد 
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و می فرمــود:»إذا امّتــی تواکلــت المــر بالمعــروف والّنهــی عــن المنکــر فلیأذنــوا بوقــاع مــن الّلــه 
تعالی«)عطــاردی، 1413ق، ج۲:3۸۲(؛ هــر گاه امــت مــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را ترک 

کننــد، بایــد در انتظــار عذاب پــروردگار باشــند.

امــامg نــه تنهــا مــردم را بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دعــوت می کــرد، بلکــه خــود نیــز 
بــه اجــرای ایــن فریضــه الهــی می پرداخــت تــا فســاد و فحشــای دشــمن را خنثــی کنــد. در کتــاب 
ارشــاد ذکــر شــده اســت کــه علــی بــن موســی g در خلــوت، مأمــون را بســیار نصیحت می کــرد و 
از خداونــد عزوجــل بیــم مــی داد و کارهــای خالفــی را کــه انجــام مــی داد، تقبیــح می کرد)کلینــی، 

1365 ، ج6: 297(.

نقــش امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در زندگــی آن حضــرت چنــان  بــارز بــود کــه شــیخ صــدوق 
ــن  ــان می کنند)اب ــاg بی ــرت رض ــهادت حض ــل ش ــن عل ــی از مهم تری ــد آن را یک ــیخ مفی و ش

بابویــه،1363، ج1: 37؛ مفیــد،1413ق، ج4: 379(.

4-7. موعظه

ــوارد  ــه در م ــت ک ــا g اس ــام رض ــی ام ــبک تربیت ــی در س ــای تربیت ــی از روش ه ــه یک موعظ
ــت.  ــی داده اس ــر م ــش تذک ــاب خوی ــاران و اصح ــه ی ــددی ب متع

شــیخ مفیــد آورده اســت کــه: »امــام g در مجالــس خصوصــی با مأمــون، او را نصیحــت می کرد 
و از عــذاب الهــی بیــم مــی¬داد و بــه خاطــر کارهــای خالفــی کــه مرتکــب می شــد بــه نکوهــش او 
می پرداخــت. مأمــون بــه ظاهــر اندرزهــای امــام را می پذیرفــت؛ ولــی در واقــع از ایــن برخوردهــای 

امــام ســخت ناراحــت می شــد«)عطاردی،1413ق، ج 1: 74(.

4-8. مراقبت و نظارت

مراقبــت از متربیــان و نظــارت بــر آن هــا از روش هــای مطلــوب در تربیــت اخالقــی اســت. امــام 
ــد و  ــا نمی کردن ــار اکتف ــه گفت ــا ب ــان تنه ــی ایش ــروان و راهنمای ــت پی ــواره در تربی ــا g هم رض
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ــت:  ــه اس ــادم گفت ــر خ ــتند. یاس ــذول می داش ــژه ای مب ــت وی ــه و مراقب ــان توج ــال آن ــارۀ اعم درب
»روزی غالمــان میــوه ای می خوردنــد، آن هــا میــوه را بــه تمامــی نخــورده، باقــی را بــه انداختنــد، 
ابوالحســن الرضــاg بــه آنــان فرمــود: ســبحان اللــه، اگــر شــما از آن بی نیازید، هســتند کســانی 

ــه آنــان بخورانید«)عطــاردی،1397ق:747(. کــه بــدان نیازمندنــد، ب

ســلیمان جعفــری از یــاران امــام رضــا g می گویــد: بــرای برخــی کارهــا خدمــت امــام بــودم، 
چــون کارم انجــام شــد، خواســتم مرخــص شــوم، امــام فرمــود: امشــب نــزد مــا بمــان. همــراه امــام
 g بــه خانــه او رفتــم، هنــگام غــروب بــود، غالمــان حضــرت مشــغول بنایــی بودنــد، امــام g
در میــان آن هــا غریبــه ای دیــد، پرســید: ایــن کیســت؟ عــرض کردنــد: بــه مــا کمــک می کنــد و 
بــه او چیــزی خواهیــم داد. فرمــود: مــزدش را تعییــن کــرده ایــد؟ گفتنــد: نــه! هــر چــه بدهیــم 
می پذیــرد. امــام بــر آشــفت و خشــمگین شــد. مــن بــه حضــرت عــرض کــردم: فدایتــان شــوم خود 
را ناراحــت نکنیــد. فرمــود: مــن بارهــا بــه این هــا گفتــه ام کــه هیــچ کــس را بــرای کاری نیاوریــد، 
مگــر آنکــه قبــال مــزدش را تعییــن کنیــد و قــرار داد ببندیــد. کســی که بــدون قــرار داد و تعییــن مزد 
کاری انجــام دهــد، اگــر ســه برابــر مــزدش را بدهــی بــاز گمــان می کنــد مــزدش را کــم داده ای، ولی 
اگــر قــرارداد ببنــدی و بــه مقــدار معیــن شــده بپــردازی، از تــو خشــنود خواهــد بــود کــه طبــق قــرار 
عمــل کــرده ای و در ایــن صــورت اگــر بیــش از مقــدار تعییــن شــده چیــزی بــه او بدهــی هــر چنــد 
کــم و ناچیــز باشــد، می فهمــد کــه بیشــتر پرداختــه ای و سپاســگزار خواهــد بود)کلینــی،1365، 

ج5: 288(.

  4-9. پرهیز از معاشرت متربیان  با صاحبان رذایل 

ــام  ــی ام ــیرۀ تربیت ــان، در س ــار انس ــوی و رفت ــق و خ ــر ُخل ــت ب ــذاری دوس ــه تأثیرگ ــه ب ــا توج  ب
ــا بــدان و کســانی کــه  ــا نیــکان و دوری از دوســتی ب علــی بــن موســی الرضــا g  بــه دوســتی ب
ــا منحرفــان  ــز از همنشــینی ب ــارۀ پرهی ــراوان شــده اســت. درب ــد تأکیــد ف انحــراف اخالقــی دارن
ــه،1363، ج1:  ــن بابوی ــِن باالَخیار«)اب ــوِرُث الســوء )ســوَء( الَظّ ــراِر ُت ــد: »ُمَجاَلســُة االَش می فرمای
281( ؛ همنشــینی بــا مــردم بــد و فاســد موجــب تهمــت و بدگمانــی شــخص بــه مــردم آبرومنــد 
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اســت.  در عمــل و ســیره نیــز همــواره ســعی می کــرد کــه اصحــاب و یارانــش را از همنشــین بــد 
برحــذر دارد چنانکــه روزی بــه یکــی از شــاگردانش بــه نــام داود بــن قاســم، معــروف بــه ابوهاشــم 
جعفــری فرمــود: چــرا تــو را می بینــم کــه بــا عبــد الرحمــن بــن یعقــوب همنشــینی می کنــی؟ 
ابــو هاشــم گفــت: عبدالرحمــن دایــی مــن اســت. امــامg فرمــود: او دربــارۀ ذات پــاک خــدا، 
مطالبــی می گویــد کــه ســاحت پــاک خــدا از آن منــزه اســت فاّمــا َجَلســَت َمعــُه َو َتَرکَتنــا َو اّمــا 
ــا مــا همنشــین بــاش و از او  ــا او همنشــین بــاش و مــارا تــرک کــن و ی ــه؛ ی َجَلســَت َمعنــا َو َترکَت
ــر مــن چــه آســیبی  دوری کــن. ابــو هاشــم گفــت: او هــر عقیــده ای دارد و هرچــه می گویــد، ب
ــا اینکــه مــن بــر عقیــدۀ حــق خــود اســتوار هســتم و از عقیــدۀ او دوری می کنــم. امــام  دارد، ب
رضــاg فرمــود: آیــا نمی ترســی کــه بالیــی بــه او برســد و تــو نیــز بــه بــالی او بســوزی)کلینی، 

.)375 1365، ج4: 

نتیجه گیری 

ــه دو روش؛  ــوان ب ــه را می ت ــراد جامع ــی اف ــت اخالق ــا g در تربی ــام رض ــیرۀ ام ــبک و س 1. س
شــناختی و رفتــاری تقســیم کــر. منظــور از روش هــای شــناختی امام رضــاg در تربیــت اخالقی  
افــراد جامعــه، آگاهــی بخشــی بــه متربیــان اســت تــا بتواننــد بــا آگاهــی بیشــتر رذایــل اخالقــی را 
تــرک و بــه فضایــل اخالقــی گرایــش پیــدا کننــد. منظــور از روش هــای رفتــاری، روش هایــی اســت 
کــه امــام g می خواهــد ضمــن تغییــر اصــالح و رفتارهــای نامناســب رفتارهــای مطلــوب را در 

متربــی ایجــاد و تثبیــت کنــد.

2. آمــوزش باورهــا و جهان بینــی اســالمی، رویارویــی بــا فرقه هــای انحرافــی و نهضــت ترجمــه، 
ــه از  ــی در جامع ــاعد تربیت ــای مس ــاد فض ــی و ایج ــای اخالق ــا آموزه ه ــان ب ــردن  متربی ــنا ک آش
مهم تریــن روش هــای شــناختی و آگاهــی بخشــی امــام رضــا g در تربیــت اخالقــی افــراد جامعه 

اســت.

3. امــام رضــا g هــم در تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه بــه آمــوزش بنیان هــای اخــالق بــه ویــژه، 
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توحیــد، یکتــا پرســتی، معــاد بــاوری و اعتقــاد به رســالت و امامــت  اهتمام داشــتند.

4.  امــام رضــا g  بــرای هدایــت مــردم و تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه  بــا فرقه هــای انحرافــی 
چــون واقفیــه، مصوفــه، مجبــره، معتزلــه، خــوارج و... بــه روش هــای مناظــره، مکتوبــات حدیثــی، 

پــرورش شــاگردان و نخبــگان و... مبــارزه کــرد.

ــی در  ــادی عقل ــرد مب ــی و کارب ــه عقل ــی ب ــرد از نقل ــر رویک ــا تغیی ــت ب ــا g توانس ــام رض 5. ام
احادیــث و مناظــره هــا،  بــا معتزلــه و نهضــت ترجمــه مقابلــه نمایــد تــا راه را بــرای اصــالح  و تربیــت 

افــراد جامعــه همــوار ســازد.

ــان  ــه بی ــام ب ــه اهتم ــراد جامع ــی اف ــت اخالق ــا g در تربی ــی الرض ــن موس ــی ب ــام عل 6. ام
ــف،  ــان تعری ــب بی ــی در قال ــرد  گاه ــالش می ک ــه ت ــت ک ــان داش ــه متربی ــی ب ــای اخالق آموزه ه
آثــار، پیامدهــای مفاهیــم اخالقــی و گاهــی در قالــب بیــان داســتان های اخالقــی، متربیــان را بــا 

ــد. ــنا کن ــی آش ــای اخالق آموزه ه

7. امــام رضــا g توانســت بــا ایجــاد فضــای تربیتــی مســاعد در جامعــه بــه ویــژه فرهنــگ نمــاز، 
راه را بــرای تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه همــوار ســازد.

8. پذیــرش والیت عهــدی، ســفر بــه مراکــز علمــی، مناظره هــا، موعظــه، تشــویق و تنبیــه، امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر، اســتفاده از فرصت هــا، مراقبــت و نظــارت و پرهیــز از معاشــرت متربیــان 
بــا صاحبــان رذایــل اخالقــی از مهم تریــن روش هــای رفتــاری امــام رضــا g در تربیــت اخالقــی  

افــراد جامعــه اســت.

ــم  ــا را مغتن ــدی فرصت ه ــت در دوران والیت عه ــا g توانس ــی الرض ــن موس ــی ب ــام عل 9. ام
ــغ  ــه تبلی ــد. از جمل ــام ده ــن دوران انج ــی را در ای ــی و تربیت ــای تبلیغ ــن کاره ــمارد و مهم تری ش
فرهنــگ، معــارف و فضایــل اخالقــی اهــل بیــتg و اعــالم آن بــه جهانیــان پــس از 70 ســال 
و پــرورش شــاگردان و نخبــگان نامــوری کــه هــر کــدام از آن هــا معّلــم اخــالق و تربیــت در مناطــق 

مختلــف کشــور پهنــاور اســالمی بودنــد.
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