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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

دریافت: 1400/10/30  پذیرش: 1401/1/31
مرتضی قاسمی1، رسول محمدجعفری2، محمد حسن میرزا محمدی3  

چکیده 

پــرورش اخالقــی مســلمانان یکــی از اهــداف اساســِی آموزه هــای قرآنــی و حدیثــی اســت. اســتخراج 
ایــن آموزه هــا و تبییــن آن هــا بــه  صــورت روشــمند در قالــب اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی، زمینــۀ 
آگاهــی از نظــام اخالقــی در اســالم را فراهــم مــی آورد. در میــان روایــات ائمــهb و روایــات بــه جــای مانــده 
از امــام رضــاg، گزاره هــا و گزارش هــای فراوانــی در موضــوع اخــالق وجــود دارد. ایــن پژوهــش، بــه روش 
توصیفی تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی در روایــات 
امــام رضــا g کــدام اســت؟ بــرای پاســخ بــه پرســش تحقیــق، احادیــث ایشــان اســتخراج و دســته بندی 
ــر  ــارت  اســت از: تغیی و تحلیــل شــد. یافته هــای تحقیــق حاکــی اســت کــه اصــول تربیــت اخالقــی عب
رفتارهــای ظاهــری، تحــول باطــن، مداومــت و محافظــت بر عمل، اصالح شــرایط، مســئولیت، آراســتگی، 
فضــل، عــدل، عــزت و تعقــل. تحقــق ایــن اصــول، روش هایــی ماننــد تلقیــن بــه نفــس، تحمیــل بــه نفــس، 
ــت،  ــر موقعی ــازی، تغیی ــس، زمینه  س ــبه نف ــازی، محاس ــان، فریضه س ــه ایم ــوت ب ــش، دع ــای بین اعط
اسوه  ســازی، مواجهــه بــا نتایــج اعمــال، تحریــک ایمــان، ابتــال، آراســتن ظاهــر، آراســتن ســخن، توبــه، 
تبشــیر، مبالغــه در پــاداش، تکلیــف بــه قــدر وســع، انــذار، مجــازات بــه قــدر خطــا، تغافــل، تزکیــه، تعلیــم 

حکمــت به  عنــوان روش هــای دفــع و درمــان رذایــل شناســایی شــده اســت.
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مقدمه

تزکیــۀ جــان انســان ها  بــه تصریــح آیاتــی چنــد از قــرآن از اهــداف مهــم خداونــد بــرای فرســتادن 
ــُم  ُمُه ــْم َو ُیَعلِّ یِه ــِه َو ُیَزکِّ ــْم آیاِت ــوا َعَلْیِه ــوده اســت: »...َیْتُل ــه ســوی انســان ها ب آخریــن رســولش ب
اْلِکتــاَب َو اْلِحْکَمَة«)آل عمــران، 164؛ جمعــه، 2(. رســول خــداn خــود نیــز تشــویق بــه تحصیــل 
ْخــاَلِق َفــِإنَّ 

َ
مــکارم اخــالق کــرده و خــود را مبعــوث بــدان داللــت داده اســت: »َعَلْیُکــْم ِبَمــَکاِرِم اأْل

ــَه َبَعَثِنــی ِبَها«)طوســی، 1414ق: 478(. ایــن وظیفــۀ ســترگ پــس از وفــات آن حضــرت بــه  اللَّ
ــدان اهتمــام  ــه ب ــه فراخــور فضــای زمان ائمــهb واگــذار شــد و آن پیشــوایان دیــن، یک به یــک ب
ــر  ــرت، بیانگ ــده از آن حض ــار واردش ــات و اخب ــید. روای ــاg رس ــام رض ــه ام ــت ب ــا نوب ــتند ت داش

عنایــت گســتردۀ ایشــان بــرای تربیــت اخالقــی مردمــان بــوده اســت. 

بررســی و تحلیــل روایــات آن حضــرت در ایــن حــوزه در قالب هــای مختلــف امکان پذیــر و 
پژوهش هایــی نیــز در ایــن حــوزه ســامان یافتــه اســت؛ ســپهری)1392( در پژوهشــی بــا عنــوان 
ــرت را  ــی حض ــی و خانوادگ ــالق ِاخوان ــاg« اخ ــام رض ــب ام ــی در مکت ــام اخالق ــالق و نظ »اخ
تبییــن و زهــد و عبــادت حضــرت را بــه لحــاظ کمــی و کیفــی تبییــن و از تعلیــم و مناظــره حضــرت 
ــۀ  ــیری در منظوم ــۀ »س ــفندیاری)1391( در مقال ــه اس ــت. فقی ــرده اس ــان ک ــی را بی نمونه های
تربیتــی- اخالقــی امــام رضــاg« بــه مطالعــۀ ســیرۀ رضــوی از ایــن منظــر پرداختــه کــه تربیــت 
به عنــوان یــک اصــل کلــی بــا زیرمجموعــه ای فراگیــر در حوزه هــای اخــالق فــردی، خانوادگــی، 
اجتماعــی سیاســی و... در دســتور کار آن حضــرت بــوده و در دوره هــای مختلــف زندگــی خود، چه 

ــد. ــه آن پرداخته ان ــان ب ــه خراس ــه و چ در مدین

1. پیشینه پژوهش

یکــی از قالب هــای روشــمند بــرای تحلیــل روایــات تربیــت اخالقــی امــام رضــاg، تبییــن اصــول 
و روش هــای تربیــت اخالقــی اســت. رویکــرد پرداختــن بــه موضــوع اصــول و روش هــای تربیتــی بــه 
صــورت عــام و تربیــت اخالقــی بــه صورت خــاص را باقــری در داخل کشــور بــا تألیف کتــاب »نگاهی 
دوبــاره  بــه تربیــت اســالمی« بــر اســاس روش اســتنتاجی بازسازی شــده »ویلیــام فرانکنــا« آغــاز کرد. 
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بــا اقتبــاس از ایــن اثــر، کتاب هــا، پایان نامه هــا و مقــاالت متعــددی بــرای تبییــن اصــول و روش هــای 
تربیتــی در ســاحت های مختلــف تربیتــی؛ تربیــت اجتماعــی، تربیــت اجتماعــی کــودک، تربیــت 
سیاســی، تربیــت شــهروندی و تربیــت اخالقــی نگاشــته شــد. ماننــد: »بررســی مبانــی و روش هــای 
تربیــت اجتماعــی از دیــدگاه امــام ســجادg در صحیفــه ســجادیه«، »اصــول و روش هــای تربیــت 
اجتماعــی کــودک بــر اســاس قــرآن و نهج البالغــه«، »بررســی اهــداف و اصــول و روش هــای تربیــت 
سیاســی بــر مبنــای نهــج البالغــه«، »بررســی مفهــوم تربیــت شــهروندی در نهج البالغــه و اســتخراج 
داللــت هــای تربیتــی آن«. در میــان ســاحت های تربیتــی، تربیــت اخالقی بیــش از دیگر ســاحت ها 
ــول و  ــداف، اص ــه »اه ــت؛ پایان نام ــه اس ــامان یافت ــوزه س ــن ح ــر در ای ــن اث ــده و چندی ــش ش پژوه
روش هــای تربیــت اخالقــی در ســیره و کالم امــام علــی g و تبییــن ارزش شناســی آن« از افســانه 
تــرک)1388(، مقالــه »بررســی مبانــی اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی از دیــدگاه امــام صــادق 
g« تألیــف فرمهینــی فراهانــی)1388( و پایان نامــه  »مبانــی، اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی 

در ســیره پیامبــر n و اهل بیــت b« نگاشــته اقبالیــان)1391( از جملــۀ ایــن پژوهش هاســت. 

چنان کــه گذشــت، در خصــوص روایــات و ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا g نیــز تحقیقاتــی صــورت 
گرفتــه اســت امــا بررســی ها و جســت وجوها نشــان می دهــد کــه تحقیقــی بــه اســتخراج و تبییــن 
اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی در روایــات امام رضــاg نپرداخته اســت. این در حالی اســت 
ــر تربیــت اخالقــی تأکیــد  کــه بررســی روایــات امــام رضــاg نشــان می دهــد کــه آن حضــرت ب
کــرده و اســتخراج اصــول و روش هــای تربیتــی از دیــدگاه ایشــان در قالــب یک تحقیق دانشــگاهی 
تاکنــون ســامان نیافتــه اســت. بــرای اطمینــان از نــوآوری پژوهــش، ابتــدا پیشــنهاده)پروپزال( بــه 
ایرانداک)پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران( ارســال و پــس از تاییدیــه گــزارش ایرانداک 
مبنــی بــر نــوآوری پژوهــش، در قالــب پایان نامــه دانشــگاهی نگاشــته شــد. این نوشــتار مســتخرج 
از آن پایان نامــه و درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی در 

روایــات امــام رضــاg کــدام  هســتند؟

1-1. روش پژوهش

ایــن پژوهــش از نظــر هــدف بنیــادی و بــا روش توصیفی تحلیلــی از نــوع تحلیل مفهومــی صورت 
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گرفتــه اســت. در ایــن تحقیــق، ابتــدا روایاتــی کــه بــه اصــول یــا روش هــای تربیت اخالقــی خاصی 
بــه  صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم اشــاره داشــته اند، اســتخراج شــده و طبــق اصــل یــا روش 
تربیتــی دســته بندی شــده اند. آن گاه بــه تحلیــل و بررســی هــر یــک پرداختــه می شــود. در بیــان 
روش هــای تربیتــی، به جــای آنکــه سلســله ای از روش هــا بــدون ضابطــه در کنــار هــم آورده شــود، 
آن هــا بــر حســب قرارگرفتــن در دامنــۀ  اصــول تربیتــی مختلــف، دســته بندی شــده و هــر دســته 

ذیــل اصــل مربــوط قــرار گرفته انــد.

g2. اصول و روش های تربیت اخالقی در روایات امام رضا

در هــر شــاخه ای از علــوم بشــری کــه واژۀ »اصــل« بــه کار مــی رود، معنایــی متناســب بــا آن شــاخه 
دارد. در علــوم کاربــردی نیــز »اصــل« متناســب بــا فضــا و اقتضــای همــان دانــش، به نحــو خاصی یک 
اصطــالح اســت. وقتــی از »اصــل« در علــوم کاربــردی کــه مشــتمل بــر علــوم تربیتــی اســت، صحبت 
ــرای آن در نظــر  ــای مشــخص و معّینــی ب ــوم، معن ــن عل ــا ویژگــی ای ــد متناســب ب می شــود، می بای
گرفــت. ایــن علــوم درصــدد ایجــاد تغییــرات مثبــت و مطلــوب در زمینه هــای مختلف هســتند. هدف 
ایــن علــوم تحصیــل قواعــد کّلــی بــرای تعییــن و هدایــت تغییــرات مــد نظــر اســت. بــر ایــن اســاس، 
اصــول تربیــت، مجموعــه قواعــدی هســتند که بــا نظر بــه قانونمندی هــای مذکــور، اعتبار می شــوند 
و به منزلــۀ  دســتورالعملی کلــی و راهنمــای عمــل، تدابیــر تربیتــی را هدایــت می کننــد. روش هــای 
تربیــت نیــز از ســنخ اصــول تربیت هســتند، بــا ایــن تفــاوت کــه جزئی ترند)باقــری، 1396: 88-87(. 
بــا ایــن تبییــن کــه روش هــای تربیتــی مجموعه قواعــد تربیتی هســتند کــه از اصــول تربیتــی متفرع 

می شــوند و در قالــب دســتورالعمل های جزئــی تدابیــر تربیتــی را هدایــت می کننــد.

تربیــت اخالقــی، مجموعــه ای از فعالیت هــای تربیتــی، به منظــور از میــان  بــردن صفــات رذیلــت 
و ایجــاد صفــات فضیلــت اســت)داودی و حســینی زاده، 1389: 8(. در تعریفــی جامع تــر »تربیــت 
ــناختی،  ــای ش ــری راهکاره ــی و به کارگی ــازی، معرف ــد زمینه  س ــت از: فراین ــارت اس ــی عب اخالق
انگیزشــی و عملــی و از طرفــی دیگــر، از میان  بــردن موانع آن هــا به منظور تزکیۀ نفس انسانی)رشــد 
و شــکوفایی آن( بــا هــدف نیــل بــه ســعادت و کمــال انســانی که با اســتمداد از الطــاف الهــی، انبیا و 
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معصومــانb و مربیــان ربانــی انجــام می شــود«)فقیهی، 1393: 82(. 

هــر اصــل تربیــت اخالقــی یــک یــا چنــد روش تربیتــی دارد کــه چهارچــوب مفهومــی تحقیــق 
براینــدی از اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی در ســیره و روایــات امــام رضــا g اســت.

روش های تربیتی اصول تربیتی

تلقین به نفس
تغییر ظاهر

تحمیل به نفس

اعطای بینش
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تغافل عزت

تزکیه
تعقل

تعلیم حکمت

2-1. اصل تغییر رفتارهای ظاهری

ــا  ــد ی ــد ظاهــر انســان تغییــر یاب ــرای تغییــر و تحــول در باطــن انســان، بای طبــق ایــن اصــل، ب
امــکان ایــن کار را بــرای او فراهــم کرد)باقــری، 1396: 92(. اصــل تغییــر رفتارهــای ظاهــری در 
روایــات امــام رضــاg دارای دو روش تربیتــی  »تلقیــن بــه نفــس« و »تحمیــل بــه نفــس« اســت.

2-1-1. تلقین به نفس

تلقیــن بــه نفــس یعنــی از طریــق بــه زبــان آوردن قولی معیــن، تغییری بــه مقتضــای آن در ضمیر 
ــوارح،  ــا و ج ــی در اعض ــاختن عمل ــا آشکارس ــی ب ــد یعن ــی باش ــد فعل ــن می توان ــد. تلقی ــد آی پدی
ســایه و طنیــن آن عمــل بــه باطــن افکنــده شــود)باقری، 1396: 93(، بــرای نمونــه، از امــام رضــا
g نقــل شــده اســت: »دندان هــای خــود را ظاهــر نکــن درحالی کــه مرتکــب کارهــای زشــتی 
شــده ای، شــب ها راحــت نبــاش درحالی کــه بدی هایــی را مرتکــب شــده ای«)کلینی، 1407ق: 

ج2: 273؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 276(.

آشــکار نکــردن دندان هــا کنایــه از خنــده و شــادمانی پــس از ارتــکاب عملــی زشــت اســت؛ صــدور 
چنیــن رفتــاری از انســان بــه معنــای نوعــی بی اعتنایــی به گناهی اســت که شــخص، مرتکب شــده 
اســت. چنیــن رفتــاری نوعــی تلقیــن فعلــی اســت کــه زمینــۀ توبــه را در انســان کم رنــگ می نمایــد. 
در نقطــۀ مقابــل، اظهــار ناراحتــی و پشــیمانی در پــی ارتــکاب گنــاه، حتــی اگــر پشــیمانی حاصــل 
جوشــش درونــی نباشــد چــه بســا موجــب  شــود کــه اند ک انــدک حــس پشــیمانی بــه درون انســان 
راه یابــد و زمینــۀ توبــه و رهایــی از گنــاه فراهــم شــود. بخــش دوم ســخن امــامg ناظــر بــه تلقیــن 
قولــی بــه شــکلی دشــوارتر، ضــد هــوای نفــس اســت. بــا ایــن توضیــح کــه آســودگی نداشــتن بــه 
هنــگام خفتــن شــبانگاه، درحالی کــه گناهانــی از انســان در طول روز ســرزده اســت، حساب کشــی 

از نفــس ســرکش و مؤاخــذه و معاقبــه آن به منظــور اصــالح و تربیــت اســت.
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2-1-2. تحمیل به نفس

انســان همــواره در معــرض خطــر هواهــای نفســانی اســت؛ زیــرا نفــس بــه  دنبــال دنیاطلبــی و 
رفــاه و راحتــی خویــش اســت. پــس اگــر انســان آن  را رهــا کنــد، به تدریــج عقــل را مقهــور خویــش 
ــس،  ــت نف ــم کراه ــان به رغ ــت انس ــن الزم اس ــاند؛ بنابرای ــودی می کش ــه ناب ــی را ب ــاخته و آدم س
امــوری را بــه خــود تحمیــل و بدیــن طریــق نفــس ســرکش را رام کند)دهشــیری، 1370: 162(.

دربــارۀ ســیرۀ امــام رضــاg نوشــته شــده اســت کــه حضــرت بســیار کــم می خوابیدنــد و زیــاد 
ــاالت  ــن ح ــرت ای ــه حض ــت ک ــان دهندۀ آن اس ــاری نش ــات رفت ــن خصوصی ــد. ای روزه می گرفتن
ــب را  ــیاری از ش ــت و بس ــواب می رف ــه خ ــر ب ــب ها کمت ــد: »ش ــل کرده ان ــود تحمی ــس خ ــر نف را ب
بیــدار بــود. بعضــی از شــب ها را از اول شــب تــا صبــح بیــدار می مانــد و زیــاد روزه می گرفت «)ابــن 

ــاردی، 1413ق، ج1: 45( . ــه، 1378ق، ج2: 184؛ عط بابوی

ــد.  ــری کنن ــس جلوگی ــان نف ــد از طغی ــد، گاه نمی توانن ــورت فریضه ان ــه ص ــه ب ــی ک عبادت های
ــر نفــس، سرکشــی  ــا وجــود گــران آمــدن ب پــس تحمیــل دشــواری شــب زنده داری و روزه  داری ب
ــور، نبایــد تحمیــل چنــان  ــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در روش مزب نفــس را مهــار می گردان
ــادت و بلکــه  ــن صــورت ممکــن اســت اصــل عب ــرا در ای باشــد کــه دلزدگــی را موجــب شــود؛ زی
دینــداری کنــار نهــاده شــود، در حالــت دلزدگــی و رویگردانــی نفــس از بندگــی بــه مــدارای بــا آن 

ــی، 1414ق: 460(. ــید رض ــده است)س ــه ش توصی

2-2. اصل تحول باطن

هــر گاه رفتــاری مطلــوب در ظاهــر کســی پدیــدار نشــد، می تــوان آن را ناشــی از وضعیتــی درونی 
دانســت. بــر اســاس ایــن ویژگــی، یکــی از اصــول تربیــت بایــد ناظر بــه ایجاد تحــول باطنی باشــد. 
اصــل »تحــول باطــن« بیانگــر آن اســت کــه در تربیــت بایــد بــه فکــر تحــول درونــی بود)باقــری، 
1396: 103(. بــرای ایــن اصــل در روایــات امــام رضــاg دو روش تربیتــی »اعطــای بینــش« و 

»دعــوت بــه ایمــان« بــه  دســت آمــد.
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2-2-1. اعطای بینش

ــط،  ــاور غل ــالح ب ــوازم اص ــه ل ــه دارد. از جمل ــی او ریش ــرد، در جهان بین ــر ف ــال ه ــا و اعم رفتاره
 gــا ــام رض ــی از ام ــه روایت ــوان ب ــن روش می ت ــارۀ ای ــت. درب ــح اس ــش صحی ــورداری از بین برخ
اشــاره کــرد کــه فرموده انــد: »هرکــس بــه کســانی کــه از پیــش خــود ســخن می گوینــد، گــوش فــرا 
دهــد، فنــا و نابــود خواهــد شــد و هــر کــه بــه ســخنانی کــه از غیــر طریــق خداونــد گفتــه می شــود، 
گــوش دهــد، مشــرك اســت. راه مطمئــن بــرای دریافت وحــی خداونــد، محمد n هســتند«)ابن 

ــه، 1378ق، ج2: 9؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 90( . بابوی

برخــی بــر ایــن گمــان هســتند کــه گــوش فــرا دادن بــه ســخنان بی پایــۀ دیگــران، اثــری در افــکار 
و رفتــار آنــان بــر جــای نخواهــد گذاشــت. ایــن روایــت چنیــن تصــوری را بــه چالــش می کشــد و بــا 
ارائــه بینشــی صحیــح هشــدار می دهــد کــه شــنیدن ســخنان باطل بــرای غالــب افــراد به خصوص 
کســانی کــه قــدرت تمییــز مســائل را ندارنــد، تأثیــر ســوء دارد و آنــان را بــه گمراهــی می کشــاند. 
وقتــی ســایۀ  ســخنان باطــل بــر اثر شــنیدن بــه درون انســان بیفتد، ســرانجام بر اعمــال او نیــز تأثیر 
نامطلوبــی خواهــد گذاشــت. ایــن روایــت و دیگــر روایــات مشــابه در صــدد اعطــای بینــش بــرای 

جلوگیــری و پیشــگیری از افتــادن در ورطه هــای ضاللــت هســتند.

2-2-2. دعوت به ایمان

ایمــان، امــری اختیــاری اســت و بــا خواســته  خــود فــرد در قلــب او جــای می گیــرد و دعــوت بــر 
اصــل اختیــار انســان ها اســتوار اســت و اکــراه در آن راه نــدارد. امــام رضــاg فرمودنــد: خداونــد 
ُهــْم َجِمیعًا«)یونــس، 99( را بــر پیامبــرn فرو فرســتاد تا  ْرِض ُکلُّ

َ
ــَك لََمــَن َمــْن ِفــی اأْل »َو َلــْو شــاَء َربُّ

مــردم بداننــد کــه اگــر خداونــد می خواســت آنــان بــه اجبــار ایمــان می آوردنــد؛ چنان کــه هنــگام 
مــرگ و دیــدن عــذاب ایمــان می آورنــد و در ایــن صــورت شایســتۀ پــاداش و ستایشــی نخواهند بود 
و مــن از آنــان خواســته ام کــه بــا اختیــار و بــدون اضطــرار ایمــان بیاورنــد تــا ســزاوار تقــّرب، کرامــت 

و خلــود در بهشــت گردند«)ابــن بابویــه، 1398ق: 341-342؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 135(.
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بــر ایــن اســاس، در روش دعــوت بــه ایمــان، اجبــار و اضطــرار، جایگاهــی نــدارد و دعــوت بــر پایــه 
آگاهــی و اعطــای بینــش اســت، چنان کــه آن را ســیرۀ پیامبــرn و پیــروان آن حضــرت دانســته 
َبَعِنی«)یوســف، 108( و دعوت  َنــا َوَمــِن اَتّ

َ
ِه َعَلــی َبِصیــَرٍة أ ْدُعــو ِإَلــی الَلّ

َ
اســت: »ُقــْل َهــِذِه َســِبیِلی أ

ــَك  آگاهانــه بــر ســه روش حکمــت، موعظــه و جــدال نیکــو، اســتوار اســت: »اْدُع ِإَلــی َســِبیِل َرِبّ
ْحَســُن«)نحل، 125(.

َ
ِتــی ِهــَی أ ِباْلِحْکَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َوَجاِدْلُهــْم ِباَلّ

همچنیــن ایمــان تنهــا محــدود بــه زبــان یــا اعمــال نیســت؛ امــام رضــاg در جــواب پرســش 
راوی کــه از ایمــان ســؤال کــرده بــود، فرمودنــد: »ایمــان پیونــد قلبــی، اقــرار بــه زبــان و عمــل بــا 
ــه، 1378ق، ج1:  ــن بابوی ــق نمی گردد«)اب ــا محق ــدون این ه ــان ب ــت. ایم ــوارح اس ــا و ج اعض
ــود  ــه در وج ــت ک ــی اس ــری قلب ــت ام ــان در حقیق ــاردی، 1413ق، ج1: 259( . ایم 226؛ عط
ــا اعضــا و جــوارح به عنــوان دلیــل و عالمــت  ــان و عمــل ب ــه زب ــد و اقــرار ب ــگاه می یاب انســان جای
ایمــان شــمرده می شــود. اقــرار صــرف زبانــی، نشــانگر ایمــان نیســت، همان طــور کــه قــرآن ایمان 
افــرادی را کــه تنهــا بــا زبــان می گفتنــد: »ایمــان آورده ایــم«، رد می کنــد و آن را صرفــا اســالم و نــه 
ایمــان می دانــد. امــام رضــاg، همســو بــا قــرآن فرموده انــد کــه اســالم غیــر از ایمــان اســت، هــر 
مؤمنــی مســلمان اســت ولــی هــر مســلمانی مؤمــن نیســت؛ زیــرا مؤمــن در حــال ایمــان دزدی، 
ــه  ــه ب ــی ک ــن کس ــی، 1363: 421(؛ بنابرای ــعبه حران ــن  ش ــر نمی کند)اب ــرب خم ــرقت و ش س
زبــان خــود را مســلمان می دانــد، ولــی در عمــل پایبنــد نیســت و چنان کــه حضــرت فرموده انــد 
تــارک محرمــات نیســت، مســلمان اســت، امــا مؤمــن نیســت. همچنیــن اکتفــا کــردن بــه اعمــال 
 gــا ــام رض ــی ام ــد. در روایت ــان دور می کن ــت ایم ــز از حقیق ــش نی ــق و بین ــدون تعم ــری ب ظاه
فرمودنــد: »عبــادت، فراوانــی نمــاز و روزه نیســت بلکــه عبــادت تفکــر در امــر خداونــد عــز و جــل 

اســت«)کلینی، 1407ق: ج2: 55؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 3(.

2-3. اصل مداومت و محافظت بر عمل

ــازندۀ  ــت، س ــدون محافظ ــت ب ــرا مداوم ــت؛ زی ــروری اس ــت ض ــت و محافظ ــی مداوم همراه
عــادات ســطحی و خشــک اســت و محافظــت بــدون مداومــت، اصــاًل ســازنده نیســت؛ چــون 
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»حالــی« اســت کــه اگــر بســیار متعالــی هــم باشــد، زایــل خواهــد شــد)دیلمی و آذربایجانــی، 
1385: 212(. ایــن اصــل در روایــات امــام رضاg شــامل دو روش »فریضه ســازی« و »محاســبه  

نفــس« اســت.

2-3-1. فریضه سازی

فریضه ســازی در تربیــت، تضمین کننــد ۀ  مداومــت و محافظــت اســت؛ زیــرا فریضــه کاری اســت 
کــه بــه هــر حــال بایــد انجــام گیــرد و انجام گرفتــن آن، بســته بــه فراهــم آوردن شــرایطی اســت کــه 
دربــارۀ آن خواســته شــده اســت. ایــن دو جنبــه یعنــی »الزامی بــودن« حکــم و »رعایــت شــرایط« 
معینــی کــه بــرای آن قــرار داده شــده، مداومــت و محافظــت را میســر می ســازد)احمدی، 1387: 
ــه  ــما را ب ــد: »ش ــال می فرمای ــد متع ــه خداون ــت ک ــده اس ــاg آم ــام رض ــی از ام 75(. در حدیث
پرهیــزگاری، کوشــش، ادای امانــت، راســتگویی و ســجده طوالنــی، رکــوع، شــب زنده داری، طعــام 
ــاردی، 1413ق،  ــف«: 25؛ عط ــد، 1413ق »ال ــر می کنم«)مفی ــالم ام ــردن س ــکار ک دادن و آش

ج1: 274(.

در ایــن روایــت، تعبیــر »آُمُرُکــم« بــر فریضه ســازی داللــت دارد که به آراســتگی به صفــات کریمه ای 
ــوان  ــی به عن ــی وقت ــتورالعمل های اخالق ــن دس ــت. چنی ــده اس ــر ش ــتگویی ام ــون ورع و راس چ
فریضــه مطــرح می شــود، جنبــۀ  تربیتــی خواهــد داشــت. امــر بــه تلبــس صفــات اخالقــی مزبــور 
ــردن  ــون طوالنی ک ــی چ ــه اعمال ــث ب ــاره  حدی ــن اش ــد و همچنی ــم می کن ــل را فراه ــت عم مداوم

ســجده و رکــوع به عنــوان شــرایط الزم بــرای پرهیــزکاری، محافظــت عمــل را تأمیــن می کنــد.

2-3-2. محاسبه نفس

ــاز در معــرض غلبــه  هــوای نفــس و  انســان ها در هــر درجــه ای از رشــد اخالقــی کــه باشــند، ب
خــروج از حــوزه  اخــالق حســنه هســتند و چنانچــه دایــم مراقــب اعمــال و رفتــار خــود نباشــند، 
رذیلت هــای اخالقــی مجــال رشــد  و  به تدریــج فضیلت هــای اخالقــی تضعیــف می شــود 
می یابــد)داودی و حســینی زاده، 1389: 268(. محاســبۀ نفــس یکــی از روش هــای قطعــی 
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ــه  ــات امــام رضــاg ســخن ب تربیتــی در آموزه هــای دینــی اســت. از ایــن موضــوع مهــم در روای
ــرد و هر کــس غفلــت ورزد  میــان آمــده اســت: »هر کــس حســابش را رســیدگی کنــد، ســود می ب

زیــان می کند«)حلــی، 1408ق: 292؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 264(. 

از اســتعمال تعبیــر »َمــن« در روایــت بــه جــای »کلُّ مؤمــٍن« و امثــال آن اســتفاده می شــود کــه 
محاســبۀ نفــس اختصــاص بــه فرقــه، گروه و جنســیت خاصــی نــدارد و متوجه همۀ  انسان هاســت. 
در ایــن روایــت، امــامg بــر اســاس عقــل ســوداگر انســان ها، آنــان را بــه محاســبۀ نفــس تشــویق 
می کنــد و دربــارۀ غفلــت از آن بــر حــذر مــی دارد. روش تربیتــی محاســبۀ نفــس، به عنــوان پایــه ای 
بــرای استوارســازی و شــکل دادن دیگــر روش هــای تربیتــی اســت. هــر برنامــۀ تربیتــی ای زمانــی 
قــوام و دوام می یابــد کــه به طــور مســتمر در رصــد انســان قــرار گیــرد و مــوارد توفیــق یــا ناکامــی، 

بررســی و ارزیابــی قــرار گیــرد.    

2-4. اصل اصالح شرایط

اصــل اصــالح شــرایط بیانگــر آن اســت کــه بــرای زدودن پــاره ای از حــاالت و رفتارهــای نامطلــوب 
و نیــز بــرای ایجــاد حــاالت و رفتارهــای مطلــوب در انســان بایــد در شــرایط محیطــی تغییــر ایجــاد 
کــرد. تغییــر روابــط آدمــی بــا شــرایط زمانــی و مکانــی و به ویــژه شــرایط اجتماعــی، مبــدأ بســیاری 
از حــاالت و رفتارهــای او اســت)باقری، 1396: 134(. ایــن اصــل در روایــات امــام رضــاg دارای 

ســه روش »زمینه  ســازی«، »تغییــر موقعیــت« و »اسوه ســازی« اســت.

2-4-1. زمینه  سازی

طبــق ایــن روش بایــد از پیــش، شــرایطی را کــه تســهیل کننده حــاالت و رفتارهــای مطلــوب یــا 
نامطلــوب اســت، بــه شــکل مقتضــی دگرگــون شــود)باقری، 1396: 136(. نمونــه ای از روایــات 
امــام رضــاg مرتبــط بــا ایــن روش دربــارۀ آداب زناشــویی اســت. حضــرت فرموده انــد: »هــرگاه 
یکــی از شــما خواســت بــا همســرش هم بســتر شــود، بایــد قبــل از آن بــا او مالطفــت کنــد تــا دلش 
نــرم شــود و کینــه از دلــش بیــرون رود و چــون خواســت حاجــت خــود را بــه جــای آورد، ســه بــار 
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»بســم الله« بگویــد و اگــر توانســت آیــه ای از هــر جــای قــرآن کــه بــه ذهنــش آمــد، بخوانــد و اگــر 
نتوانســت همان »بســم الله« کفایــت می کند«)عیاشــی، 1380ق، ج1: 21؛ عطــاردی، 1413ق، 

ج1: 310(.

از موضوعــات مهــم مربــوط بــه مســئله زناشــویی، پیش نــوازی، آمــاده شــدن زوجــه بــرای آمیــزش 
اســت. بی توجهــی بــه ایــن موضــوع معمــوال نارضایتــی زوجــه را در پــی دارد. پیش نــوازی هــر دو 
ُبعــد رفتــاری و عاطفــی را در برمی گیــرد. امــامg در ایــن روایــت، بــه ُبعــد عواطفــی کــه اهمیــت 
دو چندانــی دارد، اشــاره می فرمایــد و بیــان می کنــد بــرای اینکــه همســر از نظــر روحــی و روانــی 
آمــاده باشــد بــر شــوهر الزم اســت بــا او مهرورزانــه و عاشــقانه مواجه شــود و اگر همســرش ناراحتی 
و کدورتــی دارد، رضایتــش را جلــب کنــد. در ذیــل روایــت، امــامg اشــاره دارنــد کــه مقاربــت بــا 
ــد آغــاز شــود. در جهان بینــی توحیــدی همــۀ افعــال انســان ذیــل بندگــی او تعریــف  ــاد خداون ی
ــا  ــرای زناشــویی حاضــر می شــوند، ب ــی ب ــه کــه زوج از نظــر عواطفــی و روان می شــود و همان گون
ذکــر خداونــد از نظــر روحــی و معنــوی نیــز خــود را بــا نظــام توحیــدی پیونــد می زننــد و بــه ایــن امر 
توجــه می کننــد کــه نیــاز جنســی خــود را بــر اســاس تشــریع الهــی و در چهارچــوب قوانیــن الهــی 

تأمیــن می کننــد.

نمونــۀ دیگــر از روش زمینه  ســازی، روایتــی اســت کــه عبداللــه بــن صلــت، یکــی از اهالــی بلــخ 
نقــل کــرده اســت کــه در ســفر امــام رضــاg بــه خراســان همــراه ایشــان بــودم. روزی دعــوت بــه 
صــرف غــذا کــرد، غالمان سودانی)ســیاه پوســت( حضــرت و دیگــران حاضر شــدند. من از ایشــان 
درخواســت کــردم بــرای ســودانی ها ســفرۀ دیگــری پهن شــود. امــامg خــودداری کــرد و فرمود: 
خــدا یکــی اســت و پــدر و مــادر، یکــی اســت، حســاب و کتــاب الهــی بــر اســاس اعمــال اســت)و 
نــه اصــل و نســب و قبیلــه و قوم()کلینــی، 1407ق: 8: 230(. همچنیــن روایــت شــده اســت کــه 
امــام رضــاg وقتــی تنهــا بــود و ســفره پهــن می شــد، بنــدگان و غالمــان حضــرت حتــی دربــان 
ــت  ــور از وق ــدند)حرعاملی، 1414ق، ج24: 265(. منظ ــرت می ش ــفره حض ــتوربان، هم س و س
تنهایــی، زمانــی بــود کــه مأمــون و درباریــان حضــور نداشــتند؛ چنان کــه نقــل شــده در ســفره ای 
کــه همــۀ خدمــه حضــرت حاضــر بودنــد وقتــی مأمــون قصــد ورود بــه منــزل امــام g داشــت، 

ایشــان امــر کردنــد خدمــه برخاســته، بروند)همــان(.
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یکــی از عوامــل زمینه ســاز در شــکل گیری و نضــج فضیلــت تواضــع و همچنیــن تحقــق 
ــز  ــر و مســتمند جامعــه و نی ــراد فقی ــا اف ــه تســاوی انســان های جامعــه، معاشــرت ب عملــی نظری
ــود.  ــته می ش ــارت نگریس ــدۀ حق ــه دی ــان، ب ــان و دنیاطلب ــن مترف ــه بی ــت ک ــتانی اس رنگین پوس
ســیرۀ امــام رضــاg آکنــده از ایــن روش تربیتــی اســت. شــخصی نــزد ایشــان ســوگند خــورد کــه 
پــدر هیــچ کــس شــریف تر از پــدران ایشــان نیســت. حضــرت فرمــود: »شــرف آنــان بــه تقواســت و 
طاعــت خداونــد سراســر وجــود آنــان را در بــر گرفتــه اســت«)و شــرافت پدرانــم بــه حســب و نســب 

نیســت()ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 236؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 236(.

2-4-2. تغییر موقعیت

ــر  ــدأ تاثیرگذاری هــای متفــاوت ب ــی و اجتماعــی مب ــی، مکان از آنجــا کــه شــرایط مختلــف زمان
انســان اســت، بــرای ایجــاد حــاالت مطلــوب در نفــس، الزم اســت روابــط خــود متناســب با شــرایط 
تغییــر یابد)حســینی، 1394: 8(. مثــال اگــر مکانــی زمینــۀ تأثیــر مثبــت را فراهــم می کنــد در آنجا 

بایــد حاضــر شــد و اگــر مکانــی اثــر منفــی بــر انســان دارد، بایــد موقعیــت خــود را تغییــر داد. 

بــه  کارگیــری ایــن روش تربیتــی در روایــات امــام رضــاg دیــده می شــود. بــرای نمونــه، حضــرت 
دربــاره غالیــان فرموده انــد: »هرکــس بــا آن هــا مجالســت کنــد، یــا بــا آنــان غــذا بخــورد، یــا بــا آنــان 
رابطــه داشــته باشــد و ازدواج کنــد، یــا آنــان را امیــن بدانــد، یــا گفته هــای آن هــا را تصدیــق کنــد، 
یــا از آن هــا بــا ســخنی دفــاع کنــد، از والیــت خداونــد و رســول و اهل بیــت b بیــرون اســت«)ابن 

بابویــه، 1378ق، ج2: 203؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 503(.

غالیــان کســانی  بودنــد کــه بــه خداونــدگاری ائمــهb معتقــد شــدند و محرمــات دیــن را مبــاح 
 دانســتند و واجبــات را از وجوبــش ســاقط کردند)بغــدادی ، 1408ق : 17(. آنــان حتــی روایاتــی را 
جعــل می کردنــد و بــه ائمــهb نســبت می دادند)ابــن بابویــه، 1398ق: 363-364(. معاشــرت 
ــری و  ــراف فک ــۀ انح ــد، زمین ــی دارن ــای و رفتارهای ــن باوره ــه چنی ــانی ک ــع کس ــور در جم و حض
نابهنجــاری رفتــاری بنیادیــن بــر جــای می گــذارد، به طوری کــه فــرد از توحیــد بــه شــرک می گرایــد 
و وظایــف خــود نظیــر نمــاز، روزه و ... را وامی نهــد. انــذار شــدید امــام رضــاg در نهی از مجالســت 
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بــا غالیــان بــر مبنــای روش تغییــر موقعیــت اســت کــه فــرد بــرای در امــان مانــدن از آســیب های 
فــراوان مجالســت بــا غالیــان ضــروری اســت کــه بــه کار بنــدد.

2-4-3. اسوه  سازی

»اســوه« عبــارت اســت از حالتــی کــه انســان هنــگام پیــروی از غیــر خــود پیــدا می کند و بر حســب 
اینکــه پیــروی از چــه کســی باشــد، ممکــن اســت اســوه ای نیک یا بــد بــرای انســان فراهــم آید)راغب 
اصفهانــی، 1412ق: 76(. امــام رضــاg، پیشــوا و هدایتگــر امــت بودنــد و تمام ســیرۀ آن حضرت، 
جــز تکالیــف اختصاصــی ایشــان بــرای امــت اســالمی اســوه بــوده اســت. بــا وجــود ایــن، برخــی 
رفتارهــای اجتماعــی امــامg کــه از ویژگی هــای اخالقــی آن حضــرت بــوده، الگویی بســیار اثرگذار 
ــد، ســینی ای  ــاول کن ــه نقــل شــده اســت: »هــرگاه می خواســت غــذا تن ــرای نمون ــوده اســت. ب ب
می آوردنــد و نزدیــک ســفره ایشــان می گذاشــتند. حضــرت مقــداری از بهتریــن غذاهایــی کــه در 
ســفره حاضــر بــود، برمی داشــتند و در آن ســینی می گذاشــتند و ســپس دســتور می دادنــد آن غــذا 

را بــه فقــرا بدهند«)کلینــی، 1407ق، ج4: 52؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 39(.

امــام نمونــۀ  رفتــار و کــردار مناســب را در معــرض دیــد فــرد قــرار می دهــد و فــرد بــا توجــه و دیــدن 
ــام  ــود آورد. ام ــه  وج ــود ب ــت را در خ ــه آن حال ــد ک ــعی می کن ــان، س ــب ایش ــردار مناس ــار و ک رفت
بــا اهتمــام خــود مبنــی  بــر اطعــام فقــرا، الگــوی مناســبی عرضــه می کنــد. درخــور ذکــر اســت 
ــت.  ــدی اس ــوس و در دوران والیت عه ــرت در ط ــور حض ــه دوران حض ــوط ب ــزارش مرب ــن گ ــه ای ک
ایــن ادعــا هــم از محتــوای حدیــث و از ســفرۀ رنگارنــگ بــه دســت می آیــد و هــم از راوی حدیــث، 
د کــه روایــات دیگــری مربــوط بــه دوران والیت عهــدی آن حضــرت نقــل کــرده  ــر بــن َخــالَّ راوی ُمَعمَّ
اســت. از جملــۀ آن هــا روایــت مربــوط بــه اکــراه امــامg در پذیــرش والیت عهــدی در گفت وگــوی 

ایشــان بــا مأمــون عباســی اســت)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 166( .

2-5. اصل مسئولیت

اســت.  تعهــد آور  و  بــوده  همــراه  الــزام  بــا  کــه  اســت  اخالقــی  رفتــار  مســئولیت پذیری 
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مســئولیت پذیری بــه معنــی متعلــق بــودن انتخاب هــا و داشــتن شــخصیت پاســخگو بــرای خــود 
و عمــل مســئوالنه در ارتبــاط بــا دیگــران اســت)بهرامی و دیگــران، 1383: 64-72؛ ایــزدی  فــرد و 
کاویــار، 1389: 201(. ایــن اصــل در روایــات امــام رضــاg شــامل ســه روش »مواجهــه بــا نتایــج 

ــود. ــال« می ش ــان« و »ابت ــک ایم ــال«، »تحری اعم

2-5-1. مواجهه با نتایج اعمال

یکــی از ســنت های عالــم آفرینــش، مســئلۀ  مکافــات عمــل و به  طــور اعــم بازتــاب و نتایــج عمــل 
یــا همــان مواجهــه بــا نتایــج اعمــال اســت؛ یعنــی انســان هــر کاری را کــه انجــام می دهــد، خــوب 
ــر  ــد کیف ــل ب ــۀ عم ــاداش و نتیج ــان پ ــوب، هم ــل خ ــۀ عم ــد. نتیج ــه  آن  را می بین ــد، نتیج ــا ب ی

اســت)مکارم، 1371،ج2: 27(.

ْنســاِن  ْن َلْیــَس ِلْلِ
َ
ْخــری « و آیــۀ »َو أ

ُ
در روایتــی، امــام رضــاg بــا اســتناد بــه آیــۀ »َو ال َتــِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ

ِإالَّ مــا َســعی« یکــی از قوانیــن اســالم را ایــن مســئله می دانــد کــه خداونــد ســالم را بــه جــای مریــض 
مؤاخــذه نمی کنــد و کــودکان را بــه ســبب گناهــان پدرانشــان عــذاب نمی کند)ابــن  شــعبه حرانــی، 
ــر  ــی: 1. ه ــل قرآن ــتفاده از دو اص ــا اس ــامg ب ــاردی، 1413ق، ج2: 50(. ام 1363: 421؛ عط
کســی مســئول اعمــال خویــش اســت. 2. هــر آنچــه بــا آن مواجــه می شــود محصــول ســعی و تالش 
اوســت، بیــان داشــته اســت کــه خداوند کــودکان را به ســبب گنــاه پــدران و ســالم را به دلیــل مریضِی 
بیمــار، مؤاخــذه نمی کنــد. بــا ایــن بیــان حضــرت بــه روش مواجهــه هــر فــرد با نتایــج اعمــال خویش 
داللــت داده اســت. پــدر گناهــکار و بیمــار هــر یــک بــا نتیجــۀ عمــل خــود مواجــه می شــوند و کودک 

بــا نتایــج اعمــال پــدر گناهــکار و ســالم بــا نتایــج اعمــال بیمــار روبــه رو نخواهد شــد. 

ــد برخــی جریان هــای  ــا عقای ــث امــام رضــاg نوعــی مواجهــه ب شــایان ذکــر اســت کــه حدی
فکــری و کالمــی منحــرف بــوده اســت. نافــع بــن ازرق و پیروانــش کــه به فرقــۀ ازارقــه مشــهورند و از 
خــوارج بــه حســاب می آینــد، کــودکان مخالفــان خــود را بــه قتــل می رســاندند و آنــان را در دوزخ 

ــتند)بغدادی، 1408ق: 63(. ــد می پنداش مخّل
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2-5-2. تحریک ایمان

در ایــن روش بــا توســل بــه ایمــان و اعتقــادات دینــی افــراد و تحریــک آن، آنــان را بــه رفتارهــای 
ــۀ  اســتفاده از ایــن روش در روایــات امــام  اخالقــی ســوق می دهند)اقبالیــان، 1391: 24(. نمون
رضــاg، روایتــی از پیامبــرn اســت کــه نقــل می کننــد آن حضــرت فرمــود: شــفاعتم بــه کســی 
ــرای کســانی از امتــم اســت کــه  ــدارد، نمی رســد. ســپس فرمــود: شــفاعتم ب ــدان ایمــان ن کــه ب
 gــام ــت، ام ــن روای ــه، 1378ق، ج2: 33(. در ای ــده اند«)ابن بابوی ــره ش ــان کبی ــب گناه مرتک
بــا امیــد بــه شــفاعت پیامبــرn ایمــان گناهــکاران را تحریــک می کنــد تــا بــا امیــد بــه بخشــایش 
گناهــان، از رذایــل اخالقــی و گناهــان دوری کننــد. شــایان ذکراســت طبــق روایــات هیــچ یــک 
از مردمــان آغازیــن و آخریــن نیســت مگــر اینکــه در روز قیامــت بــه شــفاعت پیامبــرn نیازمنــد 
اســت)برقی، 1371ق، ج1: 184( جملــۀ دوم امــامg بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــفاعت پیامبــر
ــه  ــراد بیــش از دیگــران ب ــن اف ــاه کبیــره اختصــاص داشــته باشــد، بلکــه ای ــه مرتکبــان گن n ب

تحریــک ایمــان و امیدبخشــی نیازمندنــد. 

در روایتــی دیگــر، نــزد امــام رضــاg از بــاور معتزلــه بــر عــدم بخشــایش گناهــان کبیــره ســخن 
بــه میــان آمــد. حضــرت از امــام صــادقg در ایــن خصــوص نقــل فرمودنــد: قــرآن بــر خــالف باور 
ــاِس َعلــی  ُظْلِمِهمْ «)الرعد،  ــَك َلُذو َمْغِفــَرٍة ِللنَّ معتزلــه نــازل شــده، خداونــد فرمــوده اســت: »َو ِإنَّ َربَّ
6()ابــن بابویــه، 1398ق: 406؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 349(. خــوارج و معتزلــه بــاور داشــتند 
کــه اگــر مرتکــب گنــاه کبیــره بــدون توبــه بمیــرد، در جهنــم جــاودان خواهــد بــود و هرگــز نجــات 
نمی یابد)اشــعری، 1400ق: 144؛ إیجــی، 1325ق، ج  8: 304(. در مکتــب اعتقــادی شــیعه، 
ترســیم رحمــت گســترده خداونــد در ابعــاد گوناگــون از جملــه آمــرزش گناهــان کبیــره و شــفاعت 

اولیــای دیــن، اقدامــی مؤثــر در تحریــک ایمــان افــراد اســت.

2-5-3. ابتال

ــد  ــال گفته ان ــاظ ابت ــن لح ــان از ای ــه امتح ــت و ب ــردن اس ــوده ک ــای فرس ــه معن ــل ب ــال در اص ابت
ــی، 1412ق: 145(.  ــود)راغب اصفهان ــوده می ش ــش فرس ــرت آزمای ــر کث ــر اث ــرد ب ــی ف ــه گوی ک
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هــدف از ابتــال، تمییــز صالــح از طالــح و نیــز صیقــل دادن گوهــر وجــودی صالحــان اســت؛ زیــرا 
ــل توجهــی  ــه رشــد قاب ــد ب ــدون آگاهــی از نقــاط قــوت و ضعــف خــود، نمی توان تربیت شــونده ب
برســد؛ بنابرایــن ابتــال بــا نشــان  دادن نقــاط قــوت و ضعــف زمینــۀ  رشــد و کمــال انســان را فراهــم 
ــه ظهــور امــام عصــرf مربــوط اســت، آن حضــرت  می کنــد. در روایتــی از امــام رضــاg کــه ب
ــُزوا َو  ــی ُتَمیَّ ْعَناَقُکــمْ  َحتَّ

َ
وَن  ِإَلْیــهِ  أ بــه هــر دو هــدف ابتــال اشــاره کــرده اســت: »اَل َیُکــوُن َمــا َتُمــدُّ

ــا َو ُهْم  ْن َیُقوُلــوا آَمنَّ
َ
ْن ُیْتَرُکــوا أ

َ
ــاُس أ  َحِســَب النَّ

َ
: الــم أ

َ
ُصــوا َفــاَل َیْبَقــی ِمْنُکــْم ِإالَّ اْلَقِلیــُل  ُثــمَّ َقــَرأ ُتَمحَّ

ال ُیْفَتُنوَن«)عنکبــوت، 1-2()مفیــد، 1413ق »ب«، ج 2: 375؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 236(: 
»آنچــه انتظــارش را داریــد، بــه وقــوع نمی پیونــدد تــا اینکــه از یکدیگــر متمایــز و پــاک شــوید و از 
شــما جــز اندکــی باقــی نمی مانــد. ســپس ایــن آیــه را قرائــت فرمــود: الــف، الم، میــم. آیــا مــردم 
پنداشــتند کــه تــا گفتنــد ایمــان آوردیــم، رهــا می شــوند و آزمایــش نمی شــوند؟« در ایــن روایــت، 
امــامg بــا اســتناد بــه آیــه قــرآن، قطعیــت ســنت ابتــال را بیــان کرده انــد و دو هــدف مهــم از وقــوع 
ــران  ــدن منتظ ــاک ش ــُزوا( و پ ــی از دروغین)ُتَمیَّ ــران واقع ــدن منتظ ــدا ش ــور را ج ــل از ظه آن قب

ــد.  ــان فرموده ان ــوا( بی ُص واقعی)ُتَمحَّ

2-6. اصل آراستگی

ــودن  ــب ب ــم و مرت ــای منظ ــه معن ــن ب ــردن و همچنی ــت دادن و تزیین ک ــای زین ــه معن ــتن ب آراس
اســت)معین، 1391، ج1: 39(. اصــل آراســتگی ریشــه در حــس زیبایی دوســتی انســان دارد کــه 
در کنــار حــس نیکــی و حــس دانایــی و حــس مذهبــی، چهــار ُبعــد روح و روان آدمــی را تشــکیل 
می دهــد و زیبایی هــای مختلــف از قبیــل ادبــی، شــعری و هنــر مولــود ایــن حــس هســتند)مکارم، 
1371، ج6: 151(. ایــن اصــل تربیتــی در روایــات امــام رضــاg دارای دو روش »آراســتن ظاهــر« 

و »آراســتن ســخن« اســت.

2-6-1. آراستگی ظاهر

بخشــی از برنامه هــا و دســتورهای اســالم مربــوط بــه آراســتگی و زیبایــی اســت. سیره نویســان 
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بخشــی از نوشــته های خــود دربــارۀ  زندگــی ائمــهg را بــه نظافــت و بهداشــت و صــورت زیبــا و 
آراســته آن هــا اختصــاص داده انــد. آن هــا حتــی در دعاهایشــان هــم ظاهــری زیبــا و باطنی آراســته 
را از درگاه خــدا تقاضــا می کردند)عبــدوس و محمــدی اشــتهاردی، 1374: 269-370(. در 
روایــات و ســیرۀ امــام رضــاg، فــراوان از آراســتگی ظاهــر ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ حضــرت، 
عطــر زدن و پیرایــش مــو را از خصوصیــات پیامبــران دانســته اســت)کلینی، 1407ق، ج5: 320؛ 
ــی، 1407ق،  ــاب می کرد)کلین ــیاه خض ــگ س ــا رن ــامg ب ــاردی، 1413ق، ج2: 267(، ام عط
ــی، 1407ق،  ــانه می کرد)کلین ــود را ش ــای خ ــاردی، 1413ق، ج2: 370(، موه ج6: 480؛ عط
ــاردی، 1413ق، ج2: 375( و  ــید)کلینی، 1407ق، ج6: 494؛ عط ــرمه می کش ج6: 489(، س
هــرگاه در میــان مــردم ظاهــر می شــد، خــود را مزیــن جلــوه می داد«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 

178؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 39(. 

زینت هــای ظاهــری در حــد اعتــدال و در چهارچــوب شــرع، هــم از شــادابی درونــی فــرد 
حکایــت دارد و در تربیــت اخالقــی فــرد آراســته مؤثــر اســت و هــم بــر نشــاط جامعــه می افزایــد و 
نشــاط اجتماعــی زمینــۀ تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه را فراهــم مــی آورد. ژولیدگــی، شــلختگی، 
گنده بویــی و ... موجــب نفــرت و بیــزاری می شــود؛ بنابرایــن پیشــوایان مثــل امــام رضــاg بــه 

ــد.  ــه فرموده ان ــوده و توصی ــزم ب ــر ملت ــتگی ظاه روش آراس

2-6-2. آراستن سخن

ــی اســت. ســخن، رســانه ای  ــن نمودهــای هنــر و زیبای ــا از متعالی تری ســخن شــیوا، رســا و زیب
اســت بــرای بیــان احســاس و ادراك آدمــی کــه از درون اندیشــه و عواطــف او سرچشــمه می گیــرد 
و بــر زبــان و بنــان او جریــان می یابــد. ســخن، رشــته ای اســت کــه نســل ها را بــه یکدیگــر پیونــد 
ــه دوران  ــی ب ــر و از دوران ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــر را از ف ــت و هن ــش، حکم ــای دان ــد، میراث ه می ده

ــی، 1394: 220(. ــل می کند)خرقان ــر منتق دیگ

روش هــای آراســتن ســخن در روایــات امــام رضــاg فــراوان اســت کــه تبییــن همــه آن هــا مجــال 
ــا قــرآن اشــاره می شــود. از  فراخ تــری اقتضــا دارد. فقــط بــه یــک نمونــه یعنــی آراســتن ســخن ب
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ــا نشــنیده ای کــه بنــدۀ  حضــرت نقــل اســت: »چــه انــدازه نیکــو اســت صبــر و انتظــار فــرج، آی
ی َمَعُکــْم ِمــَن اْلُمْنَتِظِرین«)یونــس، 20()عیاشــی، 1380ق،ج2: 20؛  صالــح گفــت: »َفاْنَتِظــُروا ِإنِّ

عطــاردی، 1413ق، ج1: 341(.

تضمیــن از جملــه آرایه هــای علــم بدیــع و بــه معنــی آوردن آیــه، حدیــث یــا ســخن مشــهور بیــن 
ــرآن در  ــه ق ــاg ب ــام رض ــهاد ام ــن و استش ــت)رادویانی، 1362، ج1: 103(. تضمی ــخن اس س
ــا قــرآن  جــواب پرســش هایی کــه از حضــرت می شــود، نمونــۀ  دیگــری از آراســتن ســخن خــود ب

کریــم اســت.

در کالم امــام، آرایه هــای ادبــی بســیار یافــت می شــود و در بســیاری از عبــارات آن حضــرت، انــواع 
گوناگونــی از زیبایی هــای بدیعــی را می تــوان به وضــوح مشــاهده کــرد. کالم امــامg افــزون  بــر 
آنکــه رســتنگاه شاخســاران فصاحــت و سرچشــمه  چشمه ســاران بالغــت اســت، گونه هــای بدیــع 

را همچــون شــکوفه های بهــاری در بــر دارد.

2-7. اصل فضل

اصــل فضــل، حاکــی از آن اســت کــه در رابطــۀ تربیتی بایــد عدم موازنــه را الگــو قــرار داد. خداوند 
خــود در مقــام تربیــت انســان، به وفــور بــا او بــه فضــل رفتــار می کنــد و اساســًا فضــل و رحمــت را بــر 
 gخــود واجــب گردانیــده اســت)باقری، 1396: 162(. ایــن اصــل تربیتــی در روایــات امــام رضــا

دارای ســه روش »توبــه«، »تبشــیر« و »مبالغــه در پاداش« اســت.

2-7-1. توبه

روش توبــه راهــی اســت یگانــه بــرای جداشــدن انســان از بدی هــا و پســتی ها و ســلوک به ســوی 
ــود،  ــان نمی نم ــر آدمی ــن راه را ب ــش ای ــت خوی ــر رحم ــان از س ــروردگار جهانی ــر پ ــه اگ ــدا ک خ
هیچ کــس را بــه درگاهــش راهــی نبــود. اگــر بــرای کســانی کــه احیانــًا عمــل نادرســتی داشــته اند 
راه مســدود باشــد و امــکان بازگشــت نباشــد و احتمــال تغییــر رفتــار نــرود و ناامیــدی ایجــاد شــود، 
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آنــان در زندگــی ســرخورده می شــوند. از نظــر تربیتــی بایــد راهــی بــرای اصــالح و تغییــر رفتــار آنان 
:gوجــود داشــته باشــد)فایضی، 1378: 150(. نمونه هــای  ایــن روش در روایــات امــام رضــا

الــف. امــام رضــاg بــه نقــل از پیامبــرn می فرمایــد: »کســی کــه از گنــاه توبــه کنــد، ماننــد 
ــاردی،  ــه، 1378ق، ج2: 74؛ عط ــت«)ابن بابوی ــده اس ــاه نش ــب گن ــز مرتک ــه هرگ ــت ک ــن اس ای
1413ق، ج1: 279(. در ایــن روایــت، هــم توبــه  انســان مطــرح اســت و هــم توبــۀ خــدا. خداونــد 

ــد.  ــرار می ده ــش ق ــرت خوی ــورد مغف ــان او را م ــرد و گناه ــرد را می پذی ــۀ ف توب

ب. امــام رضــاg می فرمایــد: »هرکــس در روزهــای مــاه شــعبان 70 بــار اســتغفار کنــد، 
خداونــد گناهــان او را می آمــرزد. اگرچــه بــه انــدازۀ ســتارگان باشــد«)ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 
292؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 13(. خــدا آدمــی را بــه توبــه تشــویق می کنــد. بــه انســان نویــد 
آمــرزش می دهــد و از او می خواهــد کــه بــاز آیــد. آنچــه از توبــۀ اول خــدا در جنبــۀ تربیتــی برداشــت 
می شــود، ایــن اســت کــه بایــد بــه اســتقبال خطــاکار رفــت و بــه فــردی کــه بــه خداونــد پشــت کرده 
اســت، روی آورد؛ زیــرا ایــن رفتــار باعــث می شــود در فــرد حالــت بازگشــت از خطــا ایجــاد شــود.

2-7-2. تبشیر

روش تبشــیر، بشــارت دادن بــه عطایایــی اســت کــه پــس از بــه دوش گرفتــن تکالیــف بــه فــرد 
ارزانــی خواهــد شــد و مظهــری از فضــل و رحمــت اســت. بشــارت در وجــود آدمــی امیــد می آفریند 
 gو بــا کشــش ایــن امیــد او را آمــاده قبــول زحمــت می گرداند)باقــری، 1396: 169(. امــام رضا
بــه نقــل از پیامبــرn می فرمایــد: »حســن خلــق داشــته باشــید؛ چراکــه جایــگاه خــوش اخــالق، 

بهشــت اســت«)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 31؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 296(.

از بهتریــن و واالتریــن فضایــل اخالقــی، ُحســن ُخلــق اســت. شــک نیســت کــه ایــن فضیلــت بــه 
ســهولت بــه دســت نمی آیــد و آراســتگی بــه آن به مجاهــدت و مراقبه فــراوان نیــاز دارد. حرکــت در این 
راه دشــوار بــا برانگیزنــدۀ قــوی میســور خواهــد شــد. بشــارت بــه بهشــت بــه صاحــب ایــن فضیلــت، 
یکــی از بهتریــن روش هــا در ایــن مســیر و بــرای کســب ایــن ویژگــی اخالقــی ارزشــمند خواهــد بــود.
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2-7-3. مبالغه در پاداش

طبــق ایــن روش بــرای پــاداش دادن بــه فــردی کــه تــالش کــرده اســت، بایــد بــر  اســاس فضــل 
ــای  ــا و کمبوده ــرد و ضعف ه ــرار گی ــاداش ق ــاوت و پ ــار قض ــال او معی ــن اعم ــود و بهتری ــار ش رفت
جانبــی نادیــده گرفتــه شــود. پــاداش بــه چنیــن فــردی، می توانــد از مــرز عدالــت درگذرد)باقــری، 
ــاره کــرد  ــت اش ــن روای ــه ای ــوان ب ــام رضــاg می ت ــات ام ــن روش در روای ــرای ای 1396: 172(. ب
کــه فرمودنــد: »ای مــردم! هرکــس از شــما روزه دار مؤمنــی را افطــار دهــد، ماننــد ایــن اســت کــه 
بنــده ای را آزاد کــرده باشــد و خداونــد گناهــان گذشــته  او را می آمرزد«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 

296؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 186(.

پــاداش افطــار روزه دار بــه صــورت عادالنــه می توانــد اطعامــی یــا مقــداری افــزون بــر آن، بــرای 
فــرد افطــار دهنــده باشــد. در روش تربیتــی مبالغــه در پاداش بــرای نشــان دادن اهمیــت روزه داری 
و افطــار دادن بــه روزه دار و نیــز ایجــاد انگیــزه بــرای ایــن عمــل، خداوند پاداشــی بســی فراتــر از حد 
عدالــت در نظــر گرفتــه و بــر اســاس فضــل خــود، پــاداش آزادکــردن برده و بخشــایش تمــام گناهان 

گذشــته را وعــده داده اســت.

2-8. اصل عدل

عــدل رابطــه تنگاتنگــی بــا نظــام تربیتــی اســالم در ابعــاد مختلــف از جملــه افــکار، معنویــات، 
کمــال انســان، تربیــت و اخــالق فــردی و اجتماعــی دارد)هنرمنــد، 1391: 8(. طبــق اصــل عــدل 
بایــد روش هایــی در نظــام تربیتــی فراهــم آیــد کــه مظهــر برقــراری تــوازن میــان مربــی و متربــی 
باشــد)باقری: 1396: 182-183(. در روایــات امــام رضــاg بــرای ایــن اصل، ســه روش »تکلیف 

بــه قــدر وســع«، »انــذار« و »مجــازات بــه قــدر خطــا« وجــود دارد.

2-8-1. تکلیف به قدر وسع

ظرفیت هــا، اســتعدادها و قابلیت هــای افــراد متفــاوت اســت و نمی تــوان نســخه ای واحــد بــرای 
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همــه صــادر کــرد و از همــه انتظــار یکســان داشــت. آنچــه مقصــود و غایــت پــرورش و تربیت اســت، 
شــکوفایی و تربیــت همه جانبــۀ انســان اســت و ایــن شــکوفایی، بــه تناســب قابلیت هــا و اســتعداد 
افــراد، متفــاوت خواهــد بود)طالقانــی، 1362: ج2: 278(. در روایــات امــام رضــاg بــه این روش 
تربیتــی توجــه شــده اســت. در روایتــی حضــرت فرمودنــد: »خداونــد هیــچ یــک از بندگانــش را 

تکلیــف مــا ال یطــاق نکــرده اســت«)حمیری، 1413ق: 390؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 36(.

ــف  ــان تکلی ــدازه طاقت ش ــه ان ــش را ب ــد بندگان ــه خداون ــه اینک ــد ب ــاره می کن ــت اش ــن روای ای
می کنــد و بــر اســاس ایــن قاعــدۀ الهــی در تربیــت هــر فــردی نبایــد بیــش از تــوان و ظرفیــت او 
ــری و  ــای فک ــی جریان ه ــه برخ ــت ک ــر اس ــور ذک ــت. درخ ــی داش ــد اخالق ــت و رش ــار حرک انتظ
کالمــی در دورۀ امــامg بــه جبــر بــاور داشــتند و معتقــد بودنــد کــه خداونــد انســان ها را تکلیــف 
ــا ال  ن ــه »َربَّ ــه آی ــد ک ــان می گفتن ــی، 1405ق، ج 2: 190(. این ــید مرتض ــاق می کند)س ــا الیط م
نا«)بقــره، 286( بــر تکلیــف مــا الیطــاق داللــت دارد؛ زیــرا هیــچ کــس 

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
ُتؤاِخْذنــا ِإْن َنِســینا أ

قــدرت آن را نــدارد کــه از فراموشــی رهایــی یافتــه و آن را از خــود دور کند)ابن حــزم، 1416ق،ج2: 
163(. کالم امــامg در عیــن حــال کــه بــه روش تکلیــف بــه قــدر وســع داللــت دارد، مقابلــه بــا 

ایــن تفکــر انحرافــی نیــز اســت.

2-8-2. انذار

انــذار بــه معنــای آگاهانــدن کســی نســبت بــه امری اســت کــه در آینــده رخ می نمایــد و عــذاب او 
را موجــب خواهــد شــد)راغب اصفهانــی، 1412ق: 797(. طبــق ایــن روش، بایــد فــرد را از عواقب 
اعمــال نامطلوبــش آگاه کــرد تــا در صــورت ارتــکاب، مســتحق مجــازات شــود. امــام رضــاg بــه 
نقــل از رســول خــداn می فرمایــد: »هرکســی بــدون علــم فتــوا دهــد، فرشــتگان آســمان و زمیــن 

او را لعنــت می کنند«)برقــی، 1371ق، ج1: 205؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 6(.

همان گونــه کــه بــرای شــکل گیری فضایــل اخالقــی و رفتارهــای صحیــح از روش تبشــیر بهــره 
ــتفاده  ــذار اس ــد از روش ان ــط بای ــای غل ــی و رفتاره ــل اخالق ــرای زدودن رذای ــود، ب ــه می ش گرفت
شــود. بــا شــدت بــاور و رفتــار نادرســت، بــر شــدت انــذار افــزوده می شــود، چنان کــه خداونــد بــرای 
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بــاور کفــر و شــرک مجــازات خلــود در جهنم)بقــره، 257( و بــرای رفتــاری چــون خــوردن مــال یتیم، 
مجــازات فــرو بــردن آتــش در شکم)نســاء، 10( مقــرر کــرده اســت. در روایــت امــام رضــاg، یکــی 
ــواب و  ــن ناص ــخن گفت ــد س ــی رخ می ده ــان دین ــرف عالم ــی از ط ــه به نوع ــوء ک ــای س از رفتاره
ــاره دیــن اســت کــه موجــب انحــراف خــود و انحــراف دیگــران  ــام دیــن و درب ــه ن بــدون آگاهــی ب
می شــود و طبــق روایــات چنیــن فــردی هــم خــود هــالک می شــود و هــم دیگــران را بــه هالکــت 
می افکند)کلینــی، 1407ق، ج1: 43(. یکــی از دالیــل شــکل گیری فرقه هــا پــس از وفــات 
پیامبــرn اظهــار نظــر دربــارۀ دیــن بــدون اشــراف کامــل بــه همه ابعــاد آن بــوده اســت. از ایــن رو، 

ضــروری اســت کــه بــا شــدیدترین انــذار از آن برحــذار داشــت.  

2-8-3. مجازات به قدر خطا

 طبــق ایــن روش، مجــازات، میــزان و نحــوۀ  آن بایــد تابــع خطــای فــرد باشــد و عوامل دیگــر نباید 
آن  را تحــت  تأثیــر قــرار دهــد و نبایــد عواملــی ماننــد خشــم در مجــازات دخالــت ورزد. همچنیــن بــه 
اقتضــای ایــن روش، آثــاری کــه خطــای فــرد بــه بــار آورده، معیــار مجــازات قــرار می گیرد)باقــری، 
 ،gــت بلنــدی اســت کــه در آن امــام رضــا ــن روش، روای ــه کارگیــری ای ــۀ ب 1396: 189(. نمون
ــد. مثــال  ــا، قــذف، دزدی، ُشــرب خمــر و ... را تبییــن کرده ان دلیــل کیفیــت مجازاتــی چــون: زن
حضــرت دربــارۀ علــت فــرود آوردن ضربــه شــدید بــر زنــاکار را می فرمایــد: زنــاکار عمــل جنســی 
نامشــروعی را انجــام داده و تمــام بــدن او از آن لــذت بــرده اســت. او یکی از گناهان بــزرگ را مرتکب 
شــده اســت، پــس زدن او هــم مجازاتــی بــرای وی و هــم عبرتــی بــرای دیگــران اســت«)ابن بابویــه، 

ــاردی، 1413ق، ج2: 386(. 1385، ج2: 544؛ عط

در ایــن روایــت مهــم، اوال، بــرای هــر گناهــی و از جملــه زنــا میــزان معینــی از مجــازات مقــرر شــده 
اســت و بایــد مواظبــت کــرد کــه از روی قصــور یــا تقصیــر از آن فراتــر نرفــت. نقل شــده اســت که قنبر 
در جــاری کــردن حــّد، بــه خطــا ســه ضربــه بیشــتر زد. امــام علــیg قنبــر را بــا ســه ضربــه شــالق 
قصــاص کرد)کلینــی، 1407ق، ج7: 260(، ثانیــا، از آنجــا کــه در عمل جنســی تمام اعضــا و جوارح 
انســان معطــوف بــه آن هســتند و لــذت بــرای همۀ جســم انســان اســت، مجــازات زنــاکار بایــد طوری 
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باشــد کــه همــه جســمش رنــج مجــازات را متحمــل شــود. اگــر نــوع ضربــه طــوری باشــد کــه تنهــا 
قســمتی از جســم، رنجــور شــود مجازاتــی بــرای همــۀ اعضای بــدن نخواهد بــود. همچنیــن این نوع 
مجــازات مایــۀ عبــرت دیگــران در کنتــرل هــوس سرکش شــان خواهــد شــد؛ زیرا عمــل زنا آثــار منفی 
و مخربــی ماننــد فروپاشــی کانــون خانواده ها، رواج فســاد و فحشــا و به  هــم  ریختگی نســلی دارد؛ در 

نتیجــه، ایــن میــزان و کیفیــت مجــازات بــرای آن در نظــر گرفته شــده اســت.

2-9. اصل عزت

ــاس در  ــن اس ــر همی ــت و ب ــت ناپذیری اس ــت شکس ــت و حال ــای صالب ــه معن ــل ب ــزت در اص ع
معانــی دیگــر از جملــه غلبــه، صعوبــت، ســختی، غیــرت و حمیــت و ماننــد این هــا بــه کار رفتــه و 
توســعۀ  معنایــی پیــدا کــرده اســت)طباطبایی، 1382، ج17: 31(. تربیتــی کــه بنیادش بــر ایجاد 
عــزت در آدمیــان باشــد، تربیتــی اســت کــه در تحکیــم و تثبیــت شــخصیت انســانی آنــان و حفــظ 
ایشــان در برابــر وسوســه  ها و معاصــی موفــق خواهــد بــود. هیچ چیــز ماننــد فقــدان عــزت، آدمــی 
را مســتعد تباهــی نمی ســازد، زیــرا عــزت اســت کــه انســان را محکــم و اســتوار و شکســت ناپذیر 
ــرش هــر خــواری و پســتی  ــرای پذی ــر وجــود آدمــی حاکــم شــود، او را ب ــت ب می کنــد و چــون ذل
آمــاده می کند)دلشــاد تهرانــی، 1383: 232(. مقصــود از ایــن اصــل آن اســت کــه بایــد انســان 
مکــرم را عزیــز داشــت و مایه هــای عــزت نفــس او را فراهــم آورد. بــرای ایــن اصــل در روایــات امــام 

رضــاg روش تربیتــی »تغافــل« یافــت شــد.

2-9-1. تغافل

از روش هــای تربیتــی مهــم در آموزه هــای دینــی، تغافــل اســت. در اهمیــت آن همیــن بــس کــه 
در روایتــی فرموده انــد: ســامان دادن معاشــرت و زندگــی اجتماعــی ماننــد پیمانــه ُپــری اســت کــه 
دو ســوم آن، هوشــیاری و زیرکــی اســت و یــک ســوم آن، تغافــل اســت)ابن  شــعبه حرانــی، 1363: 
359(. بــر اســاس ایــن روش، در فراینــد تربیتــی بــا واقــف  بــودن بــه ضعــف، کوتاهــی و خطــای 

فــرد، می بایــد تظاهــر بــه غفلــت کــرد. ایــن روش موجــب می شــود عــزت فــرد حفــظ شــود. 
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 ایــن روش در روایــات امــام رضــاg اســتفاده می شــده اســت. در روایتــی حضــرت می فرمایــد: 
»اگــر کســی بــه زنــی، غیــر از شــوهر آن زن نســبت زنــا دهــد و ادعــا کنــد کــه دیــده اســت، بــه او 
می گوینــد تــو چگونــه دیــدی و چطــور تنهــا توانســتی بــر خلــوت آنــان وارد شــوی، حتــی اگــر در 
ســخنت صــادق باشــی در درســتی ادعایــت تردیــد اســت و بایــد بــر تــو حــدی وارد کــرد کــه خداوند 

واجــب کــرده اســت«)ابن بابویــه، 1385،ج2: 545؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 401(.

یکــی از گناهــان بــزرگ اجتماعــی، زناســت کــه شــارع مقــدس بــرای آن مجــازات ســنگینی مقــرر 
و از ســویی بــرای جلوگیــری از قبــح زدایــی آن، اثبــات ایــن گنــاه را منــوط بــه شــهادت چهــار مــرد 
یــا ســه مــرد و دو زن کــرده اســت)نجفی، 1367، ج41: 155(. اگــر ایــن عــدد در شــهود محقــق 
ــد  ــه ح ــد 80 ضرب ــهادت دهندگان، بای ــا ش ــهادت دهنده ی ــر ش ــور ب ــورۀ ن ــۀ 4 س ــق آی ــود، طب نش
قــذف جــاری  شــود، در کالم امــامg از آن بــا تعبیــر حــدی کــه خداونــد واجــب کــرده، یــاد شــده 
ــه  ــت. اینک ــل اس ــی تغاف ــامg، روش تربیت ــت ام ــده در روای ــکات استفاده ش ــه ن ــت. از جمل اس
حضــرت می فرماینــد حتــی اگــر شــخص اتهــام زننــده راســتگو باشــد، حــد بــر او جــاری اســت 
حاکــی از آن اســت کــه وقتــی شــخصی گناهــی را پنهانــی مرتکــب شــده اســت و بی بــاک بــر آن 
نیســت کــه اگــر بــود چهــار نفــر آن را می دیدنــد، در ایــن صــورت بایــد از روش تربیتــی تغافــل بهــره 
گرفــت و گنــاه را آشــکار نکــرد. علنــی کــردن گنــاه پنهانــی افــراد، موجــب می شــود پــردۀ شــرم و 

حیــا در آنــان دریــده شــود و بــر تکــرار گنــاه گســتاخ شــوند.

ــر فــرض ثبــوت شــهادت چهــار نفــر، مســتحب اســت کــه شــاهدان از  گفتنــی اســت حتــی ب
ــاهدان  ــاره از ش ــه و اش ــا کنای ــی ب ــت قاض ــتحب اس ــه مس ــد، بلک ــودداری کنن ــهادت دادن خ ش
ــه  ــت ب ــن اهمی ــی، 1367، ج41: 307( و ای ــراف دهند)نجف ــود انص ــهادت خ ــه از ش ــد ک بخواه

ــد. ــان می ده ــل را نش ــی تغاف ــری روش تربیت کارگی

2-10. اصل تعقل

تعقــل عبــارت اســت از تفکــر هدفــدار بــا انطبــاق بــر قوانینــی کــه صحــت آن هــا اثبــات شــده 
اســت. بــه  عبــارت دیگــر، هــر قضیــه ای پیــش از اثبات شــدن، مــاده ای اســت بــرای تعقــل و پــس 
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از اثبــات، قانونــی اســت کــه تعقــل بایــد طبــق آن حرکــت کند)جعفــری، 1379: 53(؛ بنابرایــن 
مفهــوم اصــل تعقــل چنیــن خواهــد بــود کــه بایــد بــا پویــش فکــری انســان را از لغزشــگاه ها مصون 
داشــت و مســاعدت کــرد تــا بــه حقیقــت هســتی )خــدا و راه خــدا( هدایــت یابــد. ایــن اصــل دارای 
دو روش تربیتــی »تزکیــه« و »تعلیــم حکمــت« اســت، در روایــات امــام رضــاg بــه ایــن روش هــا 

اشــاره شــده اســت.  

2-10-1. تزکیه

مقصــود از ایــن روش، کنتــرل و مهــار طغیان هــای نفســانی بــرای جلوگیــری از رانــده  شــدن عقل 
ــه  ــراف دور نگ ــل را از انح ــس، عق ــوای نف ــرل ه ــت. کنت ــل اس ــر و عم ــۀ نظ ــا در حیط ــه راه خط ب
مــی دارد. دور مانــدن عقــل از انحــراف، علــم و معرفــت ویــژه ای را بــرای انســان بــه ارمغــان مــی آورد 

کــه از تزکیــه  نفــس انســان سرچشــمه می گیــرد و ســبب تیزبینــی عقــل می شــود. 

امــام رضــاg می فرمایــد: »ای مــردم! جان هــای شــما در گــرو اعمال تــان اســت، بــا اســتغفار 
ــی  ــای نافرمان ــر باره ــما در اث ــت های ش ــردم! پش ــد. ای م ــی( بازداری ــود را )از سرکش ــس خ نف
ــه، 1378ق، ج1:  ــا طــول ســجده هایتان آن را ســبك ســازید« )ابن بابوی ســنگین شــده اســت، ب

296؛ عطــاردی، 1413ق، ج2: 186(.

رویگردانــی از فرامیــن الهــی و پیــروی از هــوای نفــس، غلبــه نفــس بــر عقــل را موجــب می شــود 
ــس  ــوای نف ــار ه ــرو مه ــه در گ ــن تزکی ــی، 1407ق، ج1: 17(؛ بنابرای ــه بازمی دارد)کلین و از تزکی
ــه  ــرد را توصی ــم دو راهب ــن مه ــق ای ــرای تحق ــاg ب ــام رض ــت ام ــت. در روای ــل اس ــیلۀ عق به وس
ــه از کثــرت عبــادت اســت. اســتغفار  می فرمایــد: 1. اســتغفار 2. ســجده های طوالنــی کــه کنای
ــد و کثــرت  ــد و می پیرای ــر روح می نشــیند می زدای ــی را کــه ب نقــش رفــع دارد؛ یعنــی آلودگی های
ــع از ورود  ــادت مان ــیلۀ عب ــه وس ــازی ب ــا مقاوم س ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــع دارد، ب ــش دف ــادت نق عب
ــر نفــس لجــام عقــل زده می شــود و روح تزکیــه و  ــه ب ــه ســاحت روح می شــود. این گون گناهــان ب

ــود. ــه می ش تصفی
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2-10-2. تعلیم حکمت

حکمــت دســت یافتن بــه حقیقــت در پرتــو علــم و عقــل اســت، حکمــت خداونــد، معرفــت اشــیا 
و ایجــاد آن هــا در نهایــت اتقــان اســت. حکمــت در انســان ها، معرفــت موجــودات و افعــال نیــک 
اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق: 249(، حکمــت از نوعــی ِاتقــان و اســتحکام حکایــت می کنــد؛ 
ــد، بلکــه حکمــت،  ــه نمی گوین ــی را حکیمان ــه ای کــه هــر علمــی را »حکمــت« و هــر عمل به گون
ــب  ــهوت و غض ــته از ش ــی پیراس ــروی عمل ــه نی ــت، چنان ک ــبهه اس ــه ش ــن از هرگون ــم ایم آن عل
را حکیمانــه می نامند)جــوادی آملــی، 1389، ج12: 432(. بــر ایــن اســاس در روش تعلیــم 
ــری،  ــت یابد)باق ــن  دس ــی حقیقت بی ــه دانش ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــیری ق ــان در مس ــت، انس حکم

.)207  :1396

ــد:  ــرت فرموده ان ــت. حض ــده اس ــه ش ــی توج ــن روش تربیت ــه ای ــاg ب ــام رض ــات ام در روای
»علــم، حیــات قلب هــای در برابــر جهــل، روشــنایی دیــدگان در تاریکــی، قــوت بدن هــا در برابــر 
سســتی اســت. بــا علــم، بنــده بــه همنشــین بــا برگزیــدگان و نیــکان و درجــات واال در دنیــا و آخرت 

 .)7 می رسد« )طوســی، 1414ق: 488؛ عطــاردی، 1413ق، ج1: 

تعابیــر حیــات آور قلــب، روشــنگر تاریکــی، اســتوار کننــده جــان، همنشــین کننــده بــا خوبــان 
ــرای دانســته های ُتهــی نیســتند؛ چــه بســیار علومــی کــه  ــا و آخــرت، ب و ســعادت دهنده در دنی
نقطــۀ مقابــل نتایــج مذکــور را بــه بــار آورده انــد. دانشــی می توانــد عهــده ایــن امــور باشــد کــه عقل 
را بــا خــود همــراه و حکمــت را پدیــدار کــرده اســت. در پرتــو آن، نور از ظلمت، اســتواری از سســتی 
و صالحــان از طالحــان، ســعادت از شــقاوت تمییــز داده می شــود. روش تربیتــی تعلیــم حکمــت 

عهــده دار تعلیــم ایــن دانــش حقیقت بیــن اســت.  

3. نتیجه گیری

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی و تحلیــل اصــول و روش های تربیــت اخالقــی در روایات امــام رضا
g ســامان یافــت. از مطالعــۀ مجمــوع روایــات امــام رضــاg در کتــاب »مســند المــام الرضا ابی 
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الحســن علــی بــن موســیg«، 10 اصــل و 23 روش  تربیــت اخالقــی اســتخراج شــد. اصــول، 
ــود و منظــور از  ــِی تربیتــی ب ــِی تربیتــی و روش هــا، دســتورالعمل های جزی دســتورالعمل های کل
ــر  ــود. ب ــل اخالقــی ب ــل و ایجــاد فضای ــرای زدودن رذای تربیــت اخالقــی، فعالیت هــای تربیتــی ب
اســاس یافته هــای تحقیــق، اصــول و روش هــای تربیــت اخالقــی عبــارت بــود: 1. اصــل تغییــر 
ظاهــر بــا دو روش: تغییــر ظاهــر و تحــول باطــن، 2. اصــل تحــول باطــن بــا دو روش: اصــل اعطای 
بینــش و دعــوت بــه ایمــان، 3. اصــل مداومــت و محافظــت بــر عمــل بــا دو روش: فریضه ســازی 
و محاســبه  نفــس، 4. اصــل اصــالح شــرایط بــا ســه روش: زمینه  ســازی، تغییــر موقعیــت و اســوه 
 ســازی، 5. اصــل مســئولیت بــا ســه روش: مواجهــه بــا نتایــج اعمــال، تحریــک ایمــان و ابتــال، 6. 
اصــل آراســتگی بــا دو روش: آراســتن ظاهــر و تزییــن کالم، 7. اصــل فضل بــا چهــار روش: مبالغه در 
عفــو، توبــه، تبشــیر و مبالغــه در پــاداش، 8. اصــل عــدل بــا ســه روش: تکلیــف بــه قــدر وســع، انــذار 
و مجــازات بــه قــدر خطــا، 9. اصــل عــزت بــا یــک روش: تغافــل، 10. اصــل تعقــل بــا دو روش: تزکیــه 
ــای  ــی در آموزه ه ــت اخالق ــای تربی ــول و روش ه ــری از اص ــایی و بهره گی ــت. شناس ــم حکم و تعلی
ــل فراهــم می کنــد و وجــه  ــل اخالقــی و ایجــاد فضای ــرای زدودن رذای رضــوی، بســتر مناســبی را ب
 gگفتمــان حاکــم بــر عصــر امــام رضا ،bمتمایــز ایــن آموزه هــا نســبت بــه آموزه هــای دیگــر ائمــه
و جایگاهــی چــون والیت عهــدی ایشــان اســت کــه مثــال حضــرت، طاغوتــی چــون مأمون را پیوســته 

ــد. موعظــه می کردن
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