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هدف از نگارش مقاله، توصيف و بررس��ی تأثير تربيتی امام رضا)ع( در تعالی باورهای 
معنوی مردم ايران اس��ت. پژوهش حاضر ب��ا بهره گيری از رويکرد کيف��ی و با روش 
توصيفی- تحليلی انجام و با اس��تفاده از منابع موجود و در دسترس به توصيف و تحليل 
پيامدهای حضور امام رضا)ع( در ايران در دوران حيات و بعد از شهادت پرداخته شد. 
برای رس��يدن به هدف فوق، ابتدا ش��ناختی از وضع معنوی ايرانيان قبل از حضور امام 
رضا)ع( به ويژه در دوران ساسانيان الزم بود که بصورت گذرا و اجمالی به آن پرداخته 
ش��د و مش��خص گرديد؛ بخاطر وجود ظلم و س��تم حاکمان، مردم ايران به دنبال آئينی 
می گشتند که عدالت و مساوات جزء مؤّلفه های آن باشد. اّما با ورود اسالم و با شناخت 
ابتدايی از آن، مردم ايران در می يابند؛ راه نجات همين دين و مجريان آن است. لذا مردم 
ايران به خاطر عملک��رد ناصحيح حاکمان غاصب و دنيا خواه بن��ی امّيه و بنی عّباس بر 
ممالک اسالمی من جمله ايران نه تنها عطش معنويشان لبريز و بهره مند نمی گردد که 
مورد ظلم و تحقير هم واقع می شود. در نهايت با حضور امام رضا)ع( در ايران و فرصت 
واليت عهدی ايشان و اقدامات مؤّثر آن بزرگوار، مردم به سمت معنوّيت واقعی هدايت 
شدند و  بعد از شهادت ايشان نيز با ترويج فرهنگ زيارت و حضور سادات دعوت شده 

توّسط اين امام عزيز، مردم ايران در معنوّيت رشد فزاينده ای پيدا کردند.
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1. مقدمه
معنویّت را در واژه نامه نوین در آنچه راجع به باطن شخص و روح باشد دانسته اند. در 
لغت نامه دهخدا گفته شده است: معنوی منسوب به معنی، حقيقی، اصلی، ذاتی، مطلق و 
باطنی و روحانی است و مقابل مادی، معنایی که فقط به وسيله قلب شناخته می گردد و زبان 
را در آن بهره ای نيست )مرشدی بيدگلی، 1387: 6-7( یا می توان گفت معنویّت بعدی از 
وجود انسان است که فرارونده است و انسان را با افراد دیگر طبيعت و هستی مّتصل می کند 
)غباری بناب، 1:1386-18( از منظر عاّلمه طباطبایی انسان به طور ذاتی موجودی معنوی 
به سوی تجّرد است )اشعری و همکاران، 1391:  فرایند تکامل نفس  نيز  است و معنویّت 
به خود مشغول ساخته  را  بشر  باز فکر  از دیر  دارای روحانّيتی است که  انسان  91(. پس 
است. از نظر اسالم تنها خواستگاه معنویّت انسان روحانّيت اوست )برزگر، 31-21:1384( 
بطوری که معنویّت در اسالم رشد بعد روحانی انسان در متعالی شدن گرایش های باطنی اش 
است. )مرشدی بيدگلی، 6:1387-7( بنابراین یکی از عناصر انسان بودن معنوی بودن است 

)مارکوس 1، 2005: 91-81(. 
از این رو به خاطر نقش و جایگاه مهم معنویت و توجه به این بعد، در رساندن انسان ها 
به سعادت، در مقاله حاضر به دنبال بررسی تأثير امام رضا)ع( بر روی باورهای معنوی مردم 
ایران از حين ورود آن بزرگوار به ایران پرداخته می شود و برای روشن شدن این موضوع و 
بيان نقش امام معصوم)ع( در رشد معنوی انسان ها باید گفت؛ در واقع نقش امام در تقویت 
معنویّت افراد برجسته است و خداوند در ميان مردم نفوس ممتازي را که به وحی االهی 
ملهم و مؤیّدند، بر می انگيزد تا نفوس آدميان را بيدار کند و پرده از نفوس فطري آنان بردارد. 
به این ترتيب، نور فطري چيزي می یابد که از طریق االهی تکميل و تقویت می شود )مهدي 
نراقی؛ 1370،12( امامِت دیني راهبر انسان به سوي معرفت حقيقي و اعتدال مطلوب در 
جریان زندگي است و جامعه اي که پذیراي آموزش هاي امام باشد، هرگز در ایستگاه بي خبري 
و سرگرداني متوّقف نمي ماند. بالندگي، پویایي، شادابي و سرزندگي، از مختصات و ثمرات 
امامِت دیني است. امام رضا)ع( می فرمایند: اگر کسی بگوید: چرا شناخت پيامبران و اعتراف 
به آن ها و اقرار به )لزوم( اطاعت از آنان، بر مردم واجب است؟ در پاسخ گفته می شود: چون 

marques .  1
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برتر از آن است که دیده شود، سستی و ناتوانی آنان از ادراک او آشکار است، پس چاره ای 
جز این نيست که ميان خداوند و مردم، پيام آوری معصوم باشد که اوامر و نواهی و ادب )و 
آموزه های( او را به ایشان برساند و آن ها را به آنچه مایه سود و زیانشان است، آگاه سازد 
فرمایند:  می  معنوی  والیت  توضيح  در  نيز  طباطبایی  عاّلمه  آملی، 144:1386(.  )جوادی 
امام چنان که نسبت به ظاهر اعمال مردم پيشوا و راهنما است همچنان در باطن نيز سمت 
پيشوایی و رهبری دارد و اوست قافله ساالر کاروان انسانّيت که از راه باطن به سوی خدا سير 

می کند. )طباطبائی، 196-192:85(
لذا در پژوهش حاضر مروری بر تحقيقاتی ممکن شد که به بحث، پيرامون موضوع این 

پژوهش پرداخته که در ادامه، تحقيقات و خالصه ای از نتایج آن ها  ذکر می شود:  
حر )1387( در مقاله ای با عنوان سيره تربيتی و اخالق عملی امام رضا)ع(، فضایل اخالقی 
امام رضا)ع( را بيان می کند و در پی آن است که اثبات کند امام)ع( در هر رفتار اخالقی چه 
هدفی را دنبال کرده است. به عنوان نمونه امام)ع( به نماز و عبادت بسيار اهّميت می دادند 
چون آن را مایه رستگاری می دانست اند یا اینکه کرم و بخشش جزء سيره امام رضا)ع( است 

چون امام می خواهد برای رفع محروميت و فقر زدایی تالش کند.
امری  زندگی  مهارت های  آموزش  حاضر،  عصر  در  اینکه  به  اعتقاد  با   )1389( شرفی 
مهارت های  بيان  به  رضوی  سيره  در  زندگی  مهارت های  کتاب  تأليف  با  است  ناپذیر  انکار 
)شناختی، ارتباطی، اجتماعی( می پردازد و در هر باب، سيره ی رضوی)ع( را در آن خصوص 
تبيين می کند و در نهایت در سه فصل آخر کتاب به مهارت های تربيتی و فرزند پروری در 

حيطه های شناختی و ارتباطی با تأکيد بر سيره رضوی )ع( می پردازد.
صحبت لو و جعفری )63:1389( در پژوهشی با عنوان تربيت اخالقی در دیدگاه رضوی 
ضمن اشاره به نظرات و دیدگاه های اخالق شامل نظریات اندیشمندان قدیمی و معاصر در 
غرب و در اسالم در بخشی نيز مستقيماً سيره اخالقی امام رضا)ع( را بر اساس مبانی و اصول 
و روش مورد تبيين قرار می دهند و به این نتيجه می رسند که سراسر زندگی امام رضا)ع( 

مشحون از رهنمودها در اخالق و تعليم و تربيت است. 
نجفی و همکاران )1393( در پژوهشی با عنوان روش های تربيت اخالقی در سيره رضوی)ع( 

آثار تربيتی امام رضا)ع(



100

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

آشکار ساخت اند؛ در سيره ی تربيتی و اخالقی امام رضا)ع( بيش از هر چيز بر روش پيشگيری 
و زمينه سازی تأکيد شده است که نشان از اهّميت محيط تربيتی دارد. لذا بر روش هایی 
مانند پرهيز از معاشرت با صاحبان  رذائل، ایجاد فضایل اخالقی در جامعه، محّبت و احسان، 

جذبه و آراستگی تأکيد شده است.
بنابراین مالحظه می شود که پژوهش های انجام شده بيشتر در خصوص تربيت اخالقی 
صورت گرفته است و هيچ یک از تحقيقات بعد پيامد های تربيت معنوی امام رضا)ع( را بررسی 
نکرده اند. لذا در این پژوهش برای اّولين بار، آثار تربيتی امام رضا)ع( بر تعالی باور های معنوی 
مردم ایران مورد بررسی قرار می گيرد و برای نيل به هدف مذکور از رویکرد کيفی و با روش 

تحليلی – توصيفی استفاده می شود.
1. سؤاالت پژوهش

الف( وضع معنویّت در جامعه ایران قبل از ورود امام رضا)ع( به چه صورتی بوده 
است؟

ایران در زمان حيات  باورهای معنوی مردم  تعالی  امام رضا)ع( در  تأثير   ب( 
چگونه بوده است؟

چه  ایران  مردم  معنوی  باورهای  تعالی  در  رضا)ع(  امام  شهادت  از  بعد  ج(   
تأثيراتی به وجود آمده است؟ 

3. گذری اجمالی به معنویّت ایرانيان قبل از ورود امام رضا)ع( به ایران
الف( معنویّت ایرانيان در زمان ساسانيان :

هدایت معنوی ایرانی در عهد ساسانی به عهده روحانيون زرتشتی بود که مّدت زیادی 
به این امر مشغول بودند. اما آئين زرتشتی به دالیل  ذیل دیگر توان هدایت معنوی مردم 

را نداشت: 
1. دیرینگی و بيروح گردیدن آئين زرتشتی از دوره قباد به بعد )شهيدی، 121:1369( 
ناروای  اقدامات  2. تحميل قوانين مذهبی 3. تفّرق زرتشت بين موبدان 4. خود کامگی و 
نحوه  که  بود  حاکمه ای  نظام  خدمت  در  زرتشتی  روحانّيت   .)66:1390 )شاکر،  روحانّيت 
مدیریتش طبقاتی کردن انسان ها بود که اقلّيتی برخوردار و اکثریتی محروم باشند و اکثریت 
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ایرانی به این نتيجه رسيده بودند که این آئين و عوامل اجرای آن نه تنها به معنویّت انسان 
ایرانی  لذا روح  نماید.  بهره کشی می  نفع نظام حاکمه  به  او در جامعه  از  بلکه  ندارد  توجه 
نهان همگان هماره وجود داشت،  از آئين در  برای فرار می گشت، فرار  به دنبال روزنه ای 
گرایش بسياری به آئين بودا سپس مسيحيت و مذاهب هندی و چينی و یونانی غير قابل 
بين  در  خدا  پيامبر  آخرین  بعثت  خبر  رو  این  از   .)68:1377  ، زاده  )افتخار  نيست  انکار 
مردم یمن به گوش مردم ایران نيز رسيد و زمينه را برای ورود اسالم به ایران فراهم نمود. 
آئين  از  ایرانی  از خسته شدن روح  این گرایشات نشان  بنابراین  )جواهری،22-20:1388( 
خدمتگزار طبقه حاکم ظالم و ستمگری است که ایرانی را فقط برای خدمت می خواهد و نه 
برای رشد از هر حيث. لذا ایرانی به دنبال آئينی می گشت که عدالت و مساوات جزء مؤلّفه 
های آن باشد و او را به دیده ی کرامت نگاه کند و شانس رشد در همه زمينه ها را به او بدهد.

ب( عصر امامت امير مؤمنان)ع( و معنویّت مردم ایران: 
هر چند بعد از وفات پيامبر)ص( در عصر امامت اميرالمؤمنين)ع( انحراف در امر خالفت به 
وجود آمد ولی با مدیریت حضرت علی)ع( و سکوت با برکت و تأثير گذار ایشان اسالم به نواحی 
مختلف از جمله ایران گسترش یافت. در اواخر حکومت ابوبکر و تمام دوران حکومت عمر، 
سرزمين ایران به دست مسلمانان افتاد و عموم مردم گروه گروه با آگاهی از روی حق طلبی 
حضرت  امامت  دوران  در  ایرانيان  لذا   )22-20:1388 )جواهری،  پذیرفتند.  را  اسالم  دین 
علی)ع( بر خورد فاتحان مسلمان را، شاهد بوده که چگونه با مساوات و عدل با آنها برخورد می 
کنند. نحوه برخورد با اسيران را تجربه کردند و دیدند که حضرت علی)ع( چگونه با بزرگواری 
با اسيران ایرانی برخورد می کنند لذا با اشتياق این آئين را پذیرفتند )بيات، 27-26:1356( 
ایرانی است و  از نتایج معنوی این دوران، پذیرش دین اسالم از طرف  پس می توان گفت 
ایمان به این عقيده که اسالم دین نجات دهنده او است و آشنایی مختصر او با این دین بود.

ج( تأثير منفی خالفت بنی امّيه بر معنویّت مردم ایران:
پس از شهادت حضرت علی)ع( در رمضان سال 40 ه.ق و خالفت کوتاه مدت امام حسن)ع( 
و صلح او با معاویه، خالفت معاویه بن ابی سفيان که از خاندان بنی امّيه بود مسلّم گردید. 
او که مردی سياسی و عوام فریب بود با تثبيت حکومت خود بر مصر و سوریه و فلسطين 
تحکيم اساسی حکومت بنی امّيه را آغاز کرد. او قدرت بنی امّيه را در سرتاسر عالم اسالم 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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بسط داد. )رامتين، 23:1389-24( بنی امّيه طبق تصریح تفسير آیه60 سوره االسرا شجره 
ملعونه هستند. از اسالم اصيل به دور و پيوسته برای اسالم خطرساز بوده اند. آن ها خاندانی 
اسالم  با  سرسخت  های  دشمنی  آن ها  و  بودند  مکه  سرزمين  در  قریش  قبایل  از  مشهور 
داشتند و در زمان خلفای پيشين مناصب مهمی از جمله حکومت شام را به دست آوردند 
)وفا،17:1391-13(. بانی این حکومت )معاویه( فردی شراب خوار بود و استاد انواع حيله، 
دروغ و خدعه بود )مغينه، 68:1341-65( لذا  آن ها با این پيشينه و بيان قرآن برای دین و 
رشد معنویّت و خدمت به مسلمين و اسالم دست به تالش نزدند که صاحب حکومت شوند 
بلکه آنها برای مطامع دنيوی خود و به خاطر حّب دنيا حکومت بر مسلمانان را از صاحبان 
اصلی آن ائّمه اطهار)ع( ربودند. خطبه معاویه در نخيله گویای این موضوع است: من با شما 
جنگ نکردم که نماز بخوانيد و روزه بگيرید، حج کنيد و یا زکات بدهيد که شما این کارها را 
می کنيد، من با شما جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم. )شهيدی، 165:1369( معاویه در 
گرفتن خالفت به شمشير و پول متوّسل شد. او با بخشيدن پول به شعرا و متملّقين و دادن 
مقامات به مّدعيان و مخالفين حکومت اکثر مردم را رام کرد و هر کس را به مخالفت بر می 

خواست مغلوب یا مسموم و یا مقتول می نمود )آشتيانی، 117-118:1387(.
با توجه به عملکرد امویان در حکومت خود گروه هایی در همراهی با آن ها و یا بر ضّد 
آن ها شکل گرفت که این گروه ها هم عرب بودند و هم غير عرب. این گروه ها برای رسيدن به 
اهداف خود با تأثيرات معنوی تبليغی، ایرانيان را با خود همراه می نمودند. از مهم ترین این ها 
می توان گروه های ذیل را نام برد: یاران بنی امّيه که بيشتر اهل تسّنن بودند، یاران علویان 

که از شيعيان بوند، گروه خوارج، گروه موالی و عّباسيان )وفا ،187:1391(. 
تناقض و تعارض بين احکام دین و سياست رژیم اموی در دو عرصه اجتماعی و اقتصادی 
منطقه  این  در  اینکه  تا  داشت  ادامه  ماوراءالّنهر(  )خراسان،  امپراتوری  شرقی  بخش  در 

بحران های جّدی بر عليه بنی امّيه به وجود آمد )مهدی الخطيب، 1:1378(.
اما مظالم و تبعيضات نژادی خلفای اموی نتوانست مسلمانان ایرانی را به اسالم بدبين 
کند. آن ها حساب اسالم را از خلفای جور جدا کردند، ایرانی عدالت واقعی را نزد خاندان 
رسالت یافت و تنها آن ها را می دید که بدون هيچ گونه تبعيض از حقوق موالی دفاع می کند. 
)شاکر، 75:1390( لذا ایرانی جماعت برای ایجاد حکومتی عادالنه و رشد دهنده در همه 
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ابعاد من جمله معنویّت برای مسلمين تالش کردن تا خاندان بنی امّيه را براندازند و خاندان 
پيغمبر را حاکم کنند ولی ایرانی چون با خاندان رسالت آشنایی کامل نداشت و بنی عّباس 
بر این امر واقف بود، لذا آنها مردم ایران را فریفتند و خود را آل رسول معرفی کردند، زیرا 
تبليغات آن ها بر اساس شعار مجعول »الرضا من آل محّمد« بود )ترکمنی آذر، 77:1383(. 
ایرانيان توانستند خالفت را از  بنابراین خلفای عّباسی با تکيه بر نيروی انسانی و شمشير 
بنی امّيه بگيرند و غاصبان جدید خالفت شوند. مهم تر اینکه ایرانيان در واقع برای خاندان 

پيغمبر شمشير زده بودند 
د( معنویّت در عصر اّول خالفت عّباسيان تا زمان مأمون:

زمان هاي  در  آن ها  عملکرد  نوع  خاطر  به  و  عّباسيان  خالفت  شدن  طوالني  دليل  به 
مختلف، پژوهشگران دوره عّباسيان را به چهار عصر تقسيم کرده و چون آمدن امام رضا)ع( در 
عصر اّول عّباسي اتّفاق افتاده است و از آنجایی که در این قسمت سعی می شود تأثير خلفاي 
عّباسي قبل از ورود امام رضا)ع( در ایران بررسي شود لذا باید نوع عملکرد حکومت عّباسي 
را در عصر اّول تا زمان مأمون مورد بررسي قرار داد و براي آگاهی از اینکه خلفاي عّباسي 
به ویژه در عصر اّول چه تأثيري بر معنویّت مردم تحت تسلّط حکومت خود به ویژه ایران 
داشتند الزم است که هدف آن ها از حکومت و نوع حکومت به طور مختصر مورد تحليل 
و بررسی قرار گيرد؛ عّباسيان داعيه خالفت داشتند و نسبت خود به خاندان پيامبر)ص( را 
امتيازي براي رسيدن به خالفت و اثبات برتري نسبت به امویان می دانستند )ترکمني آذر، 
64:1383( نوع عملکرد آن ها براي به دست آوردن حکومت و سخنان و اقدامات اّوليه آن ها 
در ابتداي حکومت حاکي از آن است که هدف آن ها فقط به دست آوردن حکومت است آن 
هم فقط براي خاندان عّباسي و الغير و کار به دین و خدمت به مردم  و هدایت همه جانبه 
مردم نداشتند. لذا در ادامه به توضيح گوشه اي از عملکرد آن ها در به دست آوردن حکومت 

و نوع حکومت آن ها در آغاز خالفتشان پرداخته می شود:
شيعه  عرب،  غير  و  عرب  از  اعم  ناراضيان  همه  همراهي  در  عّباسي  مبلّغان  کوشش   -
از ناخالص بودن هدف آن ها از به دست آوردن  و خارجي و حتي غير مسلمان که حاکي 

حکومت است )پطروشفسکي، 1368: 50(.
- انتخاب شعار مجعول »الرضا من آل محّمد« براي همراه ساختن ایرانيان به ویژه مردم 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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خراسان که خواستار خالفت آل رسول بودند ولي نمي دانستند آل رسول چه کساني هستند 
لذا آن ها از ابتدا با نيرنگ و فریب  براي رسيدن به خالفت تالش کردند و خالفتي که بر 
براي دین و خدمت به مردم نيست پس آن ها  اساس دروغ بخواهد پایه ریزي شود مسلّماً 
با نيروي انساني و شمشير ایراني توانستند خالفت را از بني امّيه بگيرند و غاصبان جدید 

خالفت شوند. )ترکمني آذر، 77:1383(
پليد خاندان عّباسي در غصب حکومت داشت.  از قصد  - خطبه سّفاح در کوفه نشان 
سّفاح در خطبه خود در کوفه اعالم کرد: )خالفت عّباسي است و عّباسي هم باقي مي ماند(. 
)طقوش، 61:1380( لذا خالفتي که بخواهد بر اساس غصب باشد نمي تواند حکومتي براي 

دین و رشد مردم در همه عرصه ها باشد.
اّولين خليفه عّباسي و ساختن شهر  انبار توسط سّفاح  - ساختن شهري در کنار شهر 
دليل  به  براي حکومت  کوفه  نکردن  انتخاب  و  عّباسي  دومين خليفه  منصور  توّسط  بغداد 
براي خود  را خطري  علي)ع(  اميرالمؤمنين  محّبان  و  عّباسي شيعيان  که خلفاي  است  این 
احساس می کردند )طقوش، 44:1380-71( چرا که آن ها کاماًل آگاه بودند که حکومت از 
آن اميرالمؤمنين و فرزندان آن بزرگوار است و از اینکه حکومت به صاحبان اصلي آن برسد، 

در هراس بودند. 
- به قتل رساندن عناصر پر قدرت ایراني که زماني بازوي تواني آن ها بودند مانند ابومسلم 
خراساني و خاندان حضرت علي)ع( توّسط خلفاي عّباسي، به این خاطر که آن ها را رقيب خود 
در خالفت مي دانست اند. لذا سّفاح و منصور مخالفان را از هر طيف کشتند. کشتن ابوسلمه 
و حبس و قتل سادات حسني در زمان منصور از همين موضوع حکایت مي کند )ترکمني 
آذر، 77:1383(. با توّجه به این نوع عملکردها نمي توان باور داشت که آن ها براي دین و 
معنویّت و خدمت در عرصه هاي گوناگون به ملّت اسالمي تحت حکومت خود اقدامي انجام 
داده باشند. لذا وقتی مردم ایران به این موضوع پی می برند، نارضایتي آن ها از خالفت عّباسي 
بيشتر مي شود و تالش می کنند، خالفت به صاحبان اصلي آن )خاندان رسالت( برسد. لذا 
مأمون زیرک ترین خليفه عّباسي با آگاهي از این خواسته مردم و آگاهي از حّقانيت خالفت 
از تسلّط بر امين برادر خود براي آرامش معترضان  اميرالمؤمنين علي)ع( و فرزندانش پس 
ایراني و علوي، امام رضا)ع( را براي سپردن حکومت یا والیت عهدي به ایشان به ایران دعوت  
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مي کند.
4. تأثير امام رضا)ع( در تعالی باورهای معنوی مردم ایران در زمان حيات 

هر چند آمدن امام رضا)ع( به ایران برای والیت عهدی امری اجباری بود و امام)ع( بارها 
این امر را در فرصت های مختلف یاد آور شده بود ولی امام رضا)ع( برای انجام رسالت الهی 
از هيچ  باورهای معنوی(  )تعالی  انسان هاست  خود که همان هدایت و جهت دادن فطرت 
خود  مقاله  در  همایون  محّمدهادی  جمله  از  تحليل گران  از  بعضی  نکردند  دریغ  کوششی 
رسالت امام رضا)ع( را در راستای تشکيل تمّدن بزرگ اسالمی تربيت مردم ایران معرفی می 
کند. )همایون، 60:1392-33( لذا امام رضا)ع( در طول سفر خودشان در ایران و همچنين 
در مّدت اقامتشان در مرو به صورت هدفمند به اجرای برنامه هایی پرداختند که نتيجه آن، 
ناکامی مأمون در رسيدن به اهدافش بود و همچنين تحّقق رسالت الهی خودشان که به مرور 

در ادامه به ذکر آن ها پرداخته خواهد شد.
کرامات امام رضا)ع( از لحظه ورود به ایران سر آغازی بود برای تقویت شناخت ویژگی های 
امام )امام شناسی( و ایمان به شایستگی امام رضا)ع( برای امامت. اما وجود بعضی ویژگی ها 
در این کرامات عاملی شدند برای نهادینه شدن این باورها در مردم ایران تا در طی نسل های 
متمادی از آن ها شيعيانی بسازد دائمی و محّب واقعی اهل بيت)ع( و بدانند که راه سعادت 
ارتباط و پيروی از اهل بيت است و آن را تمرین زندگی خود قرار دهند. برای روشن شدن 
بحث به بيان بعضی از کرامات به همراه ویژگی های اثر گذارشان در تقویت باور های معنوی 

مردم ایران پرداخته می شود:
1.4. رفتارهای هدفمند امام رضا)ع( برای تغيير نگرش در باورهای معنوی مردم 

ایران
گواهی  تاریخ  سفر:  طول  در  اقامتشان  محل های  در  ضروری  معارف  بيان  الف( 
همواره  مرو  در  و چه  مسير  در طول  ایران چه  به  امام  ورود  ابتدای  همان  از  که  می دهد 
ایرانيان با شور و اشتياق بر دور امام حلقه زده و از علم سرشار و دیدگاه های علمی و فرهنگی 
ارزشمند شيعه بهره برده اند. برای نمونه رجاء بن ضّحاک درباره رفتار امام در بين راه می 
گوید: ))آنگاه امام بر می خواست و به مردم می پرداخت و آنان را حدیث می کرد و موعظه 
و پند می داد تا نزدیک زوال ظهر و آن حضرت در هيچ شهری قدم نمی گذاشت جز اینکه 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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اهالی آن سامان به دیدنش آمده از وی مسائل و مشکالت دینی خود را می پرسيدند و بسيار 
از  از آباء گراميش حدیث می کرد(( )صالحی، 185:1384( در یکی  برای آنان از پدرش و 
موقعّيت های پيش آمده و کم نظير و مؤثّر برای راهنمایی مردم در مسير سفر امام رضا)ع( به 
مرو آن جایی بود که جمعيت کثيری از مردم نيشابور در بدرقه امام رضا)ع(، از زبان پدران 
به  اّوالً  بود  این موقعّيت کم نظيری  امام علی)ع(، خواستار حدیثی شدند  بزرگوارشان  و جّد 
خاطر کثرت جمعيت که موّرخين تصریح کرده اند 24000 قلمدان برای نوشتن حدیث آماده 
بود این مطلب نشان دهنده این است که این جمعيت متجاوز از 100000 نفرند )کمپانی،  
95:1365-96( و ثانياً این جمعيت کثير خود تشنه هدایت اند و ثالثاً خواستار بهترین وسيله 

هدایت یعنی حدیث هستند. 
امام رضا)ع( تصميم گرفتند از این موقعيت کم نظير و اثر گذار بهترین بهره برداری را در 
جهت هدایت معنوی مردم انجام دهند. لذا ضروری ترین مسائلی را مطرح کردن که به تغيير 
نگرش معنوی مردم می انجاميد. چه مسئله ای ضروری تر از توحيد که راه و مسير حرکت 
معنوی را روشن می کند. چه مسأله ای ضروری تر از والیت که شرط تحّقق رسيدن به مقصد 
در این حرکت معنوی  است. پس حدیث سلسله الذهب را بيان می کنند که مفاهيم کليدی 
معنویّت )توحيد – والیت ( را در بر دارد. این حدیث به تواتر در منابع حدیث از محّدثان 
مختلف نقل شده است. این همه تالش های امام رضا)ع( برای بيان معارف ضروری به مردم 
حّتی در طول سفر که با سختی های راه همراه است در راستای تغيير نگرش در باورهای 

معنوی مردم ایران بوده است.
ب( تبيين  و دفاع از حقيقت اصول اعتقادی مهم و مؤثّر در معنویّت انسان ها 

در مرو 
تشکيل کالس های درس در منزل و مسجد مرو و نيز استفاده از هر فرصتی در تبيين 
مبانی اصيل شيعه نمونه ای بارز از فعاليت های علمی و فرهنگی امام)ع( می باشد. والیت عهدی 
تحميلی در مرو فرصتی مناسب برای امام شد تا بتوانند ضروری ترین اصول اعتقادی اسالم 
و تشّيع را در مرو تبيين نمایند تا در عصری که مستعد گسترش شبهات بود، جلوگيری 
نمایند از گسترش شبهات اعتقادی مسلمانان و شيعيان و همچنين این که این اصول در 
این  در  امام)ع(  موّفقيت  به  اسالمی  اندیشمندان  که  بود  مؤثّر  معنویشان  رشد  سير صحيح 
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عرصه اعتراف نموده اند. محمدی ری شهری معتقد است امام رضا)ع( در پایه گذاری و گسترش 
اندیشه کالمی مسلمانان و تشّيع موّفق بوده اند. چون امام رضا)ع( پاسخ گوی سواالت متکلّمان 

مسلمان و غير مسلمان بوده اند )محّمدی ری شهری، 66-67:1393( .
مهاجرانی در قسمتی از مقاله خود آورده است که ميراث فلسفی امام علی)ع( به دست سه 
نفر از ائّمه – باقرین)ع( و امام رضا)ع( آشکار شده است )نصر، 218:1383(. مباحث اعتقادی 
که در این دوره در جامعه نمود بيشتری داشت و امام)ع( درباره آن سخن گفته اند عبارتند 
از: توحيد، نبّوت و امامت، چرا که در نگاه امام رضا)ع( این اصول در تربيت معنوی انسان ها 
مؤثّرند و نباید خدشه ای بر آن ها وارد شود و باید حقيقت آن ها آشکار شود که بخشی از سيره 

امام)ع( را در مرو راجع به هریک از این اصول تبيين می کنيم.
توحيد: برای امام)ع( مسأله تبيين حقيقت توحيد بسيار مهم بود چرا که آن در تعيين 
از هر فرصتی چه در مرو و چه  امام)ع(  انسان ها مؤثّر است. لذا  غایت مسير تکامل معنوی 
خارج از مرو در تبيين این موضوع  و نقش آن در تکامل معنوی انسان ها تالش نمودند. که 

به بعضی از آن ها اشاره می شود:
بيان خطبه توحيدیه در جمع بنی عّباس حاضر در مجلس مأمون:... ثم قال: اول عباده 
اهلل معرفته و اصل معرفه اهلل توحيده  ... ))سپس فرمود: نخستين مرحله عبادت خدا شناخت 
و معرفت اوست و اساس و پایه معرفت خداوند توحيد و یگانگی اوست ...((. امام)ع( در این 
خطبه طوالنی درباره اهّميت توحيد، راه های شناخت خدا، صفات خدا و ... مطالبی را بيان 
از متکلّمانی که  بسياری  به سؤاالت  امام)ع(  کردند )طبرسی، 367:1392-358(. همچنين 
امام)ع( جویا شوند صبورانه پاسخ هایی کامل و قابل پذیرش  از زبان  می خواستند توحيد را 
عرضه می کردند که منجر به اعتراف آن ها به قبول اندیشه توحيدی امام )ع( می شدند. حسين 
بن خالد، حسن بن علی وشاء، محمد بن سنان، عمران صابی، سليمان مروزی و... از این 
دسته افراد بودند که راجع به مسأله توحيد از امام)ع( سؤال نموده اند )صدوق،388:1380-

.)228
به  نياز  پس  نيستند  مصالحشان  تشخيص  به  قادر  انسان ها  چون  امام)ع(  نگاه  در  نبی: 
لذا  کنند.  دفع  را  زیان هایشان  و  تأمين  را  منافعشان  که  دارند  نواهی  و  اوامر  و  آموزش ها 
فرستاده ای بين خدا و مردم نياز است که او همان نبی است. االمام الرضا)ع( فی عله وجوب 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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معرفه الرسل واالقرار بهم واالذعان لهم بالطاعه ... ما یکملون به مصالحهم ،... لم یکن بد لهم 
من رسول بينه و بينهم، معصوم، یودی اليهم امره و نهيه و ادبه،... )صدوق، 253:1408( با 
توجه به این نگاه امام)ع( در هر جا که تشخيص می دادند راجع به نبی و عصمتش شبهه ای 
است به شّدت موضع گيری و با بيان مطالبی ایده درست را در این خصوص آشکار می کردند. 
یکی از این موارد پاسخ امام)ع( به مأمون راجع به عصمت انبياء است. مأمون سؤاالت خود 
راجع به عصمت انبيا می پرسيد و امام)ع( پاسخ می داد و مأمون پس از شنيدن هر پاسخ امام )ع( 

را به خاطر پاسخ هایشان تقدیر می کرد )صدوق،396-418:1380(.
از  منتخب  امام  داشتن  به  انسان  نياز  بر  وحی،  ضرورت  تبيين  پی  در  امام)ع(  امامت: 
سوی خداوند بسيار تأکيد نموده اند و در این خصوص از ایشان احادیث زیادی روایات شده 
است )زبيدی، 109:1382(. در نگاه امام رضا)ع( انسان در فهم دین احتياج به راهنما دارد 
و آن راهنما انسانی است که فقط خداوند به ویژگی های او آگاه است و انتخابش هم توّسط 
خداست نه انسان ها چون از عهده شناختش بر نمی آیند. عبدالعزیز بن مسلم شبهاتی را که 
در باب امامت در مسجد مرو شنيده به امام رضا)ع( گزارش می کند. لذا امام)ع( در خطبه ای 
معروف به خطبه ی اماميه که خطبه ای است طوالنی امام و جایگاه اش را برای عبدالعزیز بن 

مسلم این گونه بيان می کند:
... امام امين خدا در زمين و حّجت او بر بندگان است. او خليفه خدا در کشور خداست. 
امام دعوت کننده ی مردم به سوی خدا و مدافع حرمت های الهی است. امام مقام انبيا و وارث 
اوصيا است. امامت نمایندگی خداوند عّزوجل و جانشينی پيامبر)ص( و مقام اميرالمؤمنين)ع( و 
ميراث حسن)ع( و حسين)ع( است. امام حدود را اجرا می کند. او مدافع دین است. او مبين و 
مجری دین است او زمام دین است. توّسط امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد 
به کمال خود می رسد. امام از گناهان پاک است و از عيوب مبّری و اطاعتش واجب. پس 
انتخاب مردم کجا و این مقام کجا؟ پس چگونه می خواهند امام را برگزینند؟ او معدن قداست 

و پاکيزگی و عبادت و علم و بندگی است... )صدوق، 444-458:1380(
ج( دعوت امام رضا)ع( از بستگان برای حضور در ایران: حضور امام رضا)ع( موجب 
شد که گروه های فراوانی از امامزاده ها و سادات راهی ایران شدند )جعفرنژاد، 57:1386 ( 
نقل شده که امام رضا)ع( پس از والیت عهدی نامه ای برای بستگان خود نوشت و آنان را به 
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ایران دعوت نمود. این نامه باعث شد 12673 نفر از بستگان آن حضرت در چندین کاروان 
مدینه را به قصد خراسان ترک کنند )مفتخری، 50:1388(. در حقيقت دعوت امام رضا)ع( از 
بستگان خود دعوت از مربّيانی است از خاندان پاک نبّوت برای تبليغ عقاید حّقه شيعه که 
در اعتالی نگرش معنوی مردم ایران مؤثّر شد و عاملی برای توسعه و روند تکاملی شيعه شد. 
تأثير این مربّيان در اعتالی معنویّت مردم ایران هم در زمان حياتشان با انجام اقدامات اش و 
چه پس از شهادتشان بود. مزار این بزرگواران جایگاهی شد برای ارتباط صميمانه شيفتگان 
خاندان نبّوت؛ و همچنين جایگاهی شد برای بذل محّبت دو طرفه هم حاجت گرفتن و هم 
خدمت به اهل بيت)ع(. این مزارهای متبّرک در ایران، نمودی است از آرمان های راستين تشّيع 
که از اسالم ریشه گرفته بود و در حقيقت پشتوانه عظيمی برای معيارها و ارزش های واالی 
اینکه محلّی برای زیارت مشتاقان  بر  افزون  این مکان ها  مکتب تشّيع محسوب می گردید. 
خاندان اهل بيت)ع( بود مدرسه بزرگی نيز برای زائران تلّقی می گردید که از معرفت امامزادگان 
و فضایل اخالقی آن بزرگواران بهره مند گردند و از سویی به مظلومّيت و حّقانيت آنان پی 
ببرند که این خود در گسترش مذهب شيعه نيز مؤثّر بود. )حر، 1387: 40-25( در واقع این 

آرامگاه ها هر کدام به کانونی برای گسترش فرهنگ تشّيع تبدیل گردید. 
1.4. آثار و پيامدهای تربيت معنوی مبتنی بر  اعمال امام رضا)ع(

الف( آثار تربيتی والیت عهدی: مأمون مجبور بود که برای تحّقق اهداف سياسی خود 
از جمله مشروع جلوه دادن خالفت و به دست آوردن پایگاه مستحکم مردمی، خالفت و یا 
والیت عهدی را به امام رضا)ع( تحميل کند. مأمون در این راه هر اندازه که از خود زیرکی 
و سياست نشان داد به همان اندازه امام رضا)ع( از خود هوشياری نشان دادند و توطئه های 
برای خنثی کردن توطئه های  امام رضا)ع(  مأمون را خنثی کردند )محّمدزاده، 192:1388( 
مأمون برنامه بسيار دقيق طراحی کرد و با اجرای آن ها ضمن ناکامی نقشه های مامون اهداف 

برخواسته از رسالت شان را محّقق می کردند. 
پاسخ منفی  وليعهدی  برای خالفت و  به پيشنهاد مأمون و اصرار چند ماهه  امام  ابتدا 
دادند اثر معنوی این اقدام بر مردم و آگاهيشان از اینکه مأمون می خواهد والیت عهدی را 
بر امام)ع( تحميل کنند و امام اهل دنيا نيست )تقویت امام شناسی( و گذاشتن شروط امام 
برای دخالت نکردن در امور حکومت به جز آثار سياسی اثر معنوی هم داشت. اثر معنوی 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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آن زهد و پارسایی امام را برای مردم تداعی می کرد )تقویت امام شناسی( و امام در مجلس 
والیت عهدی با سخنان و رفتار خود حّقانيت ائّمه را در حکومت بر مردم تأکيد کردند. امام 
در پاسخ به درخواست مأمون برای ایراد سخن به عنوان وليعهد، با چند عبارت کوتاه حّقانيت 
خود را برای حکومت اعالم کردند. امام پس از حمد و ثنای الهی فرمودند همانا ما به سبب 
قرابت با رسول خدا)ص( بر شما حق داریم و شما نيز که اّمت آن حضرتيد بر ما حّقی دارید. 
هرگاه شما حق ما را ادا کردید ادای حق شما بر ما واجب خواهد بود )عاملی، 309:1386(  
اثرات معنوی این بيانات کوتاه بر مردم نيز امام شناسی است. )که حکومت حق امام رضا)ع( 
است نه مأمون( زمانی که مجلس خلوت تر شد دعبل خزاعی قصيده ای در خصوص حماسی 
تاریخی بنی هاشم و منقبت نامه آل علی)ع( قرائت کرد دعبل با خواندن قصيده اش حقانيت 
آل علی برای حکومت، زحمات و رنج ها و مظلومّيت آل علی)ع( را برای تحّقق امر دین، ظلم 
حاکمان غاصب را بر خاندان رسالت و ظهور منجی را بيان کرد. ضمن اینکه خواندن این 
قصيده با انتقال ویژگی های امام شناسی و یادآوری انسان های شایسته این مقام آثار معنوی 
بر مردم داشت. واکنش های امام بر این قصيده عالوه بر تأیيد اندیشه های دعبل یافته های 
مردم را از این قصيده به یقين تبدیل کرد. در پایان شعر با آفرین های مکّرر و دادن هدیه های 
زیاد )محّمدزاده، 215:1388( یک رمز معنوی به مردم دادند که راهنمای عمل مردم باشد. 
برای حّقانيت  است،  ارزشمند  اهل بيت  به  تأکيد کند که محّبت  به مردم  امام می خواست 
اهل بيت باید سخن گفت، باید از حّقانيت اهل بيت دفاع کرد و اینکه راه سعادت پيروی از 

اهل بيت است. 
ب( پيامد های تربيتی دعای باران: موقعيتی دیگر که امام)ع( به درستی در راستای 
اهداف خود )تغيير باورهای معنوی مردم( بهره برداری نمودند و مردم را راهنمایی کردند 
زمانی بود که مأمون از امام خواست برای خشکسالی دعا بفرمایند امام این گونه دعا فرمودند: 
به ما  آنان  را مورد احترام عموم قرار دادی  را بزرگ داشتی و ما  تو ما اهل بيت  بار خدایا 
متوّسل شدند و از طریق ما فضل و رحمت تو را طلب می کنند و در انتظار نعمت تو هستند. 
این دعا یک کد معنوی بود برای مردم که ائّمه واسطه فيضند برای بهره مندی از نعمت های 
الهی باید به ائّمه توّسل جست. امام پس از استجابت دعا این گونه مردم را راهنمایی نمودند: 
اهل بيت از نعمت های الهی اند و به مردم یاد آور شدند که با کفر نعمت، خدا نعمت هایش را 
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می گيرد و اقرار نکردن به دوستی اهل بيت کفران نعمت است )صدوق، 1380، ج2: 387-
383(. این سخنان هم یک کد معنوی دیگر بود که باید قدر اهل بيت را به عنوان یک نعمت 

باید دانست و باید دوستی اهل بيت را برای تشّکر از این نعمت الهی اقرار کرد.
ج( پيامد های تربيتی مناظرات امام رضا)ع(: یکی از روش های امام برای تبليغ دین 
در  چه  و  والیت عهدی  از  قبل  چه  فراوان  بدعت های  و  انحرافی  افکار  شّر  از  آن  حفظ  و 
مأمون  زمان والیت عهدی چون  در  )صالحی، 204:1384(.  بود  مناظره  زمان والیت عهدی 
بهترین  گرفت  تصميم  بکاهد  بود  آن  شاهد  که  امام  روز افزون  محبوبيت  از  می خواست 
امام را به عجز در آورد  تا  انتخاب کند  دانشمندان و متفّکرین و برترین جدل کنندگان را 
را  همه  امام  ولی  بکشاند.  اندیشمندان  رخ  به  را  امام  کمبود  و  کاسته  را  امام  محبوبيت  و 
از یهودی و مسيحی، برهمن، منکر خدا، مادی را در بحث محکوم نمود )محّمدزاده،  اعم 
374:1388(. مناظرات زمان والیت عهدی که مأمون تدارک دیده بود ویژگی ممتاز داشت هر 
کدام از طرفين که شکست می خوردند باید قبول شکست می کردند و این فرصت خوبی بود 
برای امام که با علم خدادادی خود ضمن شکست طرف مقابل اهداف متعالی خود را عملی 
کند. قبول شکست در برابر امام)ع( توّسط همه مناظره کنندگان در مجالس مناظره پيامدهای 
مهّمی برای آگاهی طرف های مناظره و همه مردم داشت که در جهت گيری دینی آنان تأثير 
داشت برای آنان ثابت شد که با وجود اسالم، هيچ آیينی قابل پيروی نيست و شيعيان دارای 
بهترین مکتب کالمی و بهترین رهبری هستند و به پيروان دیگر فرقه های کالمی نيز ثابت 

شد که اسالم ناب در اختيار آنان نيست و باید اسالم ناب را از اهل بيت بياموزند.
امام  معاشرت  آداب  و  رفتار  طرز  رضا)ع(:  امام  زندگی  تربيتی سبك  پيامد های  د( 
رضا)ع( چه پيش از والیت عهدی و چه پس از والیت عهدی آراسته بود به اخالق عالی ممتاز 

و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب فرموده بود.
امام)ع(  از پایان سفر درباره  امام)ع( از مدینه به مرو پس  رجاء بن ضّحاک مأمور کنترل 
اینگونه گفت: به خدا قسم شخصی را نيافتم که از ایشان پرهيزگارتر باشد و بيشتر از او به 
امام رضا)ع( در جمع  یاد خدا باشد... )مجلسی، 1356، ج49: 95(. مأمون دشمن کينه توز 
عّباسيان چنين گفت: ... من در ميان فرزندان عّباس و فرزندان علی رضی اهلل عنهم بسی 
و  متدیّن تر، شایسته تر  پارساتر،  با فضيلت تر،  را  آنان  از  ولی هيچ یک  و جو کردم،  جست 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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سزاوارتر به این امر از علی بن موسی الرضا)ع( ندیدم )مسکویه، 1366، ج6: 436(. از ابراهيم 
بن عّباس صولی نقل شده که گفته است: من ابی الحسن الرضا)ع( را هرگز ندیدم در سخن 
گفتن با کسی درشتی کند من هرگز ندیدم سخن کسی را بيش از فراغ از آن قطع کند و 
هرگز در خواست کسی را که قادر به انجام داد آن بود رد نفرمود. هرگز پای خود را پيش 
هيچ کس دراز نمی کرد... هر که بگوید در فضيلت کسی را مانند او دیده، از او باور نکنيد 

)ابن شهر آشوب، بی تا، ج4: 300(. 
در  هم  آن  می کردند  ترسيم  را  اسالم  راستين  چهره  مردمان  با  برخورد  در  امام)ع( 
عصری که جالل و شکوه پوشالی دستگاه خالفت از این آیين سيمای دیگری ارائه می داد. 
رفتار می کرد  مردم  با  دیدگاه  این  از  و  انسانی می دانست  ارزش  دارای  را  امام رضا)ع( همه 
)محّمدزاده،99:1388(. بنابراین بطور کلّی باید اذعان داشت که حضور امام رضا)ع( در ایران 
فرصتی برای آن بزرگوار شد تا در جهت ترویج آموزه های اصيل اسالمی بپردازد و با گفتار و 

رفتار خویش تحولی در نگرش و باور های معنوی مردم ایران به وجود آورد.
5. تأثير امام رضا)ع( بر باورهای معنوی مردم ایران بعد از شهادت 

بود.  مذهبی  و  سياسی   امور  در  دگرگونی هایی  شاهد  ایران  جامعه  دوران  این  در 
حکومت های قسمت شرقی ایران از طرف خليفه عّباسی به ایرانيان واگذار شد. )ترکمنی آذر، 
110:1383( و حکومت های ایرانی در این دوران به سمت استقالل و کاهش قدرت عّباسيان 
پيشرفت نمود. از نتایج این دگر گونی ها این بود که برای مردم ایران تدریجاً فرصتی ایجاد 
شد تا زائر یا مجاور امام رضا)ع( شوند تا از فيوضيات معنوی این مکان استفاده نمایند که 
این ارتباطات در این دوران به آبادی مشهدالّرضا انجاميد تا جایی که طی مدت 500 سال 
مشهدالّرضا که مکانی ناشناخته در نزدیکی طوس بود به شهری بزرگ مبّدل شد تا جایی که 

شهرتش از طوس بيشتر گشت. 
از دیگر نتایج کاهش قدرت خلفای عّباسی در حکومت های مستقل ایرانی بعد از شهادت 
امام رضا)ع( این بود که رجال سياسی محب اهل بيت)ع(، در هر کدام از حکومت های مستقل، 
محّبت خود را با توسعه مشهد الّرضا و آباد کردن این مکان و خدمت به زائرین و مجاورین ابراز 
دارند که هم برای رشد معنوی این رجل مؤثّر بود و هم در رشد معنوی زائرین و هم اینکه 
فرهنگ ابراز محّبت به ساحت اهل بيت)ع( ترویج می شد. پس از کمی توسعه مشهد الّرضا در 
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کنار مرقد منّور امام رضا)ع( مجالس وعظی برگزار می شد که واعظين، مستمعين و مجاورین 
را از فيوضات معنوی بهره مند می کردند. ابن اثير این موضوع را در زمان سلجوقيان تأیيد 
می نماید. )قصابيان، 126:1377( هر چند این ابراز محّبت ها به ساحت مقّدس امام رضا)ع( 
و  فراز  با  تاریخ  طی  در  وقف(  منّور،  مرقد  توسعه  خدمت،  )زیارت،  گوناگون  به شکل های 
توّسط  ایرانيان  رسمی  مذهب  عنوان  به  تشّيع  اعالن  با  ولی  است  بوده  همراه  نشيب هایی 
صفویان فرهنگ زیارت و خدمت روز به روز توسعه پيدا کرد و با تأسيس توليت آستان قدس 
)قصابيان، 239:1377(  توّسط صفویان  زائرین  برای  بيمارستان  تأسيس  و  زائرین  اطعام  و 
زیارت برای زائرین آسان تر و دلچسب تر می شد و خيل مشتاقان روز به روز افزون می شد و 
با گذشت زمان و با پيشرفت امکانات و با برنامه تبليغاتی که به اقتضای زمان انجام می شد 
سطح آگاهی های معنوی مردم افزایش پيدا می نمود و زیارت، فرهنگی دوست داشتنی برای 
مردم ایران شده چون مردم فهميده اند که راه رسيدن به خدا در سایه محّبت و اطاعت از 
خاندان اهل بيت)ع( است و چه افرادی که در سفرهای معنوی به مشهدالّرضا و یا ارتباط قلبی 
خود با این امام رئوف گره کور زندگی اش باز شده و این محبت قلبی اش مضاعف شده و به 

یقين رسيدند که راه نجات، اهل بيت)ع( هستند. 
بنابراین مرقد منّور امام رضا)ع( در ایران شمعی شد برای اینکه ایرانيان مانند پروانه های 
عاشق به مرور در طول تاریخ به مراتب آگاهی های خویش، عشق خود را به طرق گوناگون 
)زیارت، خدمت به زائرین، وقف، مدح اهل بيت( تمرین نمایند و این تمرین باعث نهادینه 
شدن عشق به اهل بيت در خود و نسل های آینده شان شد و این راهی شد برای سير معنوی 
ایرانيان. عالوه بر مرقد منّور امام رضا)ع(، آثار ایشان در مسير آمدنشان از قبيل قدمگاه ها، 
مساجد، قنوات، چشمه ها، به آثاری مبّدل شدند که مردم ضمن مراجعه به این مکان ها و 
این مکان ها جایگاهی برای  از  با گرفتن حاجات و دیدن کرامات  این مکان ها  گراميداشت 
افزایش عالقه مندی به امام رضا)ع( و مؤثّر بر معنویّت آن ها شدند. همچنين بسياری از امام 
زادگان که با دعوت امام رضا)ع( به ایران آمده بودند در زمان حيات خود مبلّغان تشّيع علوی 
و دین اسالم شدند و مؤثّر بر رشد معنوی مردم ایران و در زمان بعد از وفات یا شهادتشان در 
صورت داشتن مزار جایگاهی برای ابراز محّبت مردم به وجود فرزندان اهل بيت)ع( شدند. لذا 
ابراز محّبت به همه اهل بيت)ع( و فرزندان آن ها فرهنگی شد برای مردم ایران در همه نقاط 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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این سرزمين که از مهم ترین آن ها می توان به وجود مرقد منّور حضرت فاطمه معصومه)س(  و 
شاه چراغ)ع( در شيراز اشاره نمود. وجود مزار امام رضا)ع( و امامزادگان فرصتی شد برای بعضی 
اهل بيت)ع(  به ساحت  را  قلبی خود  ارادت  زائرین  به  با خدمت  این مکان ها  ایرانيان که در 
نشان دهند و هم چنين فرهنگ خدمت را در این مکان های مذهبی ترویج کنند. پس بطور 
کلّی باید اذعان داشت که با آشنایی نسبی مردم ایران با اهل بيت به خاطر وجود امام رضا)ع( 
و امامزادگان و رسمی شدن مذهب تشّيع، برای مردم ایران فرصتی فراهم شد که به مدح 
اهل بيت و بيان زندگی آن ها بپردازند که از نتایج آن آشنایی بيشتر ایرانيان با اهل بيت)ع( و 

ارادت بيشتر مردم ایران به این بزرگواران شود. 
6. نتيجه گيری

است.  مادی  فرا  و  انسان  ذاتی  بعد  معنویّت  که  داشت  اذعان  می توان  آنچه گذشت  از 
معنویّت از منظر اسالم یعنی رشد بعد روحانی که در متعالی شدن گرایش های باطنی افراد 
مؤثّر است و رشد در این بعد بدون هدایت و پيشوای رهبری ميّسر نيست. امامان معصوم)ع( 
شایسته ترین افراد برای هدایت انسان ها در همه ابعاد هستند. امام چنان که نسبت به ظاهر 
اعمال مردم پيشوا و راهنما است، هم چنين در باطن نيز سمت پيشوایی و رهبری دارد. لذا 
حضور مبارک امام رضا)ع( در ایران فرصتی شد برای ایرانيان تا از هدایت الهی این امام معصوم 
برای رشد درهمه ابعاد بهره مند گردند که یکی از ابعاد مهم آن معنویّت است. در واقع در 
این پژوهش برای اینکه بتوان به بهترین شکل ممکن آثار و پيامدهای معنوی امام رضا)ع( در 
تعالی باورهای مردم ایران به هنگام حضورشان در ایران تبيين و بررسی شود، ابتدا الزم بود 
تا به صورت گذرا و اجمالی نگاهی به زندگی ایرانيان داشته تا به شناخت جامعی به ویژه در 
بعد معنویّت پيدا کرد. از این رو در این پژوهش ابتدا به مطالعه و بررسی وضعيت معنوی 
مردم ایران در دوران ساسانيان پرداخته شد و در ادامه با بررسی دوران حکومت امام علی)ع( 
و بنی امّيه و سرانجام بنی عّباس، به آثار معنوی امام در زمان حياتش در تعالی باورهای 
مردم ایران اشاره شد و در آخرین گام این پژوهش، برکات و آثار حضور ایشان بعد از شهادت 
در این سرزمين و در باورها و تعالی معنویّت مردم مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی سير 
تاریخی معنویّت مردم ایران قبل از حضور امام رضا)ع( و زمان حضور ایشان و در نهایت بعد از 
شهادت می توان دریافت که حضور این امام عزیز و بزرگوار در تربيت معنوی ایرانيان بسيار 
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مؤثّر و دارای اهمّيت حياتی بوده است. قبل از حضور اسالم که مردم ایران مکاتب تربيتی 
مختلف را آزموده و آن ها را کارامد ندیده بودند به دنبال راه نجات می گشتند، چرا که دچار 
سردرگمی معنوی شده و وضعيت آن زمان مردم، نشان از خسته شدن روح ایرانی از آئين 
خدمتگزار طبقه حاکم ظالم و ستمگری است که ایرانی را فقط برای خدمت می خواهد و 
و مساوات جزء  آئينی می گشت که عدالت  دنبال  به  ایرانی  لذا  از هر حيث.  برای رشد  نه 
مؤلّفه های آن باشد و او را به دیده ی کرامت نگاه کند و شانس رشد در همه زمينه ها را به 

او بدهد. 
اّما با ورود اسالم و با شناخت ابتدایی از آن، مردم ایران در می یابند راه نجات همين دین 
و مجریان آن است. لذا مردم ایران به خاطر عملکرد ناصحيح حاکمان غاصب و دنيا خواه بنی 
امّيه و بنی عّباس بر ممالک اسالمی من جمله ایران نه تنها عطش معنویشان لبریز و بهره مند 
نمی گردد که مورد ظلم و تحقير هم واقع می شود. در واقع دوران حکومت بنی امّيه و بنی 
عّباس وضع معنوی جامعه بهبود نيافت و این حکومت ها براي دین و معنویّت و خدمت در 
عرصه هاي گوناگون به ملّت اسالمي تحت حکومت خود هيچ اقدامي انجام ندادند. لذا مردم 
ایران این موضوع را درک کردند و نارضایتي آن ها از این حکومت ها باال رفت و آرزویشان 
این شد که خالفت به صاحبان اصلي آن، خاندان رسالت برسد. لذا مأمون زیرک ترین خليفه 
با آگاهي از این خواسته مردم و آگاهي از حّقانيت خالفت اميرالمؤمنين علي)ع( و  عّباسي 
فرزندانش پس از تسلّط بر امين برادر خود، براي آرامش معترضان ایراني و علوي، امام رضا)ع( 

را براي سپردن حکومت یا والیت عهدي به ایشان به ایران دعوت  کرد.
اّما با حضور امام رضا)ع( در ایران و فرصت والیت عهدی ایشان و اقدامات مؤثّر آن بزرگوار، 
مردم به سمت معنویّت واقعی هدایت شدند. از جمله برکات و رفتارهای هدفمند ایشان برای 
ایران در دوران حيات خویش، می توان به مواردی  باورهای معنوی مردم  تغيير نگرش در 
همچون؛ بيان معارف ضروری در محل های اقامتش در سفرها، تشکيل کالس های درس در 
منزل خویش و مسجد و دعوت از بستگان خود برای حضور در ایران اشاره کرد. لذا خارج 
ایرانيان حامل  برای  اعمال و رفتار آن بزرگوار،  ایران و تمام  امام در  از موارد فوق، حضور 
پيامدهای تربيت معنوی بود که در این پژوهش به صورت اجمالی به آن ها اشاره شد. در 
نهایت بعد از شهادت ایشان و ترویج فرهنگ زیارت و حضور سادات دعوت شده توّسط این 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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امام عزیز، مردم ایران در معنویّت رشد فزاینده ای پيدا نمودند و در حال حاضر نيز مزار ایشان 
فرصتی برای تمرین معنویّت از قبيل خدمت به زائرین به اشکال مختلف، وقف و خود عمل 

زیارت شده است.
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