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  دهيچك

توجه به امر تعليم و آموزش مفاهيم ديني جايگاه محوري دارد           در جامعه ديني    
.  اسـت   انـسان بـه سـعادت   چرا كه تعليم و تعلم آيات الهي ابزاري بـراي رسـيدن  

 ،دارند در تفسير معارف الهي      يا  ژهيو منزلت   )ع(اطهار به اعتقاد شيعه، ائمه      كهجا  ازآن
 تعليم و تبيين مفاهيم دينـي در        يها  وهيشترين     پژوهش در پاسخ به پرسش مهم      اين

 مستقيم كه مـتعلم     يها  مؤلفه. سيره رضوي، به معرفي دو دسته مؤلفه پرداخته است        
 چـون پرسـش و پاسـخ،      هـايي     ؛ روش شـود   يمـ با قصد قبلي براي يادگيري حاضر       

 غيـر مـستقيم كـه معلـم بـدون آن كـه              يها  مؤلفه، جدل، خطابه و موعظه و       مناظره
 غير مستقيم انجام    طور  به، اين آموزش را     هدن را مورد خطاب قرار د     امستقيم متعلم 

 )ع(رضــا امـام  و مقايـسه؛ البتــه نـوع اســتفاده    قــصه، مثـال  ماننـد نمــايش، دهــد يمـ 
 .بيعتا متناسب با روحيه افراد و شرايط زماني و مكـاني بـوده اسـت              طها    شرو  ازاين

تواند الگويي براي تدوين سند چگونگي تعلـيم وآمـوزش معـارف             ها مي    روش نيا
  .ن اديان و مذاهب باشداالهي در ميان معلم

  :ها كليد واژه
  .تعليم، آموزشهاي  ، تفسير قرآن، روش)ع(رضا امام

                                                            
  a.zarsazan@mazaheb.ac.ir   :ياسالم مذاهب دانشگاه ثيحد و قرآن علوم گروه استاديار. 1
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  مقدمه
 موضـوع تعلـيم و      تمدن نوين اسالمي توجـه بـه      ي رسيدن به    كي از مسائل مهم برا    ي

 وظيفه تعلـيم آن  )ع(اطهار و ائمه )ص(امبريپتعلم و تبيين مفاهيم ديني است زيرا دانشي كه          
را به عهده دارند؛ در يك جمله شناخت قانون زندگي بر اسـاس شـناخت دقيـق انـسان                   

 آن را فلـسفه  مرتبـه و در چند تعبير است كه قرآن كريم از اين دانش به كتاب و حكمت   
 آمـوزش هـا     در واقع ايشان به انـسان     ). 2الجمعه،  ،  151البقره،  : نك(كند    مي بعثت معرفي 

زندگي كنند و به رضايتي كه نام ديگـر آن سـعادت            تر    دهند ياد بگيرند تا بهتر و سالم       مي
 بـه طريـق     به تعبير ديگر قرآن براي هدايت بشر به جانب رشد و راهنمايي           . است، برسند 
 پيغمبر خاتم نازل شده است و ترديـدي نيـست كـه يگانـه منبـع                )ص(محمداقوم بر قلب    

 اسالم و مباني احكام شريعت است و هر كـه بخواهـد بـر تعـاليم                 متعاليسرشار معارف   
 قرآن براي   جاكه  ازآن اما. حكيمانه اسالم دست يابد، بايد ريشه آن را در قرآن رديابي كند           

 به اختصار سخن گفته است كه ايـن خـود           رو  ازاينه،  شدو اوليه نازل    عرضه قوانين كلي    
 عالوه بر اين، گاه در قرآن الفاظ غريب و ناآشـنايي آمـده كـه هـر                  .دشو  مي موجب ابهام 

چه توضيح داده نشود، فهم آن براي عامه مـردم           چند در اوج قله فصاحت است اما چنان       
به قـصص امـم گذشـته و زمـاني بـه            ها    گاهي به منظور پند و عبرت انسان      . دشوار است 

 فهم ها، عادات و رسوم جاهلي معاصر نزول قرآن اشاراتي رفته است كه بدون اطالع ازآن
 بـر تبليـغ، وظيفـه        افزون )ص(پيامبر اكرم  بنابراين. معاني آيات مربوط، ممكن نخواهد بود     

سخن گفتـه بـا     چه قرآن به اجمال      دانست كه در رفع ابهام يا توضيح و بسط آن           مي خود
 يه بـرا ك يبا رسالت  نيز)ع(اطهار  ائمه).44النحل، : نك(كند بياني روشن حق مطلب را ادا 

ت ي به تربيخته شدند تا با الهام از منبع وحياز جانب خداوند برانگ اند ت بشر داشتهيهدا
 يفـ معر» امـام  «و» اسـوه  «عنـوان   بهم  يركنان در قرآن    يا. ها مبادرت ورزند    ل انسان يمكو ت 
ًو جعلناهم أئمة  «:فرمايد  مي جا كه خداوند   اند، آن   شده َّ ِ

َ ْ ُ ْ َ َ ِهدون بأمرنایَ
ْ َ
ِ
َ ُ م یـ قـرار دادیانیشوایو آنان را پ: ْ
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 افـزون بـر آن، حـق      ).۴۴٠: ٣ق،١۴١۵ یزیحـو: ؛ رک٧٣اء، یاالنب(» کردند  یت میکه به فرمان ما هدا
ِأهل الذکر «عنوانمرجعيت علمي ايشان با     

ِّ َ ْ ْفس «ه شريفه  آي در» َ َلوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمـونئَ ُ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ
ِ ِ

ِّ َ َ ْ :

بـه همـين سـبب      داده شـده اسـت   نـشان )۴٣النحل، (» دید، از اهل کتاب بپرسیدان یاگر خود نم
دارد   مي بهات، بيان دين و رفع ش   هاي     را در تبيين آموزه    )ع(خداوند صالحيت تام اهل بيت    

ها   گر انسان ي د يامل و امام برا   ك انسان   يرا آنان الگو  يز) 212-1:210 ج ،1372،  بابويه  ابن(
مل و مصون از خطا و انحراف باشند تـا          كد نسخه برتر و نمونه ا     يل با ين دل يهستند و به ا   

ـ د و ا  ي جامعه بر قامت آنان راست آ      يرهبر ـ ت و يـ ه ترب ين جـز در سـا     ي سر يـ  م يژه الهـ  ي
  .نخواهد بود
در ميان شـيعه  اي    شيعي به شكل گسترده    ، فرهنگ و معارف   )ع(رضا  امام  امامت   دوران

ي در اصل تشيع نداشـت چـرا كـه از زمـان امـام               تأثير شده بود و انحرافات جزئي       تبيين
 شـمار فراوانـي از شـيعيان چنـان      )ع(كاظم و امام    )ع(صادق به بعد و نيز توسط امام        )ع(باقر

ن اآمدند و منحرف    مي  در فقه و كالم شيعي به حساب       يا  استوانهك  يپرورش يافتند كه هر     
ـ جعفر(نداشـتند  از افراد ضعيف النفسي بودند كه جز در شرايط خاصي زمينـه رشـد                ان ي

هاي  از سوي ديگر طبيعت علم دوستي اسالم سبب شد به موازات پيشرفت ). 430: 1383
آن كشورها به محـيط     هاي    سياسي و عقيدتي در كشورهاي مختلف جهان، علوم و دانش         

علمي ديگران از يونان تا مصر و از هنـد تـا ايـران و    هاي   باد و كت  جامعه اسالمي راه ياب   
 ني همچن ).29: 1373،  قيومي(شود  روم به زبان عربي كه زبان جامعه اسالمي بود ترجمه           

شديد داخلي، نشستن مـأمون بـر       هاي    وضعيت خاص خالفت عباسيان و وجود اختالف      
 از جملـه آثـار      اعتزاله مذهب    وي ب  شي گرا مسند خالفت با نگرشي متفاوت به علويان،      

 بـه سـبب   )ع(هـشتم  امـام   امامـت  دورانرو ازايـن . رود  مـي شـمار  بـه اين عرصه استثنايي  
بـه همـين    ). 181 :2، ج تـا   بي ،قرشي(شد   كه داشت به عصر طاليي معروف        ييها  يژگيو

تـوان    مـي   پارادايم فكري و فرهنگي عصر رضـوي را        يها  يژگيوترين    سبب يكي از مهم   
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هـاي   بي انديشه و بيان دانست كه حضور عالمان غير مـسلمان و بـروز انديـشه         آزادي نس 
 .شـود   مـي  گوناگون در قالب مباحثات و مناظرات آزادانه از لوازم مهم اين پديـده تلقـي              

 آن حضرت كه دانش خود را از اجداد بزرگوارش به ارث برده بود و سرچـشمه                 رو  ازاين
 تعليم معارف وحياني در مباحث اعتقـادي نيـز    افزون بر  ،جوشاني از علم در سينه داشت     

 با عنايت به اهميت پس.  شبهات و انحرافات فكري و عقيدتي پرداخت بهگويي به پاسخ
رحادثـه امامـت حـضرت      پ دوران   جاكـه   ازآن در امر آموزش و      )ع(معصومان شناسي  روش
سرنوشـت   در   )ع(امـام  اثرگـذاري آن     لحاظ منحصر به فردي به      يها  يژگيو داراي   )ع(رضا

ايـن   به همين منظـور  .است توجه قابل از جوانب و زواياي گوناگون    ،مذهب علوي است  
 تعليم و تبيين مفـاهيم      يها  وهيشترين    پژوهش در صدد پاسخ به اين پرسش است كه مهم         

  بهـره  هـا   وهيشـ از ايـن    هـا      در كـدام زمـان     )ع(رضا  امامديني در سيره رضوي كدام است؟       
تواند الگويي مناسب فـراروي معلمـان و    ها مي سي اين روشجسته است؟ چرا كه برر  مي

  . علمي و فرهنگي باشديها عرصهمحققان 
د، با عنايت به ابعاد وسـيع و        شدر خصوص نوآوري و پيشينه اين تحقيق بايد متذكر          

 مستقل و تطبيقي و با سـؤاالت        صورت  به اين موضوع تاكنون     )ع(رضا  امام متنوع شخصيت 
آيـد   برميچه از مطالعه كتب سيره در اين باب          آن. قرار نگرفته است  مذكور مورد مطالعه    

 .نوعا نقل بدون تحليل وقايع است و كمتر از تحليل رفتارها سخن به ميـان آمـده اسـت                  
 اين جستار كه به     بنابرايناند؛    شده بررسي   ي ابعاد ديگر سيره رضو    درباره ديگر نيز    يبرخ

 پـس از    يرآمده است با مراجعه به سيره رضو       تحليلي به رشته تحرير د     –شيوه توصيفي   
 به اقتضاي موضوع مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت و      ها دادهگردآوري اطالعات و    

 )ع(رضا  امام روش   يها  مؤلفه پژوهش،   ني ا .دشسنني استخراج و عناويني براي آن انتخاب        
هـاي     از روش  ر منظـو  .كنـد   مـي  در امر تعليم را به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم           

است كه عموماً كالمي بوده و متعلم بـا قـصد قبلـي بـراي يـادگيري                هايي    مستقيم، روش 
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 برجـسته از ويژگـي    ها     آگاهانه بودن يادگيري در اين گونه روش       بنابراين. شود  يمحاضر  
 ايـن اسـت كـه مـواد     ،ايـن روش مثبـت    يهـا   صهيخصيكي ديگر از    . رود  يم شمار  بهآن  

ي كه بر   طور  به شود  يم آموزش به شكل روشن و مشخص عرضه         تعليمي و مقاصد مورد   
ايـن  . ل غير منطبق با واقع كمتـر وجـود دارد         يغير مستقيم، احتمال تاًو   هاي    خالف روش 

  ).83 :1380 ،برومند (شود يمروش خود به دو دسته فعال و غير فعال تقسيم 

 روش مستقيم فعال -1

 معلم هـدايت و     فهيوظ. رديگ  يمه عهده   در اين روش معلم نقش مدير و گرداننده را ب         
 كه ذهن فراگيـران از      كند  يم را به سمتي هدايت      ها  آناو فعاليت   . ن است اراهنمايي متعلم 

از اقـسام ايـن     .  تبـديل شـود    جست وجو گر  حالت انبار موقتي محفوظات به ذهن فعال        
 عي گفـت   به پرسش و پاسخ، مناظره و مجادله اشاره كرد كه هر يك به نو              توان  يمروش  

  .شود  ميمحسوبگو و

   پرسش و پاسخ1-1
است كه معصومان در آموزش احكام و معارف ديني از         هايي    سؤال و جواب از روش    

َیسئلونک « قرآن كه الفاظ   اتي آ .بردند  مي آن بهره  َ َستفتونکَی «،)١٨٩البقره، : نک(»َ النـساء، : نـک(»َ

با توجه  .  است موضوعفته ناظر بر اين      ر كار  به ها  آن در   )۵٣ونس، ی: نک(» ستنبئونکی «و) ١٢٧
گو و تعامل حضرت نـسبت بـه ائمـه بعـد از              و  امكان گفت  )ع(رضا  امامبه موقعيت زماني    

هنگـامی کـه مـردم در امـر امامـت  « شـهر آشـوب آورده اسـت        ابـن  .ايشان بيشتر بوده اسـت    
 هـزار مـسئله ١٨دنـد  اختالف کردند از مسائلی که از آن حضرت سـؤال شـد و ایـشان پاسـخ دا)ع(رضا امام

 واضح است، به رسميت شـناختن حـق          پر .)٣۵٠: ۴تا، ج  بیابن شهر آشوب،(» آوری گشت جمع
پژوهش در تاريخ و سيره . آيد  ميشمار بهسؤال براي مخاطب، از لوازم آزادي فكر و بيان        

 به لـوازم خطيـر و حـساس ايـن نـوع آزادي              )ع(رضاي عملي حضرت    بند  پايرضوي بر   
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كـي از يـارانش   يكـه امـام بـه    افـت  يتوان در روايتي   ميرد؛ اين همراهي را گذا  مي صحه
تمام كساني را كه در جلسه محمد بن فضل حاضر بودنـد و بقيـه شـيعيان مـا را                    : فرمود

 جاثليق مسيحي و رأس الجالوت يهودي را نيز فراخوان و از آنان بخـواه كـه                 .دعوت كن 
  ) .72: 49 جق،1403جلسي، م (خواهند از من بپرسند  ميدر جلسه هر چه

  موضـوعي مطـرح  دربـاره  ن روش گاهي شخص در ابتدا پرسش و اشكالي را   ي در ا 
اطالعات و ها   بار)ع(رضا امامدر اين باره   . دارد  مي كند و پاسخ آن را از معصوم دريافت        مي

ـ    يكه ابـراه    چنان كردند  يم ظاهر   گران  پرسشمعارف وسيعي را هنگام پاسخ به         يم بـن اب
ِو ترکهم ف «:هي آ درباره )ع(رضااز حضرت   : ديود گو محم ْ ُ َ

َ ٍ ظلمات ال یَ
ُ َبصرونیُ ُ ِ  کـه درحـالیرا ها  آن: ْ

س كـ  ع بـر :فرمودنـد  حـضرت  ردم،كـ  سـؤال  )١٧، البقره(» کند ینند در ظلمات رها میب یچ نمیه
 با  توان  ينم ، برد كار  بهدن را   كر كردن و تر  كالفاظ رها   ها     آن درباره توان  يمه  كمخلوقات  

فر و ضاللت دست كاز ها  ه آنك داند يم يه خدا وقتكبل. ردكن الفاظ خداوند را وصف يا
را به حـال خودشـان      ها     و آن  دارد  يمغ  يدرها    ش را از آن   ي خو كمك، لطف و    دارند  يبرنم
در برخـي  ). 248: 1 ج،1372، بابويـه  ابـن  ( بخواهند انجام دهنـد ياركه هر ك كند يمرها 

ٌوجوه  «فهيه شري در تفسير آ )ع(رضا  امام .هستند خود آغاز كننده سؤال      )ع(ماما نيزموارد   ُ ٍومئذ یُ ِ َ ْ

ِناضرة إل
ٌ َ ٌ ربها ناظرةیِ َ َِ  ٢٣امـه، یالق(» نگرد یّدر آن روز بشاش و درخشان بوده، به پروردگارش مهایی  صورت: ِّ

درخشان بـوده و  ها  ن صورتي ايعني :فرمايد  مي كه مورد استدالل اهل حديث بود،    )٢٢و 
ِفاصفح الصفح الجم «هيو آ ) 228 :1،ج1372،  بابويه  ابن(است  منتظر ثواب پروردگارش    

َ ْ َ ْ ََّ
ِ
ْ به : َلیَ

 در  و) 373: 1379،  انهمـ (كردنـد    را عفو بدون عتاب بيـان        )٨۵الحجر، (» کی گذشت کنین
ِهو الذ «هيمورد آ 

َّ َ ًکم البرق خوفا و طمعایِری یُ ًَ َ َ ْ َْ َ َ ْ  دهـد کـه هـم  مـی که بـرق را بـه شـما نـشان استیاو کس: ُ

 همان،(دارد  د  يم ام يترسد و مق    مي  مسافر يعني: فرمودند) ١٢الرعد، (» دیدوارید و هم امیترس می
ش رو ازايـن  در استفاده )ع(امام مطالبي كه ذكرش گذشت، از بررسي سيره  عالوه بر ).374

  :دشو  ميخورد كه به آن اشاره  مينكاتي به چشم
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 درنظـر  پاسـخ بـه سـؤاالت سـطح فهـم مخاطـب را               ارائـه  هنگـام    )ع(رضا  ماما -الف
گرفتند زيرا ارزيابي و سنجش مخاطب، به معناي شـناخت دريافـت كننـده و گيرنـده        مي

توجه بـه ايـن     . پيام يكي از عناصر مهم و تعيين كننده در عرصه تعليم مفاهيم ديني است             
 به چه ميزان و با چه هدفي در اختيار          نكته كه چه چيز را، براي چه كسي، در چه زماني،          

آن . مخاطبان بگذاريم از اصـول مهـم در عرصـه تبليـغ و آمـوزش مفـاهيم دينـي اسـت                    
 با درك صـحيح از      دانست و   مي وظيفه خويش را تكلم به ميزان عقول مخاطبان       حضرت  

گاهي بدون ورود به مباحـث پيچيـده علمـي و           ها    تفاوت استعداد و توان وجودي انسان     
گويي مـشكالت و معـضالت فكـري و          فني و تخصصي به پاسخ    هاي     به ظرافت  تعرض

 نامه نوشـتم و     )ع(رضا  امامگويد به     مي كه احمد بن محمد    چنان. پرداخت  مي عقيدتي آنان 
آيـا از كثـرت     :  در پاسـخ فرمودنـد     )ع(امـام  .سؤاالت بسياري را با ايشان در ميان گذاشتم       

جا كـه     آن .ز شما به اين علت به هالكت رسيدند        قبل ا  كه  درحاليسؤاالت نهي نشده ايد     
ِها الذیَأی «:فرمايد  مي خداوند

َّ ْن ءامنوا ال تـسلوا عـن أشـیُّ َ ْ ََ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ْاء إن تبـد لکـم تـسؤکمیَ ْْ ُ َ َُ َ ْ ِ مـان ی کـه ایکـسانای  :َ
؛ ١٠١المائـده، (» دیکننـد، مپرسـ یتـان مـ نی شما آشکار شـوند انـدوهگی که چون براییزهاید، از چیا آورده

 با تـشخيص ضـرورت در مقابـل         )ع(رضا  امامكه   توضيح مطلب آن  . )٣۴۶: ١ جتا،  بی،یاشیع
كرد و از بيان پاسخ تفصيلي و عميـق           مي بعضي از مخاطبان صرفا به پاسخي اقناعي اكتفا       

رسـيد و بـر     حـضرت   فرمود؛ براي نمونه شخصي از ثنويـه خـدمت            مي علمي خودداري 
ن با توجه بـه ميـزان فهـم و قـدرت شـناخت وي بـه              ايشا. وجود خداوند دليل خواست   

گويي خداوند دوتاست، خـود دليـل بـر           مي كه تو  اين:  و فرمود  دكرپاسخي اقناعي اكتفا    
كه اولي را اثبات كني پس اولي مـورد          خواهي مگر آن    نمي يكتايي است زيرا تو دومي را     

  ). 269: 1387، بابويه ابن(است اتفاق همگان بوده و دومي محل اختالف 
شود، آن حضرت در اين مرحله از اسـتدالل بـه اثبـات خـداي                 مي  ديده طوركه  همان

ديگر برهاني بر نفي و انكـار       . نهد  مي  خداي دوم را در مرحله شك وا       كند  مي واحد اكتفا 
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كه برهان اصيل برهان مركب است يعني برهاني كه متـشكل از             دومي اقامه نفرموده با آن    
 و به عبارت ديگر واجد دو حيث حجيت اقنـاعي و الزامـي              يك اثبات و يك سلب بوده     
 .ت فكري سائل استي و رعايت ظرفشناسي باشد و اين همان مخاطب

 پاسخ به سؤاالت مختلف، پاسخ به هر سؤال را به شكل            ارائهآن حضرت هنگام     -ب
دادنـد تـا از بـروز هرگونـه تـداخل ميـان         مـي متمايز و جداگانه در اختيار پرسشگر قرار      

كه نقل شده اسـت، ابـراهيم ابـن     چنان. دنكن و در نتيجه سرگرداني او جلوگيري      ها  اسخپ
  به شكل پرسـش و پاسـخ در ميـان          )ع(رضا  امامابي محمود سؤاالت بسياري از قرآن را با         

 واضح و متمايز از سؤال ديگر در اختيار         طور  بهپاسخ هر سؤال را     حضرت  گذاشت و آن    
ـ  آ درباره )ع(رضااز حضرت   : دي گو ي مثال راو  عنوان  به. دادند  مي او قرار  َخـتم اللـه علـ «هي ُ َّ َ َ  یَ

َقلوبهم و عل َ ْ
ِ ِ
ُ ْ سمعهمیُ

ِ ِ
ْ ردم، ايشان ك سؤال )٧البقره، (»آنان مهر نهاده استهای  و گوشها  خداوند بر دل: َ

. فرشان نهاده شده اسـت    ك يفّار به جزا  كه بر دل    ك است   يمهر» ختم «منظور از : فرمودند
َبل طبع الله عل «ديفرما  يم خداوند   كهطور  همان ََّ ُ َ َ َ ْ َها بکفرهم فال یَ ْ ِ ِ

ْ
ِؤمنـون إال قلـیِ

َ َّ
ِ
َ ُ

ِ
 بـه -بلکـه خداونـد: ًالیْ

 )١۵۵النـساء، (» مان نخواهند آوردیه ایجه جز اندکی، بقیمهر نهاده است و در نتها   بر دل آن- کفرشانیجزا
؟ كنـد   يمـ ردن مجبـور    كـ ت  ي معـص  ا خداوند بنـدگانش را بـر      يآ: پرسد  مي يدر ادامه راو  

چه خواهند انجام دهنـد و        تا هر آن   كند  يمر  يرا مخ ها    ه آن كر، بل يخ: فرمايند  مي حضرت
ه توان آن   ك ييهاكار  بها خداوند بندگانش را     يدم آ يپرس: دي گو .نندك تا توبه    دهد  يممهلت  

خـودش  ه   كـ  نـد و حـال آن     كن  ي؟ ايشان فرمودند، چگونـه چنـ      كند  يملّف  كرا ندارند، م  
ِو ما ربک بظالم للعب «ديگو  يم ِ

َ ُّْ
ِ ٍ

َّ َ َ  )ع(رضا امام سپس   )۴۶ّفصلت، (»کند  نمیپروردگار تو به بندگان ظلم: ِدیَ
ردنـد  كم نقل   ي برا )ع( از قول پدرشان جعفر بن محمد      )ع( بن جعفر  يپدرم موس : ادامه دادند 

ـ  كنـد   يمـ ند خداوند بندگانش را بر گناه مجبور        كس گمان   كه هر   ك ه كـ  ييارهـا ك ا بـر  ي
ـ  را نخور  اش  يقربان، گوشت   كند  يملّف  كطاقتش را ندارند م    ـ ريد، شـهادتش را نپذ    ي د و  ي

  ).249 :1 ج،1372، بابويه ابن(د ينده به او يزي، چتاكد و از زيپشت سرش نماز نخوان
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 طـور   بـه انداختند؛ چرا كه      نمي  نا معقول  يزمان ايشان ميان پرسش و پاسخ فاصله        -ج
هم مطلب در زمان ايراد سؤال براي سؤال كننده به مراتب بيشتر از زمـاني                ف زهيانگطبيعي  

گران  امام به پرسـش يها پاسخبررسي . دكناست كه پاسخ سؤال خود را به تأخير دريافت     
  . اين مطلب استيايگوبه خوبي 

   جدال احسن– 1-2
ـ سمان  يم بافتن ر  ك مح يدر لغت به معنا   » جدل « و ن زدن،   ي را بـه زمـ     يسكـ ا مـو،    ي
 مفهـوم   بـاره چه در  آن. )103: 11 ج ،ق 405،  ابن منظور  ( شدن دانه است   يقوم و   كمح

كه در معناي جدل، شـدت اسـتحكام نهفتـه     اين واژه مورد توافق لغت شناسان است اين 
 منازعـه و مغالبـه      نحـو   بهگو   و  گفت يجدال به معن  : ديف جدال گو  يراغب در تعر  . است

 مـأمور شـد مـردم را از طريـق       )ص(اسالم ي گرام ول رس ).89 :تا  بي، اصفهاني راغب(است  
ِادع إلـ« :فرمايد  مي جا كه خداوند   آن دكنحكمت، موعظه حسنه و جدال احسن دعوت        

ُ  یْ
ِسب
َّل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جدلهم بالتیَ ْ ْ

ِ ِ
ُ ِ َ َِّ َِ ِ ِ

َ ْ َْ َ
ِ ْ ََ َ

ُ أحسنیِ هیِ َ ْ کـو بـه راه یمردم را با حکمـت و انـدرز ن: َ
 جـدال   )ع( لسان امام صادق    در .)١٢۵النحل، (» وه با آنان مجادله کنین شی بخوان و با بهترپروردگارت

د از قرآن آموخت    ييعني جدال احسن را با    ) 392: 1 ج ،1367،  قمي(احسن با قرآن است     
 :ديفرما  يمكه خداوند خطاب به مسلمين       چنان. ه ادب خدا در آن نشان داده شده است        ك
َّو ال تسبوا ال« ُّ ُ َ َدعون من دون الله فیَن یذَ

ِ
ّ
ِ
ُ ْ ِ

َ ُ َسبوا الله عدوا بغیْ
ِ
ً ْ َ َ ّ ُّ ٍر علمیُ

ْ
ِ خواننـد دشـنام  ی را که جز خدا مـییها و آن: ِ

در شأن نـزول آيـه   ) ١٠٨االنعام، (» ، خدا را دشنام خواهند دادی و به نادانی دشمنید که آنان از رویمده
در مقابـل بـه خـداي متعـال           و آنان  ندگفت  يم كفّار را ناسزا     يها  بتمسلمانان  : آمده است 

؛ 758: 1 ق،1415،  حويزي( كه خداوند مسلمانان را از اين عمل نهي كرد           گفتند  يمناسزا  
  ).208: 7 جق،1412 ،طبري

 و جـدال را بـا وصـف       » حسنه «نكته حائز اهميت آن كه خداوند موعظه را با وصف         
ال نيكـوتر و ايـن حكايـت از    يعني موعظه بايد نيكو باشد، امـا جـد       . كند  يمياد  » احسن«
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مت و  كاد شده در ح   يب  ي ترت يي باور عالمه طباطبا    در .كند  يمظرافت و حساسيت جدال     
ـ ه در چـه موقـع با      كـ ن حيث   يفه از ا  يه شر يموعظه و جدال، به حسب افراد است و آ         د ي

  يـادآور يو. )372: 12 جق،1417، طباطبـايي (اسـت  ت ك بـرد، سـا  كـار  بهدام روش را  ك
دام حـسن  كننده گذاشت تا هر كص موارد سه گانه را به عهده دعوت ي، تشخشود آيه  مي
  ).همان(بندد  كار به داشت آن را يشترياثر ب

 ممكـن و  له يوسـ  بـراي دعـوت قـوم خـود، بـه هـر            )ع(اطهار وائمه   )ص(پيامبر اسالم 
 تا شايد قوم جاهل خـويش را از ضـاللت و گمراهـي نجـات      شدند  يممشروعي متوسل   

 با تمسك به موهومات و اعتقادات باطل خويش استدالل و         تنهاگاه كه مخالفان     آن. دهند
 بـا   تا ندشد  مي به روش جدال احسن متوسل    ها     آن دادند،  يم را باطل جلوه     )ع(براهين ائمه 
در ايـن   . دكننـ  به حقيقت همـوار      ها  آندن معاندان، راه را براي دست يابي        كرخلع سالح   

پيش آمـده بـود از سـهم و         شان   موقعيت زماني خاصي كه براي      به واسطه  )ع(رضا  امامميان  
 بـه مـرو جلـسات    )ع(امامكه مأمون پس از آوردن    چنان. فرصت بيشتري برخوردار بودند   

خواست با    مي او. و دانشمندان گوناگون تشكيل داد    حضرت  علمي متعددي با حضور آن      
 داشـتند و  )ع(تيـ ب ائمه اهل  به بحث، تصوري را كه عامه مردم درباره  )ع(رضا  امامكشاندن  

در ايـن   ). 442: 1383،  جعفريـان (ببـرد   دانـستند از بـين        مـي  آنان را صاحب علم خاص    
 طـور   بـه گرفت كـه      مي بسياري ميان آن امام همام و ديگران صورت       هاي    جلسات، جدال 

  از ابوالصلت هروي نقل شده است آن        چنان كه  . مسائل اعتقادي و فقهي بود     دربارهعمده  
 مأمون علماي فرق مختلف اسالمي و نيز علماي يهود، نصاري، مجوس، صـابئين              گاه كه 

 هر كـس از جـاي برخاسـته و    ، گرد آورد)ع(و ساير اهل علم و كالم را نزد حضرت رضا   
  ). 366: 1 ج،1372، بابويه ابن(سخني گفت، جواب قاطع گرفت و ساكت ماند 

ـ  بـا م )ع(رضـا  امامكه ميان هايي   گو و مطالعه در گفت   رخ داده اسـت، ديـده   شان خالفان
هـا    ، گستاخي و حرف زشـت بـا آن        يادب  يباهانت،  ترين     كه ايشان بدون كوچك    شود  يم
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 تيم بن عباس روا   ي كه ابراه   چنان .اند  برده كار  به و كمال ادب را      كردهگو   و بحث و گفت  
و  نـد ك يا درشتي جفا   يسك در گفتارش به     يالمك با   )ع(دم حضرت رضا  يهرگز ند : كند مي
رد تا سخنش تمام شود و بعد اگر الزم    ك  مي ند، صبر ك را قطع    يسكدم سخن   يچ گاه ند  يه
 مؤيـد ايـن     )ع(رضا  امامجدال ابوقره مسيحي با     ). 432: 2 ج همان،(گفت    مي يالمك ديد  يم

 دارد و   ييه ادعـا  كبفرمايد   يا  فرقه دربارهخواهد نظرش را      مي )ع(اماموي از   . مطلب است 
ـ  و آنـان را در ادعا      انـد   شـده  يه خود به عـدالت معرّفـ      كشان  ي ا ري از غ  يگريفرقه د  شان ي
 يگـر يفرقه د : ثابت است، مرد گفت   شان  يادعا:  فرمودند )ع(رضاحضرت  . نندك  مي قيتصد
نـان چـه؟    يند مگر از خودشان، ا    كق  يه آنان را تصد   ك كند  ينمدا  ي پ ي دارد و شاهد   ييادعا

 روح  يسيـ ه ع كم  ينك  مي عادما و شما، ما ا     كنيا: مرد گفت . مردود است شان  يادعا: فرمود
ـ د، مسلمانان با مـا در ا     كرم القا   يه به مر  كلمه اوست   كاللَّه و    و مـا را  انـد   ن ادعـا موافـق  ي
امبر و فرستاده خداسـت و مـا        ي پ )ص(محمده  ك آنند   ي مسلمانان مدع  ي ول كنند  يمق  يتصد

 فرقه فقط ادعا    كيچه    بر آن  ه هر دو فرقه موافقند    كچه را     و آن  ميكن  ينمق  يآنان را تصد  
 ييلمـه خـدا   كم و روح اللَّه و      ي بن مر  يسيما به ع  : فرمودندحضرت   دارد،   ي برتر كنند  يم
رده كـ مان داشته و مژده آمدن او را داده است و خود اقرار         ي ا )ص(محمده به   كم  يمان دار يا

ـ اداري    ره تـو بـه او اقـرا       ك يسي دارد، پس اگر آن ع     يه بنده است و پروردگار    كباشد   ن ي
ـ مـان آورده باشـد و اقـرار بـه عبود          ي ا )ص(محمده به   كست  ين ن يچن رده و خـدا را     كـ ت  ي

م؟ ابـو قـرّه     يجا بر آن اجماع دار    كپس  ! ميزاري ب ييساين ع ي از چن   ما پروردگار خود بداند،  
رد و ما به سـود      ك ن ازين  يبن مجلس ما را     يا! زيبرخ:  گفت ييحيبرخاست و به صفوان بن      

ترديـد    بـي  ).559 -558: همـان ( ما نبود    يم و ثمر بخش برا    ي آن بهره نبرد   و نفع خود از   
 با پيروان ساير اديان الگوهاي رفتـاري        )ع(رضا  اماممبناي اساسي اين رفتار و روش عملي        
  .قرآن كريم و استمرار سيره نبوي است

م الك در   يعفت  يد از ب  ي چنين نتيجه گرفت كه در جدال با       توان  يمچه گفته شد،     از آن 
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چـه حـس     و از هر آن    دشون ن ياجتناب شود و به خصم و مقدسات او توه        ر  يو از سوء تعب   
ـ  ا.، پرهيز شـود دارد يم و او را به عناد وا زديانگ يبرملجاجت طرف مقابل را     روش از ني

رفـت و نقـشي       مـي  شـمار   به در عرصه تبليغ و ترويج دين        )ع(رضا  امامگذار    اثرهاي    روش
  . جهل و غفلت داشتيها پردهقت و كنار رفتن عظيم در شناساندن حقي

   مناظره-1-3
 فضاي حاكم بر جامعه اسـالمي در زمـان حكومـت مـأمون مملـو از آرا و                   جاكه  ازآن

 در برابر اين امـواج فكـري بـسيار          )ع(رضا  امام طبيعتا نقش    ،مختلف بود هاي    نظرات گروه 
د، شـ ويش بـا آن مواجـه        در دوران خـ    )ع(اماميكي از جرياناتي كه     . خطير و حساس بود   

كالمي بود كه از ناحيه جريانات گوناگون فكـري بـه سـرعت فراگيـر شـد و                  هاي    بحث
دو گروه معتزله و اهل حديث در برپايي    . د در هر زمينه اختالل نظر ايجاد شود       شموجب  

در برابر اين دو گروه كه يكي عقل را بر          . داشتندفكري بيشترين سهم را     هاي    اين جنجال 
كوشـيد موضـع خـود را بيـان           مي )ع(رضا  امامداد    مي يگري نقل را بر عقل ترجيح     نقل و د  
نقل شده در موضـوعات     حضرت  ست كه بخش عمده رواياتي كه از آن         رو  ازاينفرمايد؛  

  ).450: 1383جعفريان، (است كالمي آن هم در قالب مناظرات 
عي مـادي يـا    به معناي دقت، توجـه، تـدبر و تأمـل در موضـو      »نظر «مناظره از ريشه  

كه با هدف هـدايت يـافتن و كـشف ظهـور            ) 166 :12 ج تا،  بي ،مصطفوي(است  معنوي  
). 547: 1374 ثاني(است  حقيقت انجام گيرد و به دليل شيوه خاص آن در اذهان ماندگار             
طـرف بـا اسـتفاده از       دو  وجه تشابه مناظره و مجادله در اين است كـه در هـر دو روش                

 ضمن رد نظر طرف مقابل، نظر خود را به اثبات رسانند           كنند يماحتجاج و استدالل سعي     
و تفاوت ميان اين دو اين است كه در روش مناظره هدف، عبـارت از يـافتن حقيقـت و                    

. دانند يمخود را عين حقيقت هاي   ادعا طرفدو  رسيدن به آن است؛ ولي در روش جدل         
رگرداندن نظر مخاطـب و      حقيقت نيست بلكه عبارت از ب      افتني  هدف در جدال،   بنابراين
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 صـابي    عمـران  ).94: 1380،  برومنـد (دن او به صحت نظر خويش خواهـد بـود           كرقانع  
كننـد تـا      مي  او را در سؤاالتش مجاب     )ع(امام دارد و    )ع(رضاطوالني با حضرت    اي    مناظره

 و يح داديه توضك همان گونه است   يه خداوند تعال  ك دهم  يم ي گواه :گويد  مي جا كه  آن
ت و  يه بـه نـور هـدا      كـ ه محمد بنده اوست     ك دهم  يم ي و گواه  يدكر وصفش   ييتاكيبه  
، بابويه  ابن(آورد    مي  اسالم ،گاه رو به قبله به سجده افتاده       ن حقّ مبعوث شده است، آن     يد

  .)393: 1،ج 1372
 و برجـستگي خـاص آن از        )ع(رضـا   امامكه باعث تمايز مناظرات     اي    در اين ميان نكته   
در بيـان   حـضرت   شد، شيوه خاص آن       مي گوهاي متداول و رايج    و ساير مباحث و گفت   

 بود كه گويي هدفي فراتـر       يا  گونهگفتار ايشان در مناظرات به      . مفاهيم و عقايد ديني بود    
گونـه مباحـث بـه دنبـال         از اقناع فكـري و عقلـي مخاطبـان دارنـد و در البـه الي ايـن                 

 .انـد  ابعاد وجودي مخاطبان خـويش    فراتر از حيطه معرفت و نفوذ در همه          يا  گذاري  تأثير
 در  هاست   بيان ديگر گاه هدف از بيان معارف براي مخاطبان صرفا تعليم و آموزش آن              به

گيرد و در نتيجه شناخت       مي  حيطه معرفتي انسان مورد توجه قرار      ها  تناين نوع شناخت    
ني ديگـر   گذارد و زما    نمي و آگاهي انسان در همان حيطه محدود شده و پاي از آن فراتر            

در انتقال معارف غايت، فراتر از اقناع عقل و فكر است و عالوه بر عقل و ذهـن آدمـي،                    
 بـه  يا گونـه گيرد؛ به ايـن معنـا كـه معـارف بـه        مي ساحت عاطفه و اراده نيز هدف قرار      

هاي   بر فكر و ذهن مخاطب وي متأثر از دانستهتأثيرشوند كه افزون بر    مي مخاطب منتقل 
د و رفتارش را نيز بر      كن  مي له درگير ئدد و قلب و جانش را نيز با آن مس         گر  مي خويش نيز 

البته در اين روش نيـز تعلـيم و آگـاه           . دهد  مي اساس شناخت جديد خود شكل و جهت      
امـا  . ذاري بر ساحات عاطفـه و اراده اسـت        گتأثيربراي  اي    سازي، ركني اساسي و مقدمه    

وجـود انـسان يعنـي عاطفـه و         تر     دروني يها  هيال بر   تأثيرهدف غايي نيست بلكه هدف،      
 ايـن مطلـب     اييگو )ع(رضا  امامن خراسان با    ا سليمان مروزي از متكلم     مناظره .اراده است 
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كـه   سليمان چطور بداء را قبول نداري با ايـن        اي    : از وي پرسيدند   )ع(امامزماني كه   . است
َأو ال « :فرمايد  مي خدا در قرآن   َ

َ
َذکر االنسان أنا خلی َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْقناه من قبل و لم ْ َُ َ ُ ْ َ ِ

َ َک شَیْ اد ندارد کـه او ی به یو آدم: ئایُ
ِو هو الذ «)۶٧مریم، (»  نبوده است؟یزیم و او خود چیا دهین آفریش از ایرا پ

َّ َ ُ َّبدؤا الخلق ثم ی یَ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ َده و هـو یـِعیْ ُ َ ُ ُ

َأهون عل َ ُ َ ْ » اسـتتـر  ن کـار بـر او آسـانیـو ا. داندگر یرا بازمها  ند، سپس آنیآفر یاوست که موجودات را م: ِهیَ
ِبد «،)٢٧الروم، ( َع السماوات و األرض و إذا قضیَ َ

ِ
َ َ َ
ِ
ْ َ ْ ِ َ َّ َ أمرا فإنما یُ َّ ِ

َ ً ْ َقول له کن فیَ ُ َ ُ ن یو زمـهـا  ننده آسمانیآفر: ُکونیُ
ِالذ «،)١١٧البقره، (» شود یز موجود میو آن چ. موجود شو: دیگو ی کند، میزیچون اراده چ. است

َ أحـسن یَّ َ ْ َ

ِء خلقه و بدأ خلق االنسان من ط ی ش ُکل ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ ُ د و خلقت انسان را از ین وجه آفریکوترید به نیآن که هر چه را آفر: ٍنیٍ

َّو ءاخرون مرجون ألمر الله إما  «،)٧السجده، (»گل آغاز کرد ْ ُ َ
ِ ِ
َّ
ِ
َ
ِ
َ َْ ْ ُ ََ َّعذبهم و إما یَ َ

ِ ْ ُ ِّ َتوب علیَ َ ُ ْهمیُ گـر بـه ی دیو گروهـ: ْ
؛ ١٠۶التوبـه، (» ردیپـذ یشـان را مـ ا توبـهیـکنـد  یشـان مـ ا عـذابیـانـد کـه  ت خداوند واگذاشته شدهیمش
 شد  مي  پرسيدن اين سؤاالت آن هم با چنين لحني، موجب         ).٣٧٠-١:٣۶۴ ج،١٣٧٢،بابویه ابن

 همـين  . و در عقايد و انديـشه خـود تأمـل بيـشتري كنـد              بيايدتا مخاطب قدري به خود      
يابـد تـا در انتهـا         مـي  اين بحـث ادامـه    . شد  مي براي نيل به حقيقت   اي    مقدمه هتالش، گا 

از امروز به بعد به خواست خـدا بـداء را انكـار             : گويد  مي كند و   مي سليمان رو به مأمون   
و زمـاني بـا بيانـات عتـاب آميـز،      ) همـان (پنداشـت  نخواهم كرد و آن را دروغ نخواهم      

كردنـد و او را بـه سـمت حقيقـت             مـي  خـود اي  هـ   و جهالت ها    مخاطب را متذكر غفلت   
 ،)ع(ايـ انبجهـم دربـاره عـصمت         با ابـن   )ع(رضا  امام در مناظره     چنان كه  .شدند  مي رهنمون

 خـدا   يايـ  را به انب   ها  يزشتاز خدا بترس و     !  بن جهم  يچاره عل يب! يوااي    : فرمودند شانيا
َو « :د فرموده اسـت   خداون. نكر ن يل و تفس  ي خودت تأو  يتاب خدا را با رأ    كنسبت نده و    

ِعلم تأویما 
ْ َ ُ َ ِله إال الله و الراسخون فیْ

َ ُ
ِ َّ َ ُ َُّ ََّ

ِ العلمیِ
ْ
ِ
آل عمـران، (»داننـد یل آن را، جز خدا و راسخون در علم نمیتأو: ْ

گويند طوري كه ابـن جهـم در     مي سپس به ايرادات او پاسخ   )٣٩٠: ١ ج،١٣٧٢،بابویـه ابن؛ ٧
 ياي انبدربارهن به بعد   يه از ا   ك ني از ا  كنم  يم اللَّه من توبه     ا ابن رسول  ي: دكن  مي انتها اذعان 
 منـاظره   )ع(رضـا   امام منظر    از ).391:همان(م  يبگو يد سخن يچه شما گفت   ر از آن  يخدا به غ  

 كـه بـه آن      اسـت  كه رعايت آن در پيشبرد مقاصد مفيـد          دارد، فنوني   امورنيز مانند ساير    
  :دشو  مياشاره
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 بياورند دست  به طرف مقابل را     ي مبان دانستند،  مي مناظره الزم  در هر    )ع(رضا  امام -الف
گو با   و در گفت حضرت   خاص آن    وهي ش .و بر اساس آن مباني وارد بحث و مناظره شود         

كرد ضمن احتـرام بـه عقايـد، مقدسـات و كتـب            مي سران اديان و مكاتب مختلف اقتضا     
اين مطلـب از فحـواي      . دكنع  را قان ها    آسماني ايشان با زبان، منطق و مكتب خودشان آن        

شان، با اهل انجيل بـه       من با اهل تورات با تورات     :  قابل فهم است كه فرمود     )ع(امامكالم  
شان، با موبدان به شيوه پارسي شان، با روميان به روش خودشان و با اهل بحث و                  انجيل
 ،اربلي (دارمخودشان استدالل كرده، همه را به تصديق خود وامي هاي  گو به زبان  و گفت
 بـا جـاثليق، پيـشواي    )ع(رضـا  امامتوان به مناظره     مي  تأييد اين مطلب    در ).105: 3 ج تا، بي

چطور با كسي بحث كـنم كـه اسـتداللش بـر            : گويد  مي )ع(اماممسيحيان اشاره كرد كه به      
كند كه به آن ايمان نـدارم؟    ميامبري استدالليمبناي كتابي است كه منكر آن هستم و به پ    

كنـي؟    ميمسيحي اگر به انجيل تو استدالل كنم به آن اقراراي  :ر پاسخ فرمودند دحضرت  
  چنان كه  ).318: 1، ج 1372 بابويه  ابن(كنم    مي آري به رغم ميلم به آن اقرار      : جاثليق گفت 

  شـده بـود طـوري كـه ابـو الـصلت            )ع(امـام نقل شده است اين امر سبب شگفتي يـاران          
ه شما   ك نيمن درشگفتم از ا   ! ا ابن رسول اللَّه   ي: دمرك به حضرتش عرض     يروز: گويد مي

ـ  دار ين طور تـسلّط و آگـاه      يه دارند ا  ك ي لغات با اختالفات   يبه تمام  پـسر  اي  :د، فرمـود  ي
ه زبان آنان   ك زديانگ  ينم ي بر قوم  يم و خداوند حجت   يصلت من حجت خدا بر بندگان او      

 : فرمـود )ع(نيمناميرالمـؤ ه كـ ده است ين خبر به تو نرس  يا ا يرا نداند، آ  شان  را نفهمد و لغات   
 یرو جز معرفت به هر لغتین نیا ایپس آ»  و سخن قاطع رای داوریرویم نیا شده ما داده: نا فصل الخطابیاوت«

 ).554: 2همان، ج( است؟

و مناسـب  جـا    بهگرفت، استفاده  ميكار به كه حضرت در مناظره  ديگري از فنون  -ب
مـسيحي  اي  : در منـاظره بـا فـرد مـسيحي فرمـود     )ع(رضـا  امام. از مباني طرف مقابل است   

 ايمان داشت، ايمان داريم و بر عيساي شما )ص(محمد كه به   )ع(يسيعسوگند به خدا ما به      
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سـوگند بـه خـدا    : نـصراني گفـت   . كم بـود  اش    كه نماز و روزه    گيريم جز آن    نمي ايرادي
:  فرمودنـد )ع(امـام . هـستي  ها كردم تو داناترين مسلمان  مي علمت را فاسد كردي، من فكر     

 كـم روزه و كـم نمـاز بـود           )ع(يسيـ عگـويي     مـي  از سـخنت كـه    : چطور؟ نصراني گفت  
 حتي يك روز افطار نكرد و يك شب هم نخوابيـد و در طـول عمـر                  )ع(يسيع كه  درحالي
 براي چه كـسي روزه :  در پاسخ فرمودند )ع(رضا  امام. بوددار    و هر شب شب زنده    دار    روزه
ــسته شــد و ســخنش قطــع    مــيزگرفــت و نمــا مــي ــصراني ب ــان ن ــد؟ زب گــشت خوان

   ).422: 1387،بابويه ابن(
 )ع(رضا امام دادن فرصت به مخاطب و شنيدن سخنان او از ديگر مواردي است كه  -ج

 با علي بـن جهـم در موضـوع عـصمت            )ع(امامكه در مناظره     چنان. جست  مي از آن بهره  
 دربـاره انـد      كه با وي هـم عقيـده        را نظر افرادي خواهد،    مي  از او  )ع(رضا، حضرت   )ع(ايانب
 در محرابش مشغول )ع(دوما قائليم داو: ديگو يم بن جهم در پاسخ يعل.  بيان كند)ع(ودودا

 نماز خـود    )ع(داوودبا در مقابلش ظاهر شد،      يار ز ي بس يا  پرندهل  كس به ش  يه ابل كنماز بود   
 هم به دنبالش از     )ع(داوود رفت،   اطيرد، پرنده به ح   يست و برخاست تا پرنده را بگ      كرا ش 

 هم در طلب پرنده به پشت بـام رفـت،           )ع(داوودد  ياق خارج شد، پرنده به پشت بام پر       تا
 با نگاه خود پرنـده را دنبـال         )ع(داوودد،  يا بن حنّان پر   ياط اور يجا به داخل ح    پرنده از آن  

منـد  ه   او عالق  ه مشغول غسل بود افتاد و به      كا  ين حال چشمش به همسر اور     يرد و در ا   ك
 نوشت يا نامهر ك به فرمانده لش)ع(داوود. ا را به جنگ فرستاده بودي، قبال اوري از طرف.شد
روز يـ ن پ كاا بر مشر  يرد، اور كن  يز چن يبفرست، فرمانده ن   ا را جلوتر از تابوت عهد     يه اور ك

 داد  نوشـت و دسـتور  يا نامهمجدد  بنابراين گران آمد،   يلي خ )ع(برداوودن مطلب   يشد و ا  
ـ ا را جلـوتر فرسـتاد و اور       ين بار اور  يز ا يا را جلوتر از تابوت بفرستند، فرمانده ن       يتا اور  ا ي

 بـا دسـت بـر       )ع(رضـا حضرت  : دي گو ي راو .ردك با همسر او ازدواج      )ع(داودشته شد و    ك
َإنا لله و إنا إل« : خود زدند و فرمودند    يشانيپ

ِ ِ ِ
َّ ََّ ِ

َّ
َه راجعونیِ ُ

ِ مبران خـدا را بـه تهـاون و ایـ از پیامبریشما پ! »ِ
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 رفت، سـپس یا نماز را رها کرده به دنبال پرنده: دییگو ی که میا د به گونهی نماز نسبت داددربارهسبک شمردن 

  .)396: 1 ج،1372، بابويه ابن(د یاو را به فاحشه و قتل نسبت داد

  مستقيم غير فعالهاي  روش -2
اين . فعاليتي جز گوش دادن ندارد    متعلم در اين روش آن چنان كه از نامش پيداست           

 روش معموالً يك طرفه است و معلم نقش اساسي كه در آن دارد در ادامه به آن پرداخته                 
  .دشو مي

 روش خطابه -2-1

آموزشـي  هـاي     روشترين    و پر سابقه  ترين     يكي از قديمي   عنوان  بهخطبه يا سخنراني    
هـاي    يگاه خود را در تمام نظام     اين روش از لحاظ ميزان كاربرد، هنوز جا       . شود  يممطرح  

 فرصـت و  ،چـون در اجتماعـات  حفظ كرده است  در اجتماعات عمومي ويژه بهآموزشي  
و كلمـات   آور    امكان تعقل و تفكر و سنجيدن ادله و براهين وجود ندارد، عبارات شگفت            

 اجتماع فرصت و حوصله تفكر و تحقيـق نـدارد، وقتـي    جاكه ازآن .است  موثر قانع كننده 
 در فكر اين نيست كـه صـحت و سـقم آن را از يكـديگر                 شود  يم بر او عرضه     يا  شهياند

 در اجتماعات نفوذ كالم داشته باشد، روش او غيـر           خواهد  يم كسي كه     پس .تفكيك كند 
 در ذهـن عامـه      تواند  ينماز روش برهان و جدل است؛ زيرا واضح است كه روش عقلي             

روشي كـه مناسـب ايـن قبيـل         . رگون كند  را دگ  ها  آنگذارد و عواطف و احساسات      باثر  
 علمي اسـت    يا  وهيشپس خطابه   ). 343: 1368،  مظفر (استاست، روش خطابه    ها    بحث

كه به كمك آن متقاعد كردن جمع در آن چه توقع تصديق به آن داريـم، در حـد امكـان                     
 كامـل از حقـايق و       يا  مجموعه به آموزش    توان  يم محاسن اين روش      از .شود  يمحاصل  
 آن  يهـا   تيمحـدود ن اشـاره كـرد و از        ا منسجم بـه متعلمـ     يها  وهيشو مفاهيم به     اصول

 ).245: 1374،  صـفوي (ن در كـشف حقـايق را ذكـر كـرد            ا متعلم  نكردن  فعاليت توان  يم
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 بيـشترين  )ع(يعلـ  و اميرالمـؤمنين  )ص(اكـرم  پيامبر دهد يم تاريخ اسالم به ما نشان      مطالعه
ط ي بـا شـرا     امـا  .دندكر  مي  منتقل انان طريق به مسلم   را از اين  ها    مقدار تعليمات و آموزش   

ش رو  ازاينحضرت   استفاده   ، ايجاد كرده بودند   )ع(رضا  امام كه خلفاي عباسي براي      يا  ژهيو
 شـايد بتـوان گفـت خطابـه بـا            پس   .ديگر چندان پررنگ نيست   هاي    در مقايسه با روش   

 يكـي از    عنـوان   بـه  تـوان   يمـ توجه به رعايت آداب و شرايط و متون خاص آن است كه             
د و با توجه به اهميت اين موضوع، در ذيل به           شوآموزشي تلقي   هاي    روشترين    برجسته
  :شود يم از اين آداب اشاره ييها نمونه

 با توجـه بـه سـبك خـاص روش سـخنراني، طبيعـي اسـت كـه در صـورت                      -الف
 كمتـر    يـادگيري  –نـد يـاددهي     يا شركت فعاليت فراگيـر در فر      نهيزم شنونده،   نكردنتدبر

د كـه مناسـب     كنـ  آمادگي رواني در مخاطب ايجـاد        نوعي معلم بايد    پس .شود  يمفراهم  
د فطر مأمون از    يدر ع اند     آورده  چنان كه  ).194: 1380،  يجانيآذرباديلمي و   (باشد  غرض  

ند و  شـو د رود و خطبـه بخوانـد تـا همـه مطمـئن              يخواهد به نماز ع     مي )ع(رضاحضرت  
هـاي     پس از درخواسـت    )ع(رضا  امام .و دانش او را بشناسند    ابند و مقام فضل     يآرامش دل   

 ، برخاسته )ع(امامرد  ك آفتاب طلوع     چون :گويد  مي ي راو .پذيرد  مي مكرر مأمون اين امر را    
ـ د از پنبه بر سر بـست و         ي سف يا  عمامهرد و   كغسل   ـ    ي سـو  كي  اش  نهيسـ  يروه   آن را ب

د و در صحن خانه كرا برهنه رد و ساق پاها ركگر را به پشت سر رها ي ديخت و سويآو
 گرفـت و از     دسـت   بـه  ييگاه عـصا   د، آن ينك مانند من    يهمگ: رده فرمود كارانش  يرو به   
ه در  كـ  را   ي برهنـه بـود و دامـن لباسـ         يم و او پـا    يرون آمد و ما در اطرافش بود      يمنزل ب 

تا چهار  و آن را    » بركاللَّه ا  «: آسمان برده و گفت    سوي  بهبرداشت باال زده بود، ناگهان سر       
َّالله اکبر الله اکبر، الله اکبر عل« :رد، سپس گفت  كرار  كبار ت  َّ  مـا رزقنـا مـن یَّ ما هدانا، الله اکبـر علـیَّ

م و ی مان را بلند کـردیز صداهایو صوت خود را بدان بلند کرد، ما ن» ما ابالنایَّمة األنعام، و الحمد لله علیبه
ه و فغـان بـه گفـتن یـ شهر مرو به صدا و نالـه درآمـد و همـه بـا گرک باره تمامیم، یخواند  مید رایرات عیتکب
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 د و از بـیم فتنـه از حـضرت  خـواهش کـرد کـه بـاز گـرددین خبـر بـه مـأمون رسـیـرات ناله سردادند، ایتکب
  ).342-338: 2 ج،1372، بابويه ابن(

 معلم بايد توجه داشته باشد كه مدت سخنراني او طوالني نباشد كه متعلمـين را                -ب
 به درخواست مأمون براي طلـب بـاران بـه           )ع(رضا  امامروايت شده زماني كه     . ته كند خس

 رابي سـ  :دكـر كوتاه از خداوند چنين درخواست      اي    همراه مردم به صحرا رفت در خطبه      
ـ  و ز  ضـرر   يب و   درنگ  يب و   وقفه  يبر،  ي پر سود، فراگ   يشان را به باران   ين ا ك ش يابتـدا . اني

  ).385: همان(باشد شان هاي و قرارگاهشان صحرا به منازلن يشان از ايپس از بازگشتن ا
توانـد خـدا را بـه         مي  از اين راه    سخنران . الهي است  ي شروع خطبه با حمد و ثنا      -ج

 در  )ع(رضـا   امام  چنان كه  .مخاطبان معرفي و راه و روش حمد و سپاس او را نيز بيان كند             
  و مقـام معنـوي ايـشان   )ع(تيـ ببعد از حمد و ثنـاي خداونـد بـه معرفـي اهـل           اي    خطبه
م مقـرر   ي را عظـ   )ع(تيباهل   ه حقّ ما  ك ييپروردگار من تو  اي    :گويد  مي  و چنين  پردازد مي
رم تـو   كـ دوار  يـ  طلبنـد و ام    ياري تا مردم به امر تو دست به دامن ما شوند و از ما               يداشت

 ).همـان (طلبند  را  اتند و به احسان تو چشم دوزند و بخشش يباشند و رحمتت را بجو    
كه شكر و سپاس سخنران در برابر نعمت و توفيق نطقي است              افزون بر اين   موضوعاين  

تواند مطالب آموزشي ديني و معرفتي را نيز بـراي مخاطبـان دربـر                مي كه خدا به او داده،    
  .داشته باشد

 الناس، عبـاداهللا     معاشر  بردن كلماتي چون ايها الناس،     كار  بهن را با    ا عواطف مخاطب  -د
از خـدا   !  النّـاس  هـا ي ا :فرماينـد   مـي  چنيناي     در خطبه  )ع(رضا  امام. جلب كند ها    آنو امثال   

ـ را از خـود گر هـا     ردن، نعمـت  ك يد و به نافرمان   ي او را قدر بدان    يها  نعمتد و   يبترس زان ي
 ي در پي پيايو بر عطاها   بر آنيرگزارك و شي را به طاعت و بندگ    يه نعم اله  كد، بل كنين

پـس از  . دينكر نكز او را شيچ چيه شما به ه   كد  ي و بدان  ديكن  يشگيهم و   يمي، دا يخداوند
ه نـزد او    كـ  )ص(امبر خـدا  يـ  او از آل محمـد پ      يايـ مان به خدا و اعتراف بـه حقـوق اول         يا

ـ ايگر در امر دن   يدكين به   ا رساندن مؤمن  ياريباشد از   تر    محبوب  يه محـلّ عبـور    كـ شان  ي
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 گـرفتن   كـار   بـه  ).386: همان(رسانند  ب آنان تا خود را به بهشت پروردگارشان         ياست برا 
 .كند كه مناسب غرض است  مين ايجادا حالت انفعال نفساني در متعلمنوعياين عبارات 

   موعظه2-2
 و ايشان تعليمـات خـود       رد ارشادي دا  جنبه )ع(رضا ديگر از تعليمات حضرت      يا  پاره

 :انـد   ردهكـ ر  كذ» موعظه «يلغويون دو معنا برا   . دادند  يانتقال م را در قالب موعظه به مردم       
ه قلـب   كـ  يطـور   بـه  كيـ  ن يهـا كار  بهر  ك تذ - ب .م دادن همراه باشد   يه با ب  ك ي منع -الف

 راغـب  ؛345: 15 جق،1405، ابـن منظـور  (نـد   كدا  يـ انات رقـت پ   يدن آن ب  يشنونده از شن  
 واقع غرض از موعظه، تذكر و بيداري و تحريك عقيده و حس    در .)527 :تا  بي اصفهاني،

 انسان پيوسته در معرض غفلت و دوري از حق و غرق شـدن در               جاكه  ازآنديني است و    
شهوات و نفسانيات است نيازمند عواملي بازدارنده از پليدي و جال دهنده تاريكي اسـت          

 يانـذار  در نگـاه جـوادي آملـي موعظـه از عناصـر           . استو موعظه از جمله اين عوامل       
 عواطف و    كانون ار آن با دل،   كش به حق و سرو    يشش و گرا  ك و ثمرة آن،     يمت عمل كح

ه در  ي دو رو  ي تعبير ديگر موعظه، عنصر     به ).297: 1380،  يآمل يجواد(است  احساسات  
ـ ا و عال  يـ  لحاظ، دل مـتعظ را از دن       كيبه  .  اسالم است  يتي ترب يها  آموزه  و از   ييايـ ق دن ي

شـايد   نگـاه آغـازين       در .زند  يگر، آن را به خداوند گره م      ي د يرهاند و از سو     يرخدا م يغ
؛ اما تأمل در محتـواي      ستين رسد كه تفاوتي ميان اين روش با روش خطابه           نظر  بهچنين  

 از آن دو، چونـان دو       توان  يم كه با هم تفاوت دارند و        دهد  يمند آن دو نشان     ياواژه و فر  
موعظه صرفاً به منظور تسكين شهوات و هواهاي نفساني اسـت و بيـشتر              . روش ياد كرد  

 به تعبير ديگـر موعظـه، سـخني اسـت كـه هـدف از آن، اصـالح        .ردع داد منع و ر   جنبه  
امـا هـدف از خطابـه       . اسـت شنونده و ترغيب و تشويق او به انجام كاري يا ترك عملي             

 همچنـين خطابـه     اسـت انجام كار يا ترك عملي از طريق تحريك احساسات و عواطف            
 ...ضايي و  فني و هنري دارد و ممكن اسـت حماسـي، سياسـي، قـ              جنبهصناعت است و    
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 در مجالس خصوصي بـا      )ع(رضا  امام: شيخ مفيد آورده است   . )204: 1361،  يمطهر(باشد  
داد و به خاطر كارهاي خالفـش بـه           مي كرد و از عذاب الهي بيم       مي مأمون او را نصيحت   

پذيرفت ولـي در واقـع از         مي  را )ع(اماممأمون به ظاهر اندرزهاي     . پرداخت  مي نكوهش او 
 لحاظ جايگـاه    به) 315: ق1410د،  يمف(شد    مي سخت ناراحت ضرت  حاين برخوردهاي   

بايدها و نبايـدهاي آن  به وااليي كه اين روش در گسترش آداب الهي دارد، شايسته است    
  :شودنيز توجه 
چـه وعـظ    ه واعـظ خـودش بـه آن   كـ گذار و سودمند است   تأثير ي موعظه زمان  -الف

 .خواسـتند آن طـور باشـند        يه از مردم مـ    كگونه بودند     همان )ع(ند متعظ باشد و ائمه    ك يم
  . اين امر استاييگو )ع(رضا امام به مواعظ مراجعه
ـ ر طـرف مقابـل، تحر     يـ ، تحق ييجو  ي از هرگونه خشونت، برتر    ي خال -ب  حـس   كي

 ).533: 2 ج ،1367،  مكـارم شـيرازي   (شـود   ان  ين ب ي نرم و ل   يلجاجت بوده باشد و با زبان     
 كه از ايـشان درخواسـت موعظـه كـرده بـود چنـين           در پاسخ مأمون   )ع(رضا  امام چنان كه 
به راستي كه تو در دنيايي هستي كـه مـدت مانـدنت در آن محـدود اسـت و در                 : نوشت

بيني كه مرگ از هر سـو         نمي اي آ .مورد پذيرش است  اي    همين مدت، عمل هر عمل كننده     
ـ  . دكنـ   مي اين دنيا را فرا گرفته و آرزوهاي آرزومندان را پيوسته سلب           ن دنيـا بـراي     در اي

 سـوي  بـه  توبه و بازگـشت  كه درحالينمايي   ميرسيدن به اموال نفساني و شهوات شتاب   
گونـه نيـست     رسد، ايـن    مي  اهلش فرا  سوي  بهاندازي و مرگ ناگهان       مي خدا را به تأخير   

 دافعـه   )ع(رضـا   امـام ). 95-94 :تـا   بـي مفيـد،   (باشـد   عمل شخصي كه دورانديش و عامل       
د تـا   يوشـ ك يداد و مـ     يز خود پاسخ م   يعصر خود را با جاذبه مهرآم     اران  كخشونت بار تبه  

 جـز دفـع   يا ه چـاره  كـ ند مگر آن  كها را برطرف      ين ببرد، بد  يه بدها را از ب     ك نيقبل از ا  
ن بـا  ي، گفتـار نـرم و دلنـش   )ع(ائمـه ه دعوت ي و اصول اول  ك مشتر يها  وهياز ش . آنان نباشد 

 اسـت گيري     و سخت  ييز از تندخو  ي و پره  ه باشند كش از هر گروه و طبقه       يمخاطبان خو 
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ا در ي شوند ي قطع شود و مستحق عذاب الهيلكت آنان به   يد به هدا  يه ام ك ييمگر در جا  
كردنـد زمينـه      مـي  گاه كه احـساس    يعني آن .  آورند ي به عناد و لجاج رو     يبرابر حق تعال  

يـات الهـي    ش براي بيـان آ    رو  ازاينن آمادگي شنيدن حق را دارند       امساعد است و مخاطب   
  .كردند  مياستفاده

 دارنـد،  يه بار عاطف ك يلماتكاز  در آن بايد     مشفقانه باشد و     يد با لحن  ي موعظه با  -ج 
از طرف مـن بـه      : فرمايد  ي م ي در موعظه خود به عبدالعظيم حسن      )ع(رضا  امام. دكراستفاده  

را دسـتور  هـا   شيطان را بر خود مسلط نكننـد و آن : دوستانم سالم برسان و به ايشان بگو      
و امر كن سكوت را پيشه خود سازند و از مجادلـه بـا              داري    بده به راست گويي و امانت     

  ).230: 49ق، ج1403، مجلسي(زند يبپرهيكديگر 

   نوشتار 2-3
 تـا   )ع(تربيتي معمول و رايج در فاصله امامـت امـام جعفـر صـادق             هاي    كي از روش  ي

و دسـتور   هـا     حديثي يعني نامه  مكتوبات  . عصر غيبت، همين روش بر شمرده شده است       
 كـه بـراي     يا ديگر افراد  ي انيعي ش امام و پاسخ به سؤاالت نمايندگان،     هاي    و پيام ها    العمل

 حدودنمونه اين مكتوبات در زمان حضرت       ). 296: 1388رف،معا(كردند    مي ارسالها    آن
ينـي  كه شيخ طوسي به نقل از محمد بن عيسي يقط      له شرعي شده بود چنان    ئ هزار مس  15

 دچار اختالف شدند، به ناچار بـا  )ع(رضا مردم در امر امات حضرت        چون :كند  مي روايت
، )ع(امـام  يها پاسخو ها  من از سؤاالت آن . طرح سؤاالتي امامت وي را به آزمون گذاشتند       

: ق1411،  طوسي(گذاشتم   »المسائل المجربه  «له گردآوري كردم و نام آن را      ئ هزار مس  15
48.(  

بخـش اول عبـارت از   . دكـر  به سه بخش كلي تقسيم توان يم را )ع(رضا  مامامكتوبات  
. انـد   كـرده   يمـ  در ذيل سؤاالتي است كه مردم از نقاط مختلـف ارسـال              )ع(امام يها  پاسخ

 متـداول نبـود زيـرا       )ص( در عهد رسول خدا    ها  پاسخذكر است، اين گونه پرسش و       شايان  
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 ايـن نـوع     طـرح امـا   . كردنـد   يمـ ندگي  اكثر مسلمانان در مدينه و در جوار آن حضرت ز         
پرسش و پاسخ در عهد امامان، آن هم با توجه به گستردگي جامعه اسالمي، امري طبيعي                

 كـه حـسن بـن       كـرد اشـاره   اي    توان به نامـه     مي  مثال عنوان  به). 296: 1388،  معارف(بود  
ٍو لکل« نويسد و راجع به آيه      مي )ع(رضا  اماممحبوب به    ِ َ جعلنا موا َ َ َ ْ َ َ مما ترک الوالدان و األقربون و  یلَ ََ ُ َ َ َْ َ ْ

ِ
َ
ِ
ْ َ َّ ِ

ِالذ
ن عقدت أیَّ

َ ْ َ َ َ ْمانکمیَ ُ  ید، بـر جـایا مان بستهیپ  که شما با آنانیشاوندان و کسانیو از آن چه پدر و مادر و خو: َ

 م در پاسـخ مرقـو  )ع(امـام كند   مي سؤال)٣٣النـساء، (» میا  قرار دادهیک وارثانی هر یاند، برا گذاشته
كنـد    مـي  تان را محكم   هاي  خداوند پيمان ها     هستند كه به وسيله آن     )ع(ائمه  منظور :دارد مي

 از  )ع(امـام بـه   اي    در روايت ديگر عبداهللا بـن جنـدب در نامـه          ). 240: 1 ج تا،  بي ،عياشي(
َوت أذن الله أن ترفع و یُ بیف« تفسير آيه  َ َ ْ ُ َ َُ َّ َ

ِ ِذکر فیٍ َ
ُها اسمه یْ ُ ْ ِسبح له فیَ ُ

َ ُ ِّ َها بالغدو و االیَ َ ِّ ُ ُ ْ
ِ
ِصالَ

 ییها آن نور در خانه: َ

ح یاد شـود و او را هـر بامـداد و شـبانگاه تـسبیـاست که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آن جا 

 )ص( محمد:نويسد  مي در حديث مفصلي در پاسخ او)ع(امامپرسد و    مي )36النور،  ( »نـدیگو
، قمـي (م  يشـد از دنيا رفت ما اهل بيت وارثان او         امين خدا در ميان خلقش بود كه چون         

هـا     دسـتور العمـل    هـا،    دوم از مكتوبات حديثي عبارت از نامـه         بخش ).105: 2 ج ،1367
 كه بدون طرح سؤال و به درخواست شخص نگارش شده است چنانكه             است )ع(رضا  امام

 چنـين  به درخواست مردي كه شتربان ايشان در سفر خراسان بوده است             )ع(رضاحضرت  
 را دوست داشته باش گرچـه خـود فاسـق باشـي و دوسـتان آل            )ص(محمدآل  : نويسد مي

در ). 253: 69 ج ق،1403،  مجلـسي (باشـند   فاسـق   ها     را دوست بدار گرچه آن     )ص(محمد
  .توان اين دسته از مكتوبات را نوعي موعظه و ارشاد دانست  ميواقع

 مطالب آموزشي   )ع(رضا  امامش   در اين رو   .دسته سوم مكاتيب به شكل امال بوده است       
كنـد و آنـان نيـز مطالـب را بـدون كمتـرين          مي خود را براي شاگردان با ضبط دقيق بيان       

 بـه حميـد بـن       )ع(رضـا   امام: كند  مي  نقل )ع(رضا  امامياسر خادم   . ندكن  مي تصرفي يادداشت 
از هـا    بالقحطبه دعايي را امال كردند و فرمودند هر كس اين دعا را به همراه داشته باشد،       
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قابل ذكر ) 306: 2 ج،1372، بابويه ابن(بود در امان خواهد اي  د و از هر بليه    وش  مي او دفع 
 گرفتند چنـان    مي  آموزش افرادي خاص بهره    برايش بيشتر   رو  ازايناست معصومان نوعا    

 بـراي مفـضل     )ع(صادق و امام    )ع(باقر براي امام    )ع(سجاد و امام    )ع(يعل براي   )ص(امبريپكه  
  .اند  عمر امال كردهبن

   روش غير مستقيم-3
غيـر مـستقيم در آمـوزش، بـسيار مفيـدتر و مـؤثرتر از               هـاي     نتايج اسـتفاده از روش    

در چنـين آموزشـي معلـم بـدون آن كـه            ). 43: 1369،  سـادات (مستقيم است   هاي    روش
  مـستقيم بـه    طور  به، امر و نهي و توصيه كند و         هدن را مورد خطاب قرار د     امستقيم متعلم 

 كه در ذيل    دهد  يم غير مستقيم انجام     طور  بهبحث از يك موضوع بپردازد، اين آموزش را         
  :شود  ميبه انواع آن اشاره

  نمايشي -3-1
 تا به كمك دهد يماست كه به متعلم اين امكان را هايي  روش نمايشي از جمله روش    

 حـوزه بيـشتر در  اين روش . مشاهده، نيروي مضاعفي را براي يادگرفتن، در اختيار بگيرد      
 در علوم نظري نيز     آن از اهميت استفاده از      توان  ينم دارد؛ اما    كارآييآموزش علوم عملي    

ضمناً نبايد فراموش كرد كه بـراي اسـتفاده از روش نمـايش دادن، ناچـار بـه                  . غافل شد 
هـا     برخـي از مهـارت      البتـه  ؛)287: 1374،  صفوي(استفاده از روش سخنراني نيز هستيم       

وقتي مـؤثر اسـت كـه        ها    شوند؛ ولي نمايش    مي كالم يا بدون كالم نمايش داده     باكمترين  
 را كـه معلـم مايـل اسـت          تـر   يكلاز اصول   هايي     مثال ها،  معموالً نمايش . همراه بيان باشد  

ا أی« عياشي ذيل آيه  . آورد  يماد بگيرند فراهم    ين  امتعلم
َ
ِهـا الـذی

َّ ِن ءامنـوا إذا قمـتم إلـیّ ِْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ الـصلیَ ِوة َّ
فاغسلوا وجوهکم و أ
َ َ ُْ َ ُ ْ ُ

ِ
ْ ِکم إلیِدیَ ِ المرافقیْ َ َ

د، صـورت و ید، چـون بـه نمـاز برخاسـتیا مان آوردهی که ایکسانای  :ْ

 از چگـونگي    او به نقل از صفوان آورده است كـه          )6المائده،  ( »دییا آرنج بشوتتان را یدست ها
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چنين و بـه شـكل    اين: فرمايد ي م)ع(امامپرسد و   مي)ع(رضا امامتا آرنج از   ها    شستن دست 
ريـزي    مـي  دهند كه با دست راست آب را از آرنـج دسـت چـپ               مي عملي به او توضيح   

 روايت ديگر حسين بن      در ).300 :1، ج تا  بي ،عياشي(د  يكش  مي سپس تا كف دست آن را     
وســوگند بــه آســمان : و الــسماء ذَات الحُبــك« گويــد از حــضرتش راجــع بــه آيــه  مــيخالــد

را در هـم فـرو بردنـد و بـه      شـان      انگشتان كه  درحالي )ع(امام پرسيدم   )٧ات، یالـذار(»کّمشب
شود منظور از ذات الحبك، چسبيده به زمـين           مي چگونه: حالت شبكه درآوردند فرمودند   

 اسـت یسخداکـ: رِْ عمد تَرَونهاي رفَع السماوات بِغَياللَّه الَّذ« فرمايد  مي  خداوند كه  درحاليباشد  

كـف  حـضرت    در ادامه     سپس )٢الرعد، ( »د برافراشتینیرا ببها   که آنییرا بدون ستونهاها  که آسمان
ايـن ارض  : دست چپ را گشودند و كف دست راست را بر آن قـرار دادنـد و فرمودنـد       

  ).203، 2ج:تا بيعياشي، (است بر آن اي  دنياست و آسمان دنيا مانند قبه

  گويي  قصه-3-2
 است كه در عين جـذابيت و همـراه كـردن شـنونده بـا خـود،                  يا  وهيشويي  گ داستان

قرآن كريم بـسياري از مباحـث       . كند  يم عاطفي براي قبول اغراض داستان فراهم        يا  نهيزم
 طـرح و ارائـه      هـا،   داسـتان تـرين     ظريف اعتقادي، فلسفي و اجتماعي را در قالب دلكـش         

مومي بشر به شنيدن داستان و حكايـات،         بايد معتقد شد كه ميل ع      رو  ازاين. فرموده است 
مراحـل سـني مفيـد و       همـه    برايداستان  . استفاده كند ش  رو  ازاينقرآن  باعث شده است    
ن حاكي از آن است كه بسيار بيشتر از آن كه اين روش بـا سـطح                 يقرا. مورد توجه است  
 مرتبط شدت به فطري انسان يها يژگيوعقلي ارتباط داشته باشد، با هاي  سواد و پيشرفت

ديلمـي و   (البته محتواي داستان بايد متناسب با سطح اطالعـات شـنوندگان باشـد              . است
  ).197: 1380، آذربايجاني

َلقد کان فـ« :ديفرما  يماهداف قصه گويي در قرآن       دربارهخداوند   َ ْ َ ِ قصـصهم عبـریَ ْ ِ ِ
َ  يوللّـأُ  ٌهَ
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ِاأللباب ما کان حد
َ َ َ َ

ِ
َ ْ َ َفتریًثا یْ ِ و الکن تصدیْ ْ

َ َ ِ الذَقیَ
ِه و تفصیَدی  ْنیَ بیَّ

ْ َ َ ِّل کلیِ ًء و هد ی شَ ُ َ ًرحمةَ و یٍ َ ْ ٍ لقـوم َ ْ
َ َؤمنـونیِّ ُ

ِ
ْ :

ق سـخن   يست، بلكه تـصد   ي برساخته ن  ين داستان يا.  است يخردمندان را عبرت  شان    هاي  در داستان 
ــرايزيــل هــر چيان و تفــصينيشيــپ ــد هــدا مــان آوردهيكــه اهــا   آني اســت و ب ت اســت و يان

عبـرت و پنـد گـرفتن، پـرورش تعقـل و            :  از نـد  اين اهداف عبارت   .)111وسف،  ي(»رحمت
  .ن ا، هدايت و رحمت براي مؤمنها تيواقع اني بخردمندي،

 قرآنـي چـون      با تبعيت از بيانات قرآني گاه به تفـصيل برخـي از قـصص              )ع(رضا  امام
 و  )554-550:همـان (مـاروت   ، هـاروت و     )418 :1 ج ،1372،بابويـه   ابن(اصحاب الرأس   

: انهم(پردازد    مي )ع(ايانبقرآني چون قصص    هاي    زماني به زدودن اكاذيب از چهره داستان      
383-396.( 

 كه خداوند تبار  كه آن زمان    كدم  ين شن ي چن )ع(از حضرت رضا  : ديفضل بن شاذان گو   
 را  ي، گوسـفند  )ع(لياسـماع  فرزندش   يه به جا  ك امر فرمود    )ع(مي به حضرت ابراه   يو تعال 

اش كـ اي    هكـ رد  كـ  در دل آرزو     )ع(ميد، حـضرت ابـراه    كنـ تاده بود ذبـح     ه خداوند فرس  ك
 درجـات   نيتر  عيرفسته  يجه شا ي و در نت   كرد  يم خود ذبح    دست  به را   )ع(ليفرزندش اسماع 

! ميابـراه اي  : فرمـود يز بـه او وحـ   يـ ثواب در صبر بر مصائب شود، خداوند عزّ و جـلّ ن           
ه ك يا  نكرده خلق   يمخلوق! ايخدا: فت گ )ع(ميابراه! ستكيخلق من، نزد تو     ترين    محبوب

ا يم آ يابراهاي    :هك فرمود   يباشد، خداوند به او وح    تر     نزد من محبوب   )ص(بت محمد ياز حب 
شتر دوسـت دارم، خداونـد      يـ نـه، او را ب    : ا خودت را؟ او گفت    يداري    شتر دوست ياو را ب  
فرزنـد او را،    : ردكـ ا فرزند خودت را؟ عرض      يداري    شتر دوست يا فرزند او را ب    يآ: فرمود

 دشـمنانش دل تـو را       دسـت   به ظلم،   يده شدن سر فرزند او از رو      يا بر يآ: خداوند فرمود 
 خودت به خـاطر اطاعـت از فرمـان          دست  بهدن سر فرزندت    يا بر ي آورد  يمشتر به درد    يب

، آورد  يمـ شتر بـه درد     يـ  دشمنانش دل مـرا ب     دست  بهده شدن سر فرزند او      يبر: من؟ گفت 
 را بـه    )ع(نيحـس ، فرزندش   دانند  يم )ص(محمده خود را از امت      ك يروهگ: خداوند فرمود 
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ار مستوجب خشم و غضب من      كن  يرد و با ا   كظلم و ستم به مانند گوسفند ذبح خواهند         
ده، دلـش بـه درد آمـد و شـروع بـه       كرن مطلب جزع و فزع      ي بر ا  )ع(ميخواهند شد، ابراه  

ـ بـه خـاطر ا    ! ميابـراه اي    :فرمـود  ين وحـ  يرد خداوند عزّ و جلّ هم به او چنـ         كه  يگر ن ي
رفتم يل را پذ  ي و اندوهت بر اسماع    ين و قتل او، ناراحت    ي و جزع و فزعت بر حس      يناراحت

ـ و ا   درجات ثواب، در صبر بر مصائب را به تو خواهم داد           نيتر  عيرفو    ين همـان مطلبـ    ي
ـ ه آ كـ است   َو فـد« هي َ ِناه بـذبح عظـیَ

َ
ٍ
ْ ِ ِ

، 1372،بابويـه  ابـن ( ردبـدان اشـاره دا  ) ١٠٧الـصافات، ( »ٍمیُ
 .)1:429ج

   روش تمثيل-3-3
دارد و  هـا     است كه بيـشترين كـاربرد را در تمـام فرهنـگ           هايي    تمثيل از جمله روش   

 .شـود  يمـ  فرهنگـي محـسوب   يها شاخصه يكي از عنوان  بهاكنون نيز در جوامع مختلف      
ود  بيان يك موضوع به شكلي ديگر است، به نـوعي كـه بـين آن دو شـباهت وجـ                    »مثل«

 بيـان  .)482 :تـا   بياصفهاني،   راغب. (دشوتر    داشته باشد و با ذكر آن، موضوع اول روشن        
 و نكـات مـبهم را روشـن         دارد  يبرمـ  امثال، پرده از روي معاني مخفـي         صورت  بهمسائل  

 و شـيء متـوهم در محـل         رسـد   يم، چون محقق    نظر  به به حدي كه امر مخيل        تا ،كند  يم
 و از همين جهت در كتاب قرآن شود يم گر جلوهمانند شاهد  و غايب رديگ  يممتيقن قرار   

 و ديگـر    )ص(اسـالم مبين و ساير كتب الهي، خداوند امثال بسيار ايراد كرده است و پيامبر              
در ). 214: 5 ج ق،1415 ،زمخـشري (انـد     شـمار آورده    بي هاي   بزرگ و حكما، مثال    يانبيا

وت أذن الله أیُ بیف« حديثي مفصل ذيل آيه   
َ َُ َّ َ

ِ َن ترفع و ٍ َ َ ْ ِذکر فیُ َ
ُها اسمه یْ ُ ْ ِسبح له فیَ ُ

َ ُ ِّ َها بالغدو و یَ ِّ ُ ُ ْ
ِ
در : االَْصـالِ َ

ها هر بامداد و شـامگاه او  در آن. اد شودیها  ابد و نامش در آنیرفعت ها   که خدا رخصت داده که آنییها خانه
 ايشان در )ع(تيبو اهل  )ص(امبريپ نشان دادن مقام  براي )ع(امام )36النور،  (» کننـد یش میایرا ن

كند كه در قنديلي اسـت و         مي ميان امت با تمثيل زيبايي اهل بيت را به چراغ داني تشبيه           
مثل ما اهـل  : گويد  ميو چنين.  را به چراغي كه در ميان اين چراغدان قرار دارد          )ص(امبريپ
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آن چراغـدان   در كتاب خدا مانند چراغ داني است كه در قنـديلي قـرار دارد و در        )ع(تيب
 كـه آن حبـاب      اسـت  رسول خداست و آن چراغ در حبـابي          )ص(محمد است كه    يچراغ

در روايت ديگر ايشان را به كشتي       ). 105: 2 ج ،1367،  قمي(است  گويي ستاره درخشان    
 يشتكـ ن شما مثل    يت من در ب   يمثل اهل ب  : فرمايد  مي )ص(امبريپنوح مثال زده و به نقل از        

د در آب غـرق و  كـر س تخلّف   كافت و هر    يدر آمد نجات    س در آن    كه هر   كنوح است   
در روايت ديگـر كـه بيـانگر مقـام مـؤمن            ).10 :2 ج ،1372،  بابويه  ابن(در آتش پرت شد     

مثل شخص مؤمن در نزد خداوند عزّ و جلّ همانند فرشته مقرّب درگاه             : فرمايد  مي است،
ز يـ چ چ يباالتر است و ه   ه فرد مؤمن مقامش در نزد خداوند از آن هم           ك ياست و به راست   

ـ  و   كار  توبهاز مرد مؤمن    تر    در نزد خداوند محبوب    بـود   نخواهـد    كـار   بـه ا زن مؤمنـه تو    ي
َ أنزل الله سکینته عل ُثم« و براي تفهيم مفهوم سكينه در آيه      ). 17: همان( ُ َُ َ َ َّ َ َ َ رسوله و علیَ َ ُِ ِ ِ المؤمنیَ ِ

ْ ُ : نیْ

بـادي از   : فرمايـد   مـي  )26التوبـه،   (»ر مؤمنان فـرود آوردآن گاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و ب
وزد و صورتي مانند صورت انسان دارد         مي طرف خداوند است كه به شكل نيكو و پاكي        

 ).84: 1 جتا،  بي،عياشي(كند   ميكه انبيا را همراهي

   روش مقايسه-3-4
ه اين معنا كـه     ب. در يادگيري مطالب، ارتباط ميان مفاهيم، نقش اصلي را به عهده دارد           

 موجود را كـشف كنـد، ذهـن او از ايـن             رابطههرگاه انسان موفق شود ميان چند مفهوم،        
در اين ميـان،    . رديگ  يم فرا     اصطالح به   آن را    رسد و   يمارتباط منطقي به مفهوم جديدي      

. دمفاهيم مخالف يا مشابه سهم بيشتري در كمك به ذهن براي يادگيري مفهوم جديد دار              
 كلي حق و باطـل      طور  به نيك و بد ايمان و كفر، عدالت و ظلم           چهرهقرآن دو   در سراسر   

  .شودپذير   تا معرفت هر دو راحت تر، امكاناند شدهدر كنار هم معرفي 
ْو عالمات و بالنجم هـم «  نقل شده است، براي تبيين مفهوم هدايت ذيل آيه  )ع(رضا  اماماز   ُ

ِ
ْ ََّ

ِ
َ َ ٍَ

َ

َهتدونی ُ َ  را )ع(تيـ ب قياسي اهـل   با،)16النحل، (» کننـد ی میابی له ستاره راهیان به وس و آنییها و نشانه: َ
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عنـي  ي). 207: 1، 1363 ينـ ي كل :رك(كنـد     مـي   را با ستاره مقايـسه     )ص(امبريپ و   ها  نشانهبه  
نيز دست  )ع(ائمه و )ص(امبريپجوييد،   مي و ستارگان راهها نشانهگونه كه شما توسط  همان

در روايتـي ديگـر   . شوند در ضـاللت و گمراهـي واقـع نـشويد     ي مشما را گرفته و سبب  
َقل أ رء«  تفهيم ضرورت و پيروي از امام با استناد به آيه          براي )ع(حضرت َ َ ْ ُتم إن أصـبح مـاؤکم یُ ُْ َ َ َ ْ َ ْ ِ

ُ

َغورا فمن  َ ً ْ ِأتیَ
ِکم بماء معیْ َّ ٍ َ ِ

خواهـد تـان ی آب روان براید، اگر آب شما فرو رود، چه کـسیبگوبه من خبر ده: ِنیُ

 »ماءوكم «منظور از : فرمايد  مي  ميان آب گوارا و علم امام      يا  سهيمقا با   )30الملك،  (» آورد؟
 كه درهـاي خـدا بـين او و خلقـش            هستند )ع(ائمه و منظور از اين ابواب،       »ابوابكم «يعني

گونه كه آب گوارا منافع بسياري        همان يعني) 379: 2 ج ،1367،  قمي(شوند    مي محسوب
 .گونه است د، علم امام نيز اينشو  ميرد و سبب رفع تشنگي شمابراي شما دا

  نتيجه
 وضـعيت خـاص خالفـت عباسـيان و          مانند يا  ژهيو شرايط   )ع(رضا  امامامامت  دوران  

شديد داخلي، نشستن مأمون بر مسند خالفت با نگرشي متفـاوت بـه      هاي    وجود اختالف 
 ادي نـسبي انديـشه و بيـان را         آز بنـابراين  .داشـت  وي به مذهب اعتزال      شي گرا علويان،

 آن  رو  ازاين فكري و فرهنگي عصر رضوي دانست،        يها  يژگيوترين     از مهم  يكيتوان   مي
گـويي شـبهات و    افزون بر تعليم معارف وحياني در مباحث اعتقادي بـه پاسـخ        حضرت  

 براي رسيدن به اين مقصود، از ابزار و         شاني ا .پرداخت  مي انحرافات فكري و عقيدتي نيز    
 طبيعتاً متناسـب    يتفسيرهاي    البته نوع استفاده از روش    . يل متنوعي بهره جسته است    وسا
 . افراد و شرايط زمان و مكان بوده استه يروحبا 

مطلبـي را بيـان فرمـوده و گـاه          اي     گاه در پاسخ پرسش از مفاد و مراد آيه         )ع(رضا  امام
 ارائهايشان هنگام   اند    ذكر كرده از قرآن را    اي    خود در ابتدا در مقام استدالل واحتجاج، آيه       

 در مقابل افراد عالمي كه      )ع(امام. گرفتند  مي درنظرپاسخ به سؤاالت سطح فهم مخاطب را        
به منـاظره و زمـاني ديگـر بـه جـدال            ها     گرفتن مباني آن   درنظرجوياي حقيقت بودند با     
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 امـور  روش خطابـه را در اجتماعـات عمـومي و در             )ع(رضـا   امام. آوردند  مي احسن روي 
 و روش موعظـه را بـا        اند  برده كار  به )ع(تيبمهمي چون تقوا و پرهيزگاري و معرفي اهل         

استفاده از عبارات عاطفي و كلمات دلنشين و پرهيز از تندي و خشونت به منظور نفوذ و   
 و با توجه به گستردگي جامعه اسالمي مكاتبـات        كردند  يمنرم كردن دل مخاطب استفاده      

 با تبعيت از بيانات قرآني گاه    )ع(رضا  امام. آن امام همام بوده است    هاي   يكي ديگر از روش   
 قرآنـي هـاي   به تفصيل برخي از قصص قرآني و زماني به زدودن اكاذيب از چهره داستان   

 و نكات مبهم    دارد  يبرم امثال، پرده از روي معاني مخفي        صورت  به مسائل   اني ب .پردازد مي
  .استحضرت هاي  ي ديگر از روش روش يكبنابراين كند يمرا روشن 

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
 .القرآن الكريمدار  :، قم)1376(محمد مهدي فوالدوند: ، ترجمهقرآن كريم -الف
 اكبـر ي  علـ  و ديمـستف  درضـا يحم ترجمه ،1ج ،اخبارالرضا ونيع ،)1372(،يعل بن محمد ،بابويه  ابن 

 .صدوق نشر: تهران ،يغفار
 .....................................،) 1378(، صدوق نشر: تهران ،االخباري معان. 
 .....................................، )1387(، قم نيمدرس جامعه: قم د،يالتوح. 
 عالمه منشورات: قم ،طالب ياب آل مناقب ،)تاي ب (،يعل بن محمد آشوب، شهر ابن. 
 دارصادر: روتيب العرب، لسان ،)ق 1405(مكرم، بن محمد منظور، ابن. 
 الحوزه ادب: قم ،3ج ، االئمهةکشف الغمه فی معرف ،)تاي ب (،يسيع بني عل ،ياربل. 
 ،نيمب كتاب انتشارات: قم سنت، و قرآن در ميتعلي ها وهيش ،) 1380 (،يمهد ديس برومند. 
 يجتح باقر محمد ديس ترجمه ،ديالمستف و ديالمف آدابي  ف ديالمر هيمن ،) 1374(ن،يالد نيز ،يثان، 

 .ياسالم فرهنگ نشر دفتر: قم
 انيانصار انتشارات: قم عه،يش اماماني اسيس وي فكر اتيح ،)1383 (رسول، ان،يجعفر. 
 اسراء نشر :قم قرآن، در اخالقي مباد ،)1380(عبداهللا، ،يآملي جواد. 
 انيلياسماع انتشارات: قم ،نينورالثقل ،)1415 (جمعه، بني عل عبد ،يزيحو. 
 معارف نشر و پخش دفتر: قم ،ياسالم اخالق ،)1380(،ي جانيآذربا مسعود و احمد ،يلميد. 
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 ـ  المفـردات  ،)تـا   بـي  (محمـد،  بـن  نيحس ابوالقاسم ،ياصفهان راغب ـ غري  ف ـ ب القـرآن،  بي : روتي
 .دارالمعرفه

 ـ  لياالقاو ونيع و ليالتنز غرائض قيحقا عن الكشاف ،)ق 1415( عمر، بن محمود ،يزمخشر ي ف
 .منشورات البالغة: قم ،ليالتأو وجوه

 ،پرورش و آموزش نشر: تهران  معلم،ي راهنما ،)1369(،يعل محمد سادات. 
 معاصر انتشارات:تهران ،سيتدر فنون وها  روش اتيكل ،)1374 (اهللا، امان ،يصفو. 
 جامعـه ي  اسـالم  انتـشارات :قم ،القرآن ريتفسي  ف زانيالم ،)ق 1417 (ن،يحس محمد ديس ،ييطباطبا 

 .قم هيعلم حوزه نيمدرس
 ـ ب ،7ج ،القـرآن  اتيآ ليتأو عن انيالب جامع ،)ق 1412( ر،يجر بن محمد جعفر ياب ،يطبر : روتي

 .دارالمعرفه
 هياالسالم المعارف مؤسسه: قم ،بهيالغ ،)ق 1411(  الحسن، بن محمد ،يطوس. 
 هيعلمي كتابفروش: تهران ،1،جياشيع ريتفس ،)تاي ب (مسعود، بن محمد ،ياشيع. 
 ديسـ  ترجمـه  الرضا، يموس بني  عل امامي  زندگان دري  پژوهش ،)1382(ف،يشر قربا محمد ،يقرش 

 .هياالسالم دارالكتب: تهران ،يصالح محمد
 ياسالم غاتيتبل دفتر: قم الرضا، فهيصح ،)1373(جواد، ،يوميق. 
 قم دارالكتاب مؤسسه: قم ،1ج ،يالقم ريتفس ، )1367 (م،يابراه بن يعل ،يقم. 
 الکتب االسالمیةدار   :تهران ،يالكاف ،)ق 1388( يعقوب، بن محمد جعفر ابو ،ينيكل. 
 كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،القرآن كلماتي ف قيالتحق ،)تا  بي(حسن، ،يمصطفو. 
 صدرا انتشارات: تهران گفتار، ده ،)1361 (،يمرتض ،يمطهر. 
 ،حكمت انتشارات: تهران ،يديب درهي صانع منوچهر ترجمه ،منطق ،)1368( رضا، محمد مظفر. 
 ،ريكو انتشارات: تهران ،ثيحدي عموم خيتار ، )1388( د،يمج معارف. 
 ـ ب ،العبـاد ي  عل اهللا حجج معرفهي  ف االرشاد ،)ق 1410 ( النعمان، بن محمد بن محمد د،يمف : روتي

 .للمطبوعاتي االعلم مؤسسه
  ......................،)هيدريح مطبعه: نجف ،االختصاص ،)تا  بي. 
 هياالسالم دارالكتب: تهران ،نمونه ريتفس ،)1367(  همكاران، و ناصر ،يرازيش ممكار. 
 يالعرب التراث اءياحدار  :روتيب ،االنوار بحار ،)ق 1403( ،باقر محمد ،يمجلس. 
 روزنامـه  ،يرييادگ وي  يادده نديفرا در آن تأثير وي  خداشناخت نگرش «،)1378( عباس، ،يديخورش 

 .22/10/1378 ،يهمشهر


