روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...
(ع)

عنایتاهلل شریفی 1،محمدحسین خوانینزاده 2،حسامالدین خلعتبریلیماکی

چکیده

بیتردید امام رضا به عنوان امام و پيشواي معصوم از روشهایي در تبلیغ و
هدایت افراد جامعه استفاده کرده است .این پژوهش در صدد است به روش توصیفی
و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که امام رضا(ع) با چه روشهایی توانسته
است آيين اسالم و مذهب شيعه را تبليغ کند.
(ع)
نگارنده تالش کرده است که روشهای تبلیغی امام رضا را بر اساس آیه 125
سوره نحل در سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار دهد .منظور از
روشهای شناختی ،روشهایی است که امام رضا(ع) میخواهد آگاهی مردم را درباره
مبانی نظری و باورها تقویت کند که مهمترین این روشها تبیین مبانی و جهانبینی
اسالم ،کاربست برهان و استدالل ،خردورزی و عقلگرایی است .مراد از روشهای
عاطفی ،روشهایی است که مبلغ میخواهد با کاربست آنها ازعواطف و گرایشهای
روحی و روانی افراد برای هدایت افراد استفاده کند که مهمترین آنها در سیره
تبلیغی امام رضا(ع) ،محبت و مهرورزی ،تکریم شخصیت ،موعظه ،مخاطبشناسی و
فرصتشناسی است.
روشهاي رفتاري ،روشهايي هستند که مبلغ ميخواهد با استفاده از اين
روشها ،ضمن تغيير و اصالح رفتارهاي نامناسب ،رفتارهاي مطلوب را در وي ايجاد
و تثبيت کند .مهمترین روشهای تبلیغی رفتاری در سیره امام رضا(ع) عبارتند از :ارائه
الگو ،خطابه ،مجادله به احسن ،امر به معروف و نهی از منکر ،تقیه ،سفر به مراکز
علمی و تربیت شاگردان و. ...
(ع)

کلیدواژهها :امام رضا(ع) ،روشهای تبلیغ امام رضا(ع) ،تبلیغ  ،اسالم و تبلیغ دینی
تاریخ پذیرش1395/12/10 :
تاریخ دریافت1395/09/11 :
enayat.sharifi@yahoo.com
 .1دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
khavaninzadeh@atu.ac.ir
 .2دانشیارگروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
khalat.hesam@gmail.com
 .3استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه

امام رضا(ع) در عصري زندگي ميكرد که با مشكالتي چون توسعه و گسترش كشور

اسالمي ،شكلگيري نهضت ترجمه ،پيدايش فرقههاي ضاله و گروههاي الحادي و ...رو به
رو بود .بيترديد آن حضرت با روشهاي دقيق و حسابشدهاي توانسته است ،آيين اسالم
و مذهب حقه شيعه را تبليغ کند و به شبهات پاسخگو باشد و جلوي انحرافات را بگيرد.
ازاينرو ،اين پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی در اینباره به این سؤاالت
پاسخ دهد:
 .1روشهای شناختی امام رضا (ع) درتبلیغ و هدایت افراد کداماند؟
 .2روشهای عاطفی در سیره تبلیغی رضوی کداماند؟
 .3روشهای رفتاری درسیره تبلیغی امام رضا(ع) کداماند؟
به نظر میرسد قبل از پاسخگویی به سؤاالت یاد شده ،مناسب است با مفهوم واژههای
تبلیغ ،تبلیغ دینی و روش آشنا شویم.
مفهومشناسی واژههای تبلیغ ،تبلیغ دینی و روش

واژ ه تبلیغ از ماده «بَل َغ» در لغت به معناي؛ رساندن ،شناساندن و آگاه کردن مردم به يك

پيام و معتقد كردن و متمايل کردن و جلب كردن مردم به يك پيام به كار رفته است (دهخدا،
 ،1377ج )343 :13و در اصطالح ،تبلیغ را گوناگون تعریف كردهاند.
تبلیغ در بهترین و اصولیترین شکل آن یک فعالیت آموزشی است که به منظور نشر
دانش و آگاهیهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش و سجایای اخالقی صورت
میگیرد (زورق.)18 :1390 ،
در تعریفی دیگر تبلیغ چنین بیان شده« :نوعی تالش کم و بیش منتظم و جامع برای
تحت نفوذ و تاثیر قرار دادن عقاید ،نگرشها یا اعمال دیگران با استعانت از نمادها ،کلمات،
اشارات ،موسیقی ،فیلم و ( »...افتخاری.)25 :1377 ،

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...

تبلیغ دینی ،اصطالحی است به معنای رساندن پیام الهی .در این نوع تبلیغ ،مبلغ تنها

باید از روشهای مناسب ،شایسته و مشروع استفاده كند .این امر ،مستلزم آشنایی مبلغ با
روشهای مناسب تبلیغ است.
روش

روش ،مجموعه اموري است كه انسان را براي رسيدن به هدف و انجام كار مورد نظر

به صورت روشمند كمك ميكند .روش مفهوم راهبردي است كه نحوة عمل را ترسيم
ميكند و مراحل و چگونگي پيمودن راه را براي رسيدن به هدفهاي مدنظر معلوم ميكند.
اما روش تربيتي به معناي شيوهها و رفتارهايي است كه مربي به منظور تحقق بخشيدن به
اهداف تربيتي به كار ميبرد.
انواع روشهاي تبلیغی

تبلیغ روشهای مختلفی دارد ولی به نظر میرسد که جامعترین روشهاي تبلیغی را

ِك َم ِة َو الَْ ْوع َ
ِظ ِة َْ
بيل َربِّ َك ب ْ
ِال ْ
ِي أَ ْح َس ُن»؛ با
براساس آية مباركه «اُ ْد ُع ِإيل َس ِ
ال َسنَ ِة َو جادِلُْ ْم بِالَّيت ه َ
حكمت و اندرز نيكو ،به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشى كه نيكوتر است،

استدالل و مناظره كن(النحل)125 ، ،میتوان به سه حيطه شناختي ،عاطفي و رفتاري تقسيم
کرد زیرا که  .1حکمت به بُعد شناختي اشاره دارد ،موعظه با عواطف انسان سروکار دارد و
جدال احسن به ساحت رفتاري انسان نظر دارد .2.ترتيب تقسيم مختار منطقي است؛ سيرة
پيامبران و اهلبيت(ع) اينگونه بوده که در آغاز دعوت به توحيد ميکردند که جنبه شناختي
دارد و بعد به مسائل ديگر که جنبه عاطفي يا رفتاري داشته ،ميپرداختند .از نظر ترتيبي بايد
اول شناخت حاصل شود؛ زيرا شناخت منجر به گرايش ميشود و گرايش تبديل به رفتار.

ِك َم ِة َو الَْ ْوع َ
بيل َربِّ َك ب ْ
ِال ْ
ِظ ِة
امام رضا(ع) نیز برای انجام این رسالت ،به فرموده قرآن «ا ْد ُع ِإىل َس ِ
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َْ
ِي أَ ْح َس ُن» دارای سه روش تبلیغی بینشی ،عاطفی و رفتاری بوده است.
ال َسنَ ِة َو جادِلُْ ْم بِالَّيت ه َ
 .1روشهاي شناختی

منظور از روشهای شناختی ،روشهایی است که امام(ع) میخواهد آگاهیها و اطالعات
الزم برای مسائل دینی به مردم بدهد تا آنان با آگاهی و شناخت بیشتری به دین و مذهب
گرایش پیدا کنند که مهمترین آنها عبارت است از:
تبیین مبانی و جهانبینی اسالمی

تبلیغ دینی زمانی در جامعه پایدار خواهد بود که بنیانهای آن در روح و جان مخاطبان
ریشه دوانیده باشد در غیر این صورت آموزش آموزههای دینی ،سطحی و ناپایدار خواهد
بود.
به همین دلیل امام علیبن موسیالرضا

(ع)

همانند سایر پیشوایان معصوم

(ع)

اهمیت

زیادی به آموزش مبانی و جهانبینی اسالمی قائل بودند و همواره کوشش میکردند که در
فرصتهای مقتضی باورها و جهانبینی اسالمی بهویژه باور به توحید و یکتاپرستی را به
افراد جامعه آموزش دهند.
چنانچه وقتی به نیشابور رسیدند و جمعیتی چند هزار نفری حضور داشتند ،حدیث

قدسی سلسلةالذهب را که سخن خداست ،چنین انشا کردند:

مرت الراحلة نادانا بشرطها و أنا من
«ال اله اال اهلل حصين فمن دخل حصين أمن عذايب ،قال ً
فلما ً

شروطها»؛ كلمه الاله االاهلل ،پناهگاه و دژ من است ،پس هركه در آن وارد شود از عذاب من
در امان است راوی میافزاید چون كجاوه حضرت به راه افتاد ،امام(ع) با صداي بلند فرمود:

به شروط كلمه ال اله اال اهلل و من از شروط آن هستم (ابنبابویه1398 ،ق.)24-25 :

امام رضا(ع) در این حدیث ،توحید و یکتاپرستی را که در واقع همه چیز زندگی انسان

بدان و برآن استوار است ،با امامت و والیت پیوند داده و خواسته است با ذکر سلسله سند
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.)203 :49
بزنطي نیز نقل ميكند :مردي از ماوراءالنهر بلخ خدمت امام رضا(ع) آمد و گفت :از شما
سؤالي دارم اگر جواب دهيد به امامتتان معتقد خواهم شد .حضرت فرمود :از هرچه
ميخواهي بپرس.
گفت :مرا از خدايت خبر بده ،در كجا بوده و چطور بوده و بر چه چيز تكيه كرده است؟

(ع)
الل اَيّ َن َ
ان ّ
بالأين و َكيّ َف ْ
يف بال ٍ
كيف و كان اعتما ُده علي قدرته»؛
ين
الك َ
ٍ
امام رضا فرمودّ « :
األ َ

خداوند به وجود آوردنده مكان است بيآنكه مكاني داشته باشد و به وجود آورنده كيفيت
است بيآنكه كيفيتي داشته باشد و اعتمادش بر قدرتش باشد( ،خدا المكان است ،مكان از
عوارض جسم است ،خدا جسم نيست ،كيفيت ،مخلوق خداست ،الزمهاش محدود بودن
است ،خدا بيانتهاست ،خدا بر قدرت خود ايستاده ،هستي را از جايي دريافت نكردهاست).
آن مرد چون اين جواب را شنيد برخاست ،سر مبارك امام(ع) را بوسيد و گفت« :اشهد ان ال

اله اال اهلل و ان حممدًا رسول اهلل و ان عليا وصي رسول اهلل والقيّ ُم بعده مبا أَقام به رسول اهلل و انّكم االئمة

الصادقون و انك اخللف بعدهم»؛ شهادت میدهم به وحدانیت خداوند ،رسالت نبی اکرم

(ص)

و وصایت امیرالمؤمنین(ع) و قائممقامی ایشان بعد از رسول خدا(ص) .به درستی که شما
پیشوایان راستگو هستید و تو جانشین بعد از آنها میباشی(کلینی  ،1365 ،ج.)88 :1
ي به دانايي و امامت آن حضرت
ظاهرًا آن مرد از فالسفه بوده و از جواب امام رضا(ع) پ 
برده است .بدينسان امام(ع) به وي كمك كرد تا شناخت و معرفت را در قلبش زنده کند تا
او مسلمان شود.
کاربست برهان و استدالل

يكي از روشهای امام رضا(ع) در تبلیغ ،استفاده از برهان و استدالل است که در سطوح
مختلف برای مسائل گوناگون از این روش استفاده کرده است همانند اینکه درباره قدیم
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نبودن و حادث بودن اراده از راه قضیه منفصله که از دو طرف نقیضین تشکیل شده
أن ما مل یزل ال یکون مفعو ًال و حدیثًا و قدمیًا فی حالة واحدة»؛ آیا
است ،میفرماید« :أال تعلم ّ

نمیدانی موجودی ازلی و قدیم ،نمیتواند در یک لحظه هم مفعول باشد ،هم حادث و قدیم
(ابنبابویه.)450 :1388 ،
در این قضیه منفصله ،مراد امام رضا(ع) آن است که حدوث و قدم همانگونه که رفع هر
دو از یک موضوع شدنی نیست ،جمع هر دو در موضوع واحد ممتنع است همانند اینکه
گفته شود«عدد زوج است یا فرد» دو طرف این قضیه زوجیت و فردیت نقیض یکدیگرند
و جمعناپذیر.
مورد دیگر ،فرمایش امام(ع) درباره عینیت و غیریت اراده خداوند است .هنگامیکه سلیمان
مروزی به ایشان عرض کرد :اراده خداوند عین ذات خداوند نیست ،ولی اراده او چیزی
غیر از خداوند هم نیست؛ امام (ع) در پاسخ او فرمود« :یا جاهل! إذا قلت لیست هو ،فقد جعلتها

ری ُه ،و إذا قلت لیست هی غریه ،فقد جعلتها هو»؛ ای جاهل! هنگامی که میگویی اراده خداوند
غ َ
عین ذات او نیست ،بایستی چیزی غیر از او باشد و هنگامیکه میگویی اراده چیزی غیر

از ذات خدوند نیست ،نتیجه آن میشود که اراده خداوند عین ذات اوست (همان.)453 :
در اینجا امام(ع) یادآوری کردهاند که «عینیت» و «غیریت» دو امر نقیض یکدیگرند که
رفع هر دو از یک موضوع شدنی نیست .زیرا اگر موجودی عین موجود دیگر نباشد ،ناچار
باید غیر آن باشد و نیز اگر موجودی غیر موجود دیگر نباشد ،ناچار باید عین آن موجود
باشد .اگر هر دو طرف (عینیت و غیریت) را با هم سلب کنیم ،در حقیقت هر دو طرف
نقیض را رفع کردهایم ،با آنکه رفع دو طرف نقیض محال است ،همانگونه که جمع آن دو
با یکدیگر نیز ممتنع است.
استدالل دیگر حضرت در سلب احتیاج خدای متعال به غیر خود است بدین معنا که
خداوند به کسی نیازمند نیست و به هیچ کس تکیه ندارد زیرا «کل قائم فی سواه معلول»؛

هرچیزی به غیر خود قوام یابد معلول است (همان).
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باید واسطه موجود غیر از خود قوام یابد و به واسطه او محقق یابد و موجود شود و بر او
تکیه داشته باشد و در یک کالم معلول نباشد .عکس نقیض این قضیه آن است که هر چه
معلول نیست قوام به غیر ندارد و اعتمادی به غیر نمیکند ،بلکه قائم به ذات و مستقل در
وجود و بینیاز از غیر است.
تفکر ،خردورزی و عقل گرایی

یکی از روشهای امام رضا(ع) در تبلیغ ،دعوت به خردورزی و عقلگرایی است .این
مسئله نزد حضرت چنان جایگاه و ارزشی دارد که آن را از هر عمل عبادی باالتر دانسته
است« :لیس العبادة کثرة الصلوة و الصوم إنّا العبادة التفکر فی امر اهلل»؛ عبادت به زیادی نماز و

روزه نیست بلکه عبادت به تفکر در امر خدای تعالی است (ابنشعبه حرانی.)972 :1363 ،
و نیز عقل را معیار شناخت قرار میدهند نه حس را چنانکه میفرمایند:

حاسة ّ
للحواس و ّ
تدل علی ما جعل
احلواس فهو معنی مدرک
أن ما أوجدتک
و اعلم ّ
کل ّ
ّ
ّ

اهلل ع ّز و جل هلا فی إدرکها و الفهم من القلب جبمیع ذلک ک ّله؛ بدان که آنچه را حواس تو
درمییابد ،همان معنایی است که برای حواس درک کردنی است و هر حسی نشان از آن

چیزی دارد که خداوند بزرگ در حیطه درک آن قرار داده است ولی اگر فهم به وسیله قلب
باشد ،همه فهمیدنیها را دربر میگیرد (عطاردیقوچانی ،1391،ج.)90 :2

و نیز در تأیید این مطلب که عقل ،معیاری خوب برای تشخیص حق و باطل و سره از
ناسره است ،همگان را از بسندگی به نقل و روایت عاری از درایت نهی کرده میفرماید:
ری مِن ٍ
الف تروونه»؛ اهل فهم حدیث باشید نه
«کونوا دراه وال تکونوا رواه حدیث تعرفون فق َهه خ ٌ

فقط روایتگر آن ،حدیثی که با فقه و درایت آن آشنا باشید از هزار حدیثی که آن را بدون

درایت روایت میکنید بهتر است (كليني ،1365 ،ج.)47 :1
و نیز در دعوت یاران خود به کاربست خردورزی و عقلگرایی در تبلیغ تأکید کرده است

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396
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چنانکه ابنسکیت از ایشان میپرسند« :با توجه به اینکه امروز ،مدعیان زعامت و حتّی
نبوت ،زیاد شدهاند حجت خدا بر خلق چیست تا بتوان با کمک آن ،حق را از باطل و صادق
را از کاذب تشخیص داد؟
امام

(ع)

در پاسخ روی عقل و خرد آدمی انگشت میگذارد و میفرمایدُ « :
العقل یُعرف به

ّ
فلیکذبه»؛ به وسیلة عقل ،راست گفتار نسبت به خدا
الکاذب علی اهلل
الصادق علی اهلل فلیصدقه و
ُ
ُ

شناخته میشود که باید او را تصدیق کرد و دروغ زن بر خدا نیز شناخته میشود که باید
وی را تکذیب کرد (همان).
 .2روشهای عاطفی

مراد از روشهای عاطفی ،روشهایی است که مبلغ میخواهد با کاربست آنها از
عواطف و گرایشهای روحی و روانی افراد برای هدایت افراد و رشد مطلوبشان استفاده
کند که امام(ع) با استفاده از این روشها توانست به تبلیغ دین و هدایت افراد بپردازد که
مهمترین آنها عبارتاند از:
محبت و مهرورزی

یکی از بهترین و مؤثرین روشهای تبلیغ ،اظهار محبت به مخاطب است .امام رضا(ع) از
این روش تبلیغی مؤثر به صورتهای گوناگون استفاده میکرده است و برای بندگان خدا
كانون مهر و عاطفه بود تا آنجا که در زيارت آمده است« :السالم علي االمام الرئوف»؛ سالم بر
امام و پيشواي رئوف و مهربان؛ زيرا ايشان بيشترين محبت و مهرباني را به مردم و اهلخانه

و خدمتگزارانشان داشتند .روزي كه مسموم شد و به شهادت رسيد پس از اقامه نماز ظهر
به فردي كه نزديك ايشان بود فرمودند« :مردم (منظور خانواده ،كاركنان و خدمتگزارانشان
بودند) غذا خوردهاند؟ آن فرد پاسخ داد :آقاي من در چنين وضعيتي كسي ميتواند غذا
بخورد؟ در اين لحظه كه امام(ع) متوجه ميشوند كسي غذا نخورده ،مينشينند و دستور

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...
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قرار ميدهند» (ابنبابویه ،1363 ،ج .)498 :2
داستان کیسه کشیدن امام

(ع)

در حمام هم از صحنههای آموزنده رفتار ایشان است.

روایتکننده واقعه اینگونه گزارش میکند :امام(ع) وارد حمام میشود .کسی که آن حضرت

(ع)

را نمیشناخت ،از امام(ع) میخواهد که پشت او را کیسه بکشد و ایشان بالفاصله میپذیرد و
پشت او را کیسه میکشد .اطرافیان متوجه شده به آن مرد یادآور میشوند ،احساس شرم و
ناراحتی وجود او را فرا میگیرد .اما امام(ع) همچنان مشغول است و مهربانانه از او دلجویی
میکند و به او آرامش میدهد (مجلسی1403،ق ،ج .)99 :49
امام(ع) وقتی هم که در مقام مناظره و مواجهه علمی و فرهنگی با عالمان و اندیشمندان
گروههای مختلف فکری و نمایندگان مکاتب دوران خود قرار میگیرد ،باز همان امام

(ع)

مهربان و مهرورز است .با کمال احترام به یکایک پرسشها ،شبهات و مسائل آنان پاسخ
میدهد و از هیچ رویارویی علمی روی برنمیتابد و یک تنه از عهده این مواجهه برمیآید و
از طرح هیچ شبههای از سوی مناظرهکنندگان دغدغهای به خود راه نمیدهد و به این گونه،
معنای امام بودن را در فرهنگ اسالمی در معرض دید جهانیان میگذارد .چنانکه در پایان
توگوها و مناظرات ،عمران صابی از عالمان و فیلسوفان معاصر امام اسالم
یکی از همین گف 
میآورد و در سلک شیعیان قرار میگیرد (شریف القرشی،1382،ج.)191 :2
موعظه

روش موعظه بهعنوان يكي از روشهاي اساسي در تبليغ تلقي معارف ديني محسوب
ميشود .راغب اصفهاني در معناي وعظ مينويسد« :وعظ در لغت به معناي باز داشتن و
منع كردن است كه مقرون به بيم دادن [از عواقب كار] باشد» و از خليل (لغوي معروف)
نقل ميكند كه گفته است« :وعظ ،يادآوري و توجه دادن قلبها به خوبيهاست ،آنگونه كه

موجب رقّت قلب شود» (راغب اصفهاني1408 ،ق :ماده وعظ).

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396
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در جممع البحرين آمده است« :موعظه عبارت است از سفارش به تقوا و ترغيب به طاعتها

و پرهيز از گناهان و برحذر داشتن از اينكه كسي فريب دنيا خورده و به زر و زيور آن دل
نبندد» (طريحي،1362،ج.)29: 6
برخي بر اين باورند كه موعظه همان خطابه است كه اهل منطق در كنار برهان و جدل
قرار دادهاند ولي به نظر ميرسد موعظه با خطابه فرق دارد .كار خطابه با احساسات است و
غيرت ،حميت ،حمايت ،سلحشوري ،عصبيّت ،برتريطلبي ،عزتطلبي ،مردانگي ،شرافت،

كرامت ،نيكوكاري و خدمت را به جوش ميآورد و در جايي بهكار ميرود كه احساسات
خمود و راكد است ولي موعظه كارش ،رام ساختن و تحت تسلط در آوردن احساسات
است و جوششها و هيجانهاي بيجان را خاموش ميكند و توفانها را خاموش کرده و
فرو مينشاند و در جايي به كار ميرود كه شهوات و احساسات خودسرانه عمل ميكند
(مطهري.)127: 1361،
شیخ مفید آورده است که «امام(ع) در مجالس خصوصی با مأمون ،او را نصیحت میکرد
و از عذاب الهی بیم میداد و به خاطر کارهای خالفی که مرتکب میشد به نکوهش او
میپرداخت .مأمون به ظاهر اندرزهای امام (ع) را میپذیرفت ،ولی در واقع از این برخوردها
سخت ناراحت میشد» (عطاردی قوچانی ،1391 ،ج .)74 :1
شیخ مفید نمونهای از اینگونه موارد را یاد کرده است .از جمله زمانی که او به پیشروی
نظامی در کشورهای غیر اسالمی مشغول بود و در محضر امام رضا(ع) اظهار شادی میکند.
امام(ع) به او میفرمایند :آیا فتح یکی از قریههای شرک ،تو را شادمان ساخته است؟
مأمون :آیا چنین فتحی مایة شادی نیست؟

امام :ای رئیس مؤمنان! درباره اّمت مح ّمد (ص) و مسئولیت زمامداری که خداوند آن را

در اختیارت نهاده ،از خدا بترس !

همانا تو امور مسلمانان را تباه ساختهای ،حکمرانی را به غیر خود واگذار کردهای که در

میان مسلمانان به غیر حکم خدا حکمرانی میکنند (تو با نصب فرمانداری ناالیق و ستمگر،

حق مسلمانان بالد را تباه کردهای ،اکنون به خاطر فتح فالن قریه خوش رقصی میکنی؟)
ّ

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...

بر اثر ظلم حکمرانان ستمگرت) به مسلمانان مهاجر و انصار ،ظلم میشود و دسترسی به
توجه داشته باش!
تو ندارد و کسی به داد آنها نمیرسد از خدا بترس و به امور مسلمانان ّ
آیا نمیدانی که زمامدار مسلمانان مانند ستون وسط خیمه است که هر کسی در

درون خیمه است بخواهد میتواند آن ستون را بگیرد .تو نیز باید به مسلمانان اینگونه
نزدیک باشی و مردم به تو دسترسی داشته باشند و شکایتهای خود را به تو برسانند

(مفید1413،ق.)315 :

بیانات امام(ع) به قدری قاطع بود که مأمون تسلیم شد و خود را آماده سفر به سوی عراق
(و سپس حجاز) کرد ،ولی حوادثی پیش آمد که به این مقصود نرسید ( ...عطاردیقوچانی،
 ،1391ج160 :2؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)65 : 49
تکريم شخصيت

امام رضا(ع) در تمام فعاليتهاي تبلیغی خود ،شخصيت افراد را گرامي میداشت و از
هرگونه رفتار و گفتار توهينآميزي که موجب بياحترامي و کوچک شمردن شخصيت وي
شود ،اجتناب ميورزيد تا بدينوسيله بتواند توجه مخاطب را به خود جلب و رفتار او
را اصالح کند .ياسر ،خادم امام رضا(ع) از ايشان اين روايت را نقل کردهاست که حضرت
فرمود« :اگر من باالي سر شما ايستادم و شما در حال غذا خوردن بوديد ،بلند نشويد ،تا
اينکه از غذا خوردن فارغ شويد .گاهي حضرت ،يکي از ما را (براي انجام کاري) صدا
ميکرد .وقتي گفته ميشد :مشغول غذا خوردن است ،ميفرمود :بگذاريد تا غذايش را
بخورد ،بعد( »...مجلسی1403 ،ق،ج.)100 :49
و نیز در روایت آمده است «وقتی منزل را خلوت میدید تمام غالمان و اطرافیانش را
از کوچک و بزرگ جمع میکرد برای آنان حدیث میخواند و انس میگرفت .آنان هم با
وي مأنوس ميشدند .هرگاه بر سر سفره مينشست ،كوچک و بزرگ همه را صدا ميکرد،
حتي کارپرداز (سائس) و حجام را ،همه را بر سر سفره خويش مينشانيد( »...همان.)164 :

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396
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در نظر امام(ع) همه افراد ،داراي مقام ،ارزش و حقوق انساني هستند .ازاينرو ،به همه
احترام ميگذاشت و از تحقير انسانها و پست شمردن آنان و توهين و استهزا ،جلوگيري
ميکرد .شکل و شمايل و رنگ و ثروت و  ...مالک نبود ،بلکه «انسان» به عنوان انسان نزد
او محترم و عزيز بود.
این سیره حضرت(ع) در تمام مناظرات به خوبی نمایان بود به گونهای که مخاطبان را وا
می داشت که رو به قبله افتاده اسالم بیاورند یا از عقاید خود توبه کنند.
امام(ع) در آخر مناظره با عمران از او می پرسد« :افهمت یا عمران ،جواب میدهد :بله

سرورم فهمیدم ،گواهی میدهم خدا چنان است که به یکتایی وصفش کردی و محمد بنده
او به نور هدایت و دین حق مبعوث شده ،پس رو به قبله افتاد و اسالم آورد» (ابنبابویه،
 ،1363ج.)159 :1
نیز جاثلیق رهبر مسیحیان ،در پایان مناظره با قبول شکست با امام(ع) چنین گفت« :بهتر
است کسی دیگر سؤال کند ،به حق مسیح ،گمان نمیکردم در میان مسلمانان کسی مثل تو
باشد» (همان.)333 :
رأسالجالوت نیز خطاب به امام رضا(ع) فرمود« :به خدا قسم ای پسر محمد ،اگر ریاستی
که بر تمام یهود پیدا کردهام مانع نمیشد دستور تو را پیروی میکردم به خدایی که تورات
را بر موسی و زبور را بر داوود نازل کرده ،کسی را ندیدهام که تورات و انجیل را بهتر از تو
تالوت و بهتر و شیرینتر از تو تفسیر کند» (مجلسی1403 ،ق ،ج.)78 :49
مخاطبشناسی

مخاطبشناسی که از مهمترین شاخصهای الگوی رفتار ارتباطی بهشمار میرود ،موجب

میشود انسانها در تعامل با دیگران ،میزان ِخرد آنها را سنجش کرده و به میزان عقول
مخاطبان و درک صحیح از تفاوت استعداد و توان وجودی انسانها ،با آنان بحث نمایند؛
زیرا سزاوار است هنگام بحث با برخی افراد ،استدالل دقیق به کار برد و در مقابل ،در مباحثه

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...

علمی و تخصصی ،سطح بسیط و غیرعمیقی از مباحث را در پاسخگویی به مشکالت فکری
و عقیدتی آنان مورد توجه قرار داد.
بر همین اساس ،میتوان در شیوه استداللی امام(ع) ،توجه به ظرفیت مخاطبان و در نظر
گرفتن فضای فکری و فرهنگی آنها را مورد لحاظ قرار داد؛ برای نمونه ،شخصی از ثنویه
(دوگانهپرستان) خدمت حضرت رسید و بر یکتایی وجود خداوند دلیل خواست .ایشان با
توجه به میزان فهم و قدرت شناخت وی ،به پاسخی اقناعی اکتفا نموده و فرمود« :اینکه
تو میگویی خداوند دو تا است ،خود دلیل بر یکتایی است؛ زیرا تو «دومی» را نمیخوانی،
مگر آنکه اولی را اثبات کنی .پس اولی ،مورد اتّفاق همگان بوده و دومیّ ،
محل اختالف

است( ».صدوق).۲۷۰ :1398 ،
همان طور که دیده میشود ،آن حضرت(ع) در این استدالل به اثبات خدای واحد اکتفا
نموده ،خدای دوم را در مرحلة شک وامینهد و آنرا نفی نمیکند .طبیعی است که این
استدالل ،صرفًا جنبة اقناعی داشته و این نیست ،مگر همان «مخاطبشناسی» و رعایت ظرف
فکری مخاطب.
امام

(ع)

در مجلسی به مأمون که از ایشان میپرسند« :یا أباالحسن ما را از پدرت

أمیرالمؤمنین(ع) آگاه کن که به چه علت قسیماجلنه و النار خوانده میشود؟ و این به چه

معنایی است که این مطلب فکر مرا مشغول کرده است؟

پس امام(ع) عمق اعتقادات او را در نظر گرفته و به او چنین میفرماید« :اگر تقسیم بهشت
و جهنم بر اساس محبت و بغض او(علی(ع)) باشد پس او قسمتکننده بهشت و جهنم است.
مأمون گفت :ای اباالحسن ،خداوند مرا پس از تو زنده نگذارد ،شهادت میدهم که تو وارث
علم رسول خدا(ص) هستی.
اباصلت هروی میگوید:

چون حضرت رضا(ع) به منزل بازگشتند ،نزد ایشان رفتم و گفتم :ای پسر رسول خدا(ص)،
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با افرادی که از دانش کمتری برخودار هستند ،باید ضمن پرهیز از ورود به مباحث پیچیدة
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چه نیکو به مأمون پاسخ دادید ،حضرت(ع) فرمودند :ای أباصلت من در خور فهم مأمون
پاسخ دادم و از پدرم شنیدم که از پدرانش از علی(ع) نقل میکردند که رسول خدا

(ص)

فرمود :ای علی تو در روز قیامت قسمتکننده بهشت هستی به آتش میگویی این برای

من و این برای تو (عطاردیقوچانی1406 ،ق ،ج.)132 :2
فرصتشناسی امام رضا

(ع)

نگاهی دقیق و پژوهشگرانه به زندگی امام علیبن موسیالرضا(ع) نشان میدهد که آن
حضرت بهترین استفاده را از فرصتها برای تبلیغ دین کرده است .امام(ع) هر کجا فرصتی
به دست میآورده آنرا مغتنم شمرده است .چنانکه امام(ع) در زمان حضور در مدینه که
با فرصتشناسی تمام همراه بود به تربیت شاگردان بسیار و تبلیغ و ترویج فرهنگ علوی
پرداخت و در طول مسیر به مرو و در هنگام حضورش در مرو ،به آن اشتغال داشت.
 .3روشهاي رفتاري

روشهاي رفتاري ،روشهايي هستند که مستقيم با رفتارمخاطبان سروکار دارد و مبلغ
ميخواهد با استفاده از اين روشها ،ضمن تغيير و اصالح رفتارهاي نامناسب ،رفتارهاي
مطلوب را در وي ايجاد و تثبيت کند .مهمترین روشهای تبلیغی رفتاری در سیره امام
رضا(ع) عبارت است از:
ارائه الگو

روش ارائه الگو به سبب گرایش ذاتی انسان به الگوگیری ،روشی بسیار مؤثر و سریع

(ص)
كان
در تعلیم و تربیت است .در اینباره بهترین الگو از نظر قرآن ،پیامبر اکرم است «لََقد َ
لَ ُكم يف ر ِ ُ
سو ٌة َح َسنَ ٌة»؛ مسلّمًا برای شما در زندگی رسول خدا(ص) سرمشق نیکویی بود
َ
سول اهلل أ َ

(االحزاب .)21 ،الگو به معناي سرمشق ،مقتدا ،اسوه ،قدوه و...است .روش الگويي ،مدلي

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...
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و او را جذب ميکند .امام(ع) در ميان مردم و با مردم میزيست ،با رفتار و عمل خويش به
مردم درس زندگی و پاکی و فضيلت میآموخت ،آن حضرت الگويي براي ديگران و در
حقيقت نمونه بارز اسوه حسنه بود.
اباصلت میگوید :من در سرخس به خانهای كه حضرت(ع) را تحت نظر گرفته بودند
رفتم ،از نگهبان اجازه گرفتم او گفت :حاال موقع رسیدن به حضور ایشان نیست .گفتم :چرا؟
گفت :امام(ع) در هر شبانه روز هزار ركعت نماز میخواند و از نماز ،یك ساعت پیش از ظهر
و نزدیك غروب فارغ میشوند و همه اوقاتشان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات
خدا میشود .اباصلت به نگهبان میگوید در همین موقع اجازه بگیر .اتفاقا اجازه گرفتند
من در همان حال كه ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب شدم (ابنبابویه،
 ،1363ج.)431-432 :2

اهمیت دادن امام(ع) به نماز در سیره عملی ایشان كام ً
ال مشهود است .نقل شده است

روزی ایشان با بزرگان ادیان مختلف مناظره داشتند و سخنان زیادی بین ایشان و حاضران
رد و بدل میشد .جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر بودند .زمانی كه ظهر شد امام

(ع)

فرمودند :وقت نماز است .یكی از حاضران كه عمران نام داشت گفت :سرورم سخنانمان
را قطع نكن كه دلم آزرده میشود شاید اگر سخنانتان را ادامه دهی مسلمان شوم .ایشان
فرمودند :نماز میخوانیم و برمیگردیم .امام(ع) برخاستند و نماز خواندند (مدرسی:1367 ،
.)281
ابراهیمبن عباس این رفتار را چنین وصف میکند:

هرگز اتفاق نیفتاد که در سخن گفتن به کسی جفا کند ،هر که با او گفتوگو میکرد،

کالمش را قطع نمیکرد و فرصت میداد تا آخرین سخن خود را بگوید ،اگر کسی حاجتی

نزد او میآورد ،در صورت امکان ابدًا او را مأیوس نمیکرد ،ندیدم در حضور کسی پایش
را دراز کند و تکیه بزند ،سراغ ندارم به کسی از غالمانش ناسزا بگوید ،ندیدم آب دهان

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396
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را به زمین بیندازد و با صدا و قهقهه بخندد ،بلکه تنها تبسم میکرد (ابنبابویه ،1363 ،ج
.)184 :1
خطابه و منبر

در خطابه ،خطیب با مخاطب قرار دادن شنوندگان ،آنان را به خودشناسی و دقت برای
درک صحیح از ارتباط با خدا ،خود و دیگران فرا میخواند و نیز به توجه در عاقبت رفتار
و کردار خود در روز رستاخیز دعوت میکند .این روش در سیره تبلیغ امام رضا(ع) همانند
سایر پیشوایان معصوم(ع) کاربست داشته است.
امام(ع) بر اساس شرایط و موقعیتها ،از انواع خطابه در موقعیتهای مختلف بهره جسته
است.
گاهی از خطبههای اعتقادی استفاده کرده است چنانکه در خطبه اعتقادی درباره توحید
که یکی از اصول دین است ،مطالب مفصلی بیان کردهاند (ر.ک :ابنبابویه-43 :1388 ،
 )41و گاهی نیز از خطبههای اخالقی بهره گرفته که امام(ع) در آنها مردم را به اخالق،
خودسازی ،تهذیب نفس و ...دعوت کرده است (ر.ک:شامی1420 ،ق )215 :و گاهی نیز از
خطبههای سیاسی استفاده کرده چنانکه مأمون از حضرت رضا(ع) خواست برای مردم خطبه

بخواند ،آن حضرت خطبة بسیار کوتاهی خواند پس از حمد وثنای الهی فرمود« :ا َِّن لَنا َح ّقًا

ول اهللِ َولَکم َعلینا َح ّقًا بِهِ ،فَاذا اَ َّدیتُم اِلَینا ذل َ
ِک َ ،و َج َب علینا ا َحل ُّق لَ ُکم»؛ همانا از برای ما بر شما
ب َِر ُس ِ

حق ما را به ما
ح ّقی است به واسطة رسول خدا(ص) و از برای شما بر ما ح ّقی است ،هر گاه ّ
حق شما الزم است ( مفید 1413 ،ق ،ج.)368 :2
دادید ،بر ما نیز ّ
مجادله به احسن

مجادله درلغت به معناي پيچاندن طناب است و در اصطالح به پيچاندن طرف مقابل و
گفتوگو براي غلبه بر او به كار رفته است.

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...

1408ق ،ماده جدل) .از موارد استعمال لفظ جدال به خوبي استفاده ميشود كه داراي مفهوم
وسيعي است كه هر نوع بحث و گفتوگوي طرفين را شامل ميشود خواه به حق باشد يا
به باطل.
مجادله برسه قسم است .1 :مجادله احسن .2 ،مجادله حسن و  .3مجادله غير حسن(بد).
از آنجا كه اساس سیره تبليغي پیشوایان امام رضا(ع) همانند سایر پیشوایان معصوم(ع)،
واقعنگري و حقيقتنگري است از مجادله به حسن و غيرحسن پرهيز کرده و روش مجادله
احسن را به كار برده است كه نمونه بارز آن مناظره با جاثلیق مسیحی است (ر.ك :بحرانی،
1417ق299 :؛ ابنشهر آشوب1376 ،ق ،ج352 :4؛ ابنبابویه ،1363،ج.)318 :1
پاسخ به سؤاالت و شبهات

یکی از مشکالت جوامع ،سؤاالت و شبهات بیشمار دینی در هر عصری است که برای
مردم در برخورد با مفاهیم و مضامین عالی دینی شبهه و سؤال مطرح میشود یا از سوی
دشمنان دین و فرقهها و مذاهب مختلف در سطح جامعه پخش میشود ،لذا میبینیم امامان
معصوم(ع) و امام رضا(ع) از طرق مختلف پاسخگوی سؤاالت و شبهات هستند.
تبلیغ چهره به چهره

تبلیغ چهره به چهره شیوه یکی از بهترین شیوههای تبلیغی است .کسانی که دچار سؤال و
شبهه میشدند ،امام(ع) فرصت حضور افراد را فراهم میکرد و اشخاص حضوری به خدمت
امام(ع) میرسیدند ،سؤاالت و شبهات خود در زمینههای مختلف دینی را مطرح میکردند و
ایشان پاسخ میدادند.
از حسینبن خالد روایت شده:

به امام رضا(ع) عرض كردم :مردم از رسول خدا

(ص)

روايتى نقل مىكنند كه حضرت
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فرموده خداوند آدم را به شكل خودش آفريد ،امام(ع) در جواب فرمودند :خدا آنها را

بكشد! ا ّول حديث را حذف كردهاند؛ روزى حضرت رسول

(ص)

از مقابل دو تن كه به

يكديگر دشنام مىدادند مىگذشتند ،يكى از آن دو به ديگرى مىگفت خدا چهره تو و

چهره هر كس را كه به تو شبيه است ،قبيح و زشتگرداند! رسول خدا(ص) به او فرمود:
اى بنده خدا اين سخن را به برادرت نسبت مده زيرا خداوند آدم(ع) را به شكل او آفريد

(ابنبابویه،1363 ،ج.)240 :1

این سخن امام(ع) خط بطالنی است بر نظر اشاعره که معتقدند هر صفتی از صفات خدا
مانند علم ،قدرت و ...دارای حقیقتی است جدای از ذات خداوند و مغایر با آن ،ولی طبق
تعالیم ائمه(ع) این قبیل صفات (صفات زائد) عین ذات خداوند هستند؛ علم خدا غیر از ذات
نیست ،بلکه علم خدا عین ذات اوست (ر.ک :کلینی ،1365،ج.)156 :1
ابراهيمبن ابىمحمود نیز گويد:

به حضرت رضا(ع) عرض كردم نظر شما در باره حديثى كه مردم از حضرت رسول

(ص)

نقل مىكنند كه ایشان فرمودند خداوند تبارك و تعالى هر شب جمعه به آسمان دنيا
(پایين) مىآيد چيست؟ امام (ع) فرمود :خداوند لعنت كند كسانى را كه كلمات را از ّ
محل

خود جا به جا و تحريف مىكنند .به خدا قسم ،رسول خدا(ص) چنين سخنى نگفته است،

بلكه فرمودهاند که خداوند تعالى در ثلث آخر هر شب و هر شب جمعه از ا ّول شب،
فرشتهاى را به آسمان دنيا مىفرستد و آن فرشته به فرمان خداوند ندا مىكند :آيا هيچ
درخواستكنندهاى هست تا خواستهاش را برآورم؟ آيا هيچ توبهكنندهاى هست تا توبهاش
را بپذيرم؟ آيا هيچ استغفاركنندهاى هست تا او را بيامرزم؟ اى كه طالب خير هستى! به اين

شر هستى دست نگهدار و اين فرشته تا طلوع فجر اين ندا را ادامه
سو بيا ،اى كه به دنبال ّ

مىدهد و چون فجر طلوع كند به ّ
محل خود در ملكوت آسمان بازمىگردد .اين حديث
جدم و او از پدرانش از قول رسول َّ
الل(ص) برايم نقل كرد (ابنبابویه،1363 ،
را پدرم از ّ

ج.)255 :1
مکاتبه

با عنایت به مشکالتی که امام رضا(ع) در ارتباط حضوری با شیعیان در زمان حیات خود

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...

نمایندگان خود در بالد مختلف به اطالع مردم میرساندند .یکی از اسناد موجود ،نامه ایشان
به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است که در آن زمان در ری زندگی میکردند .متن نامه
چنین است:

أبلغ عنّی أولیائی السال َم وقل هلم :أن ال جیعلوا
بسم اهلل الرمحن الرحیم؛ یا عبدالعظیم! ْ
وم ْرهم بالسکوت وترک
وم ْرهم بالصدق فی احلدیث وأداء األمانةُ ،
للشیطان على أنفسهم سبیالًُ ،

إلی .وال یشغلوا
ِ
اجلدال فیما ال یَ ْعنیهم،
زاورةّ ،
وإقبال بعضهم على بعض واملُ َ
فإن ذلک قربة ّ
آلیت على نفسی أنّه َمن فعل ذلک وأسخط ولیًّا من أولیائی
أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضًا ،فإنّی ُ
أن اهلل قد غفر
ُ
دعوت اهلل لِیعذّبه فی الدنیا أش ّد العذاب ،وکان فی اآلخرة من اخلاسرین .وع ِّرفْهم ّ

فإن
سوءّ ،
حملسنهم ،وجتاوز عن مسیئهم ،إ ّال َمن أشرک به أو آذى ولیًّا من أولیائی أو أضمر له ً
فإن رجع وإ ّال نُزع ُروح اإلمیان عن قلبه ،وخرج عن والیتی ،ومل
اهلل ال یغفر له ّ
حت یرجع عنهْ ،

یکن له نصیب فی والیتنا ،وأعوذ باهلل من ذلک؛ای عبدالعظیم! سالم گرم مرا به دوستدارانم
برسان و به آنان بگو :در دلهای خویش برای شیطان راهی نگشایند و آنان را به راستگویی
در گفتار و ادای امانت و سکوت پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده و

بیفایده فراخوان.

و به صله رحم و رفت و آمد با یکدیگر و رابطه گرم و دوستانه با هم دعوت کن ،چرا

که این کار باعث تقرب به خدا و من و دیگر اولیای اوست .دوستان ما نباید فرصتهای

گرانبهای زندگی و وقت ارزشمند خود را به دشمنی با یکدیگر تلف کنند .من با خود
عهد کردهام که هر کس مرتکب اینگونه امور شود یا به یکی از دوستانم و رهروانم خشم

کند و به او آسیب رساند از خدا بخواهم که او را به سختترین کیفر دنیوی مجازات کند

و در آخرت نیز اینگونه افراد از زیانکاران خواهند بود .به دوستان ما توجه ده که خدا
نیکوکرداران آنان را مورد بخشایش خویش قرار داده و بدکاران آنان را جز آنهایی که بدو
شرک ورزند یا یکی از دوستان ما را برنجانند یا در دل نسبت به آنان کینه بپرورند ،همه

را مورد عفو قرار خواهد داد اما از آن سه گروه نخواهد گذشت و آنان را مورد بخشایش

خویش قرار نخواهد داد .جز اینکه از نیت خود بازگردند و اگر از این اندیشه و عمل
زشت خویش بازگردند ،مورد آمرزش خواهند بود اما اگر همچنان باقی باشند ،خداوند
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روح ایمان را برای همیشه از دل آنان خارج ساخته و از والیت ما نیز بیرون خواهد برد و
از دوستی ما اهل بیت(ع) نیز بیبهره خواهند بود و من از این لغزشها به خدا پناه میبرم

(مفید1413،ق.)241:

در این نامه امام(ع) به شیعیان سفارش میکند که نسبت به یکدیگر صادق و امانتدار باشید
و از تفرقه و جدایی بپرهیزید و به دیدن همدیگر بروید و آبروی یکدیگر را نریزید و
یکدیگر را تخریب نکنید و در ادامه فرمود« :خدا شیعه را میبخشد جز سه گروه! شیعهای
ِن أَ ْولِیَائِی» یا
که مشرک شود «أَ ْش َر َک بِه» یا اینکه یکی از دوستان ما را برنجاند «أَ ْو آذَى َولِیًّا م ْ
اینکه در دلش بدخواه و کینهای داشته باشد «أَ ْو أَ ْض َم َر لَ ُه ُسوءا».
امر به معروف و نهي از منکر

امر به معروف و نهي از منکر از فروع دين و يکي از روشهاي تبلیغی است که در
قرآن و روايات محور ساير مباحث ديني قرار گرفته است .در برخي آيات دليل برتري امت
اس
ِلن ِ
ي أَُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْت ل َّ
اسالمي ،ايمان به خدا و انجام اين دو فريضه ذکر شده استُ « :ك ْنتُ ْم َخ ْ َ
ون بِالَْ ْع ُر ِ
ون بِاهللِ»؛ شما بهترين امتي بوديد که به سود انسانها
وف َو تَ ْن َه ْو َن َع ِن الُْْن َك ِر َو تُ ْؤ ِمنُ َ
تَ ْأ ُم ُر َ

آفريده شدهاند؛ (چه اينکه) امر به معروف و نهي از منکر ميکنيد و به خدا ايمان داريد
(آلعمران.)110 ،
امام رضا(ع) در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از رسول خدا(ص) میفرماید« :زمانیکه
امت من نسبت به امر معروف و نهی از منکر سهلانگاری کنند و مسئولیت را به گردن
یکدیگر اندازند ،بایستی منتظر عذاب الهی باشند و این کار آنها به منزله اعالن جنگ با
خداست» (کلینی ،1365 ،ج.)297 :6
با توجه به اهمیت امربهمعروف و نهیازمنکر امام(ع) در تبلیغ دین از این روش استفاده
کرده است :در روایت آمده است جمعی از شیعیان ،در آن هنگام که امام رضا(ع) در خراسان
بود ،از شهری به خراسان رفتند تا به محضر ایشان برسند ،این گروه در عین آنکه شیعه
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امام رضا(ع) میآمدند ولی دربان اجازه ورود به آنها نمیداد ،سر انجام آنها توسط دربان به
امام رضا(ع) پیام دادند« :ما از راه دور آمدهایم اگر شمار ا مالقات نکنیم ،روسیاه خواهیم شد
و هنگام مراجعت به وطن ،در نزد مردم ،شرمنده و سرافکنده میگردیم ،به ما اجازه مالقات
بده  » ...دربان پیام آنها را به امام رضا(ع) رسانید ،ایشان اجازه ورود به آنها داد ،آنها گله
کردند ،امام(ع) به آنها فرمود« :اینکه اجازه ندادم ،ازاینرو بود که شما ادعا میکنید شیعه
حضرت علی(ع) هستید ،ولی دروغ میگویید ،شیعه علی(ع) ،حسن(ع) و حسین(ع) و سلمان،
ابوذر ،مقداد و عمار و ...بودند ،شما مدعی هستید که شیعه امیرمؤمنان(ع) هستید ولی در
بیشتر اعمال با آن حضرت مخالفت میکنید »...آنها همان دم استغفار و توبه حقیقی کردند،
امام آنها را با آغوشی باز پذیرایی کرد و با آنها گرم گرفت (مجلسی1403 ،ق ،ج:68
.)158-159
به این ترتیب ،امام(ع) با به کاربردن یکی از مراحل عملی امر به معروف و نهی از منکر
آنها را هدایت کرد.
سیره تبلیغی امام(ع) در بیان امر به معروف و نهی از منکر به گونهای بود که فرقی بین
خادمان خود و دیگران قائل نبود ،طوریکه شیخ صدوق مینویسد« :اباصلت میگوید :در
بیان مسائلی که حق میدانست ،از مأمون وحشتی نداشت و در اکثر اوقات به او چنان
جواب میداد که ناراحتش میکرد ،این وضع سبب غضب مأمون و ازدیاد عداوتش نسبت
به آن حضرت میگردید ولی غضب و عداوت خود را هرگز به امام(ع) آشکار نمیکرد»
(مفید1413 ،ق.)315 :
نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی ایشان چنان بارز بود که ابنبابویه (،1363
ج )37 :1و مفید (1413ق ،ج )379 :4آن را یکی از مهمترین علل شهادت حضرت رضا

(ع)

بیان میکنند.
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تقیه

يكى از تعاليم اسالم اين است ،در مواردى كه جان و عرض و مال يك فرد مسلمان بر
اثر اظهار عقيده به خطر خواهد افتاد مىتواند عقيده خود را كتمان كند .در اصطالح شرعى
به اين امر «تقيه» گفته مىشود .جواز تقيه ،نهتنها مدرك شرعى دارد ،بلكه عقل و خرد نيز
بر درستى و لزوم آن در شرايط حساس گواهى مىدهد .چرا که از يك طرف حفظ جان
و مال و آبرو الزم است و از طرف ديگر عمل بر وفق عقيده يك وظيفه دينى است .اما در
مواردى كه اظهار عقيده جان و مال و آبروى شخص را به خطر مىافكند و اين دو وظيفه

عم ً
ال با هم تزاحم و اصطكاك مىيابند ،طبعًا حكم خرد آن است كه انسان وظيفه و تكليف
مهمتر را بر ديگرى مقدم بدارد .در حقيقت ،تقيه سالح ضعفا در مقابل اشخاص قدرتمند
و بىرحم است و پيداست كه اگر تهديدى در كار نباشد ،انسان نه عقيده خويش را كتمان
مىكند و نه بر خالف اعتقاد خود عمل مىنمايد (سبحانی.)224 :1390 ،
بر این اساس ،تقیه شیوه و روش حکیمانهای است که امامان معصوم(ع) برای پیشبرد
اهداف مذهب و نشر علوم اسالمی به آن عمل کرده و به آن دستور دادهاند .با مروری بر
زندگانی پر برکت هشتمین اختر تابناک امامت و والیت امام رضا(ع) درمییابیم امامان

(ع)

نیز در مقطع کوتاه از این شیوه بهره جسته و توانستهاند ذهن دشمن را منحرف کنند تا به
فعالیتهای تبلیغی خود پشت سر این تاکتیک گرهگشا و حیاتی بپردازند .مطابق بعضی از
روایات ،خفقان و فشار رژیم هارون به قدری شدید بود که پس از شهادت امام کاظم(ع)،
حضرت رضا(ع) به بازار رفت ،یک سگ [گله] و یک خروس و یک گوسفند خرید و به
خانه آورد .جاسوسهای هارون ،این موضوع را به هارون گزارش دادند .هارون گفت« :قَد

اَِمنّا جانِبَ ُه»؛ از ناحیة حضرت رضا(ع) ایمن و راحت شدیم .او خود را به دامداری مشغول و
از سیاست کنارهگیری کرده است ،بنابراین ما از ناحیة او آسیب نمیبینیم (همان).

اتخاذ این سیاست از طرف امام(ع) در حقیقت تاکتیکی بود تا به این وسیله خود را از
گزند هارون حفظ کند .ازاینرو ،یکی از افراد زبیری (که از دشمنان حضرت رضا(ع) بود)
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ضد
مردم را به سوی (امامت) خود دعوت میکند[ ».منظور زبیری این بود که هارون را بر ّ

حضرت رضا(ع) تحریک کند] ،هارون پس از دریافت و خواندن نامة او گفت« :شگفتا از این
شخص زبیری ،با اینکه به من گزارش رسیده که حضرت رضا(ع) گوسفند و سگ و خروس
خریده و به این امور مشغول است ،زبیری چنین نوشته است!» (ابنبابویه 1363 ،ج205 :2؛
مجلسی1403 ،ق ،ج.)115 :49
به این ترتیب ،هارون سخنچینی زبیری را رد کرد و به بهانه اینکه حضرت رضا(ع) به
دامداری اشتغال دارد ،دست از آن حضرت برداشت.
بعضی قبول مسئله والیتعهدی از سوی امام(ع) را که یک مسئله پیچیده سیاسی است از
روی تقیه بیان کردهاند (ابنبابویه ،1363 ،ج149 :2؛ مفید1413 ،ق ،ج.)363 :2
سفر به مراکز علمی

سفر به شهرهای مختلف و مراکز علمی وقت از جمله بصره ،کوفه ،مرو ،نیشابور و
شهرهای مختلف ایران در طول سفر به مرو زمینهساز تشکیل محافل علمی ،بروز کرامات
و معجزات و ...میشد ،در حالیکه چنین موقعیتی برای هیچیک از اجداد وی پیش
نیامد(محبی.)26 :1388 ،
حوادث و معجزاتی که در مسیر راه از مدینه تا خراسان و در خود خراسان از آن حضرت
دیده شد ،پایگاه مردمی ایشان را رفیع و موقعیت خاندان رسالت را در نظر مردم ،بسیار
باال برد و به عکس دشمنان و مخالفان را رسوا کرد؛ در صورتی که اگر آن حضرت(ع) در
مدینه ماندگار میشد ،برکات وجودش ،اینگونه جهانی نمیشد .ناخشنودی آن حضرت

(ع)

نیز از این سفر ،به خاطر آن بود که ناخشنودی خود را از مأمون آشکار کند ،تا مردم فریفتة
چهرة فریبنمای مأمون نشوند ،بنابراین آن حضرت(ع) از اصل مسافرت و آثار درخشان
آن ناخشنود نبود .در اینجا میتوان هجرت ایشان به خراسان و برکات این هجرت را به
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هجرت پیامبر اکرم

از مکه به مدینه و برکات آن ،تشبیه کرد؛ ازاینرو که پیامبر

(ص)

از

(ص)

خروج از ّ
مکه ناخشنود بود ،ولی از سوی دیگر هجرت ایشان برکات سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی بسیاری داشت که هرگز آن برکات با ماندن آن حضرت(ع) در ّ
میسر
مکه برای او ّ

نبود (شریفقریشی.)85 :1382 ،

تربیت شاگردان و نخبگان برای ترویج و تبلیغ معارف تشیع

یکی از روشهای اصلی ائمه(ع) برای تبلیغ دین و رویارویی و جواب به شبهات و پاسخ
به سؤاالت در مناطق و شهرهای مختلف ،تربیت نخبگان علمی بوده که از سوی ائمه

(ع)

اهتمام جدی به این مطلب دیده میشود.
امام رضا(ع) نیز برای ترویج و تبلیغ ،شاگردان بینظیری را تربیت کرد که هر کدام از آنها
تألیفات متعددی داشته و در شهرهای مختلف به عنوان شاگرد و نماینده امام(ع) بودهاند.
علىبن مسيب روایت کرده:

خدمت حضرت رضا(ع) عرض كردم محل من از شما دور است و به شما دسترسى

ندارم و در هر وقت نميتوانم خدمت شما برسم ،مسائل دينى خود را از كدام شخص اخذ

كنم .فرمود :از زكريابن آدمقمى كه دين و دنيايش محفوظ و مورد اطمينان است ،راوى
گويد :من برگشتم و هر چه احتياج داشتم از وى سؤال ميكردم (عطاردیقوچانی:1391،

ج436 :2؛ کشی.)496: 1382 ،

تا جایی که امام(ع) اگر آنها قوم خود را نیز میخواستند ترک کنند ،راضی به این کار
نمیشدند.
از زکریابن آدم روایت شده« :به امام رضا(ع) گفتم :من میخواهم فامیلم را رها کنم زیرا در
بین آنها افراد سفیه زیاد شده است .حضرت فرمود :این کار را نکن زیرا به وسیلة تو بال از
آنها دفع میشود همانگونه که بهخاطر ابیالحسن الکاظم(ع) بال از مردم بغداد دفع میشود»
( کشی496 :1382 ،؛ مفید1413 ،ق96:؛ عطاردیقوچانی ،1391 ،ج.)435 :2
تعداد شاگردان امام

(ع)

بسیار زیاد است ،در رجال برقی( )53 – 55 :1384اصحاب
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اصحاب و راویان امام رضا(ع) ذکر کرده و در کتاب جامعالرواه اصحاب امام رضا(ع)  813نفر

ذکر شده است (نجف.)290: 1368 ،
نتيجهگيري

یکی از مهمترین رسالتهای انبیا و پیشوایان معصوم(ع) ،رساندن پیام الهی و هدایت مردم

به رشد مطلوب است و این امرمستلزم آشنایی مبلغ با روشهای مناسب تبلیغ است.
تبلیغ دینی را میتوان به صورتهای مختلف تقسیمبندی کرد .جامعترین روشهای
تبلیغ دینی را بر اساس آیه «ادع الی سبیل ربک باحلکمه و املوعظه  »...میتوان به روشهای
شناختی ،عاطفی و رفتاری تقسیم کرد که حکمت اشاره به بعد شناختی ،موعظه به بعد

عاطفی و مجادله احسن به بعد رفتاری برمیگردد.
مهمترین روشهای تبلیغی امام رضا(ع) همانند سایر پیشوایان معصوم(ع) با توجه به
مقتضیات زمان ،روشهای شناختی ،عاطفی و رفتاری بوده که توانست به تبلیغ آیین اسالم
و مذهب حقه شیعه بپردازد.
منظور از روشهای شناختی ،روشهایی است که امام رضا

(ع)

میخواهد شناخت و

آگاهی مردم درباره مبانی نظری و باورها را تقویت کند که مهمترین این روشها تبیین
مبانی و جهان بینی اسالم ،کاربست برهان و استدالل و تفکر ،خردورزی و عقلگرایی است.
امام رضا

(ع)

همانند سایر پیشوایان معصوم

(ع)

همواره کوشش میکرد در فرصتهای

مقتضی باورها و جهانبینی اسالمی بهویژه باور به توحید و یکتاپرستی را به افراد جامعه
آموزش دهند چنانکه در اجتماع چند صد هزار نفری نیشابور حدیث قدسی سلسلة الذهب

را به این منظور انشا کردند.

مراد از روشهای عاطفی روشهایی است که مبلغ میخواهد با کاربست آنها از عواطف
گرایشهای روحی و روانی افراد برای هدایت افراد و رشد مطلوبشان استفاده کند .امام

(ع)
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امام(ع)  74نفر ذکر شده ،شیخ طوسی در کتاب رجال (1389ق 318 )290 :نفر را در ردیف
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با استفاده از این روشها توانست به تبلیغ آیین اسالم و هدایت افراد بپردازد که مهمترین
آنها در سیره تبلیغی امام(ع) ،محبت و مهرورزی ،تکریم شخصیت ،موعظه ،مخاطبشناسی
و فرصتشناسی است.
روشهاي رفتاري ،روشهايي است که مبلغ ميخواهد با استفاده از اين روشها ،ضمن
تغيير و اصالح رفتارهاي نامناسب ،رفتارهاي مطلوب را در مخاطب ايجاد و تثبيت کند.
مهمترین روشهای تبلیغی رفتاری در سیره تبلیغی امام رضا(ع) عبارت است از :ارائه الگو،
خطابه و منبر ،مجادله به احسن ،امر به معروف و نهی از منکر ،تقیه ،پرسش و پاسخ ،تبلیغ
چهره به چهره ،مکاتبه ،سفر به مراکز علمی و تربیت شاگردان.
امام رضا(ع) همانند سایر پیشوایان معصوم(ع) برای ترویج و تبلیغ دین و پاسخ به سؤالها
و شبهات شاگردان و مبلغان بسیار زیادی تربیت کردند که در برخی از منابع تعداد آنها را
به  318نفر و در برخی دیگر  813نفر ذکر کردهاند.

روشهای تبلیغی امام رضا (ع) ...

ابن بابویه ،محمدبن علی ( ،)1363عیون اخبارالرضا  ،چاپ دوم ،تهران :کتابفروشی طوس.
(ع)

 ،)1388(.........................................التوحید ،ترجمه علیاکبر میرزایی ،قم :علویون.

ابنشعبه حرانی ،حسنبن علی ( ،)1363حتف العقول ،تهران :انتشارات اسالمیه.

ابنشهر آشوب ،محمدبن علی(1376ق) ،املناقب ،قم :انتشارات عالمه.
اردبیلی ،محمدبن علی (1983م) ،جامع الرواة ،بیروت :اضواء.

افتخاری ،اصغر( ،)1377سیره تبلیغی پیامبر اکرم(ص) ،تهران :مرکز نشر سازمان تبلیغات اسالمی.

بحرانی ،عبداهللبن نوراهلل (1417ق) ،عوامل العلوم ،ج  ،22قم :مؤسسه امام مهدي(عج).
برقی ،احمدبن محمد ( ،)1342رجال برقی ،تهران :دانشگاه تهران.

(ع) ،چاپ ششم ،قم :اسراء.
جوادیآملی ،عبداهلل ( ،)1387قرآنکریم از منظر امام رضا 

دهخدا ،علی اکبر( ،)1377لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.

راغب اصفهانی ،حسینبن محمد (1408ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،تهران :مؤسسه اسماعیلیان.

زمخشری ،محمود (1407ق) ،الکشاف ،چاپ سوم ،بیروت :دارالکتاب.
زورق ،محمدحسن ( ،)1390مبانی تبلیغ ،تهران :سروش .

سبحانی ،جعفر ( ،)1390منشور عقاید امامیه ،چاپ ششم ،قم :مؤسسه امام صادق(ع).

سیدقطب ،قطببن ابراهیم شاذلی(بیتا) ،فی ظالل القرآن ،چاپ هفدهم ،بیروت و قاهره :دارالشروق للنشر
و التوزیع.

شامی ،یوسفبن حاتم (1420ق) ،الدررالنظیم فی مناقب االئمة اهلامیم ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

شریفالقرشی ،باقر( ،)1382پژوهشی دقیق در زندگی امام علیبن موسیالرضا(ع) ،ترجمه سیدمحمد
صالحی ،تهران :دارالکتب االسالمیه.

طریحی ،فخرالدین ( ،)1363جممع البحرین ،تهران :املکتبه املرتضویه.

طوسی ،محمدبن حسن (1428ق) ،رجال طوسی ،تهران :مؤسسه نشر اسالمی.

عاملی ،جعفرمرتضی ( ،)1362زندگی سیاسی امام رضا(ع) ،ترجمه سید خلیل خلیلیان ،تهران  :دفتر انتشارات
اسالمی .
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(ع) ،تهران  :کتابخانه صدر.
عطاردی قوچانی ،عزیزاهلل (1397ق) ،اخبار و آثار امام رضا 
 ،)1391(..........................................مسند االمام الرضا(ع) ،تهران :عطارد.

قطبالدین راوندی ،سعیدبن هبه اهلل(1409ق) ،اخلرایج و اجلرایح ،قم  :مؤسسه امام مهدی(عج).

کشی ،محمدبن عمربن عبدالعزیز کشی( ،)1382رجال کشی ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

کلینی ،محمدبن یعقوب ( ،)1365الکافی ،تصحیح علیاکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االسالمیه.

مجلسی ،محمدباقر(1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه الوفا.

محبی ،صغری ( ،)1388نقش امام رضا(ع) در احادیث شیعه ،تهران :انتشارات شرکت چاپ و نشر بینالملل.
مدرسی ،محمدتقی( ،)1367امامان و جنبشهای مكتبی ،ترجمه حمیدرضا آژیر ،مشهد :بنیاد پژوهشهای
آستان قدس رضوی.

مطهری ،مرتضی ( ،)1361سیری در نهجالبالغه ،تهران :انتشارات صدرا .

مفید ،محمدبن محمد (1413ق) ،االرشاد ،قم  :مؤسسه آل البیت(ع).

1413(...................................ق) ،االختصاص ،تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری ،قم :کنگره هزاره شیخ مفید.

مکارمشیرازی و همکاران ( ،)1373تفسیرنمونه ،چاپ هفدهم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.

(ع) ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
نجف ،محمدمهدی ( ،)1366جامع الروات و اصحاب االمام الرضا 

