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پژوهش حاضر درصدد است با روش تحقيق اسنادي و به كارگيري . كنند يمفراهم 
مبناي اراده و   استقرايي و با در نظر گرفتن-روش تحليل محتوا به شيوه قياسي

.  بپردازد)ع( از ديدگاه امام رضا  تربيتييها روش بررسي اصول و اختيار انسان به
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  مقدمه
 ،مائـده ال(اسـت   ا حركت استكمالي ذاتي     ي الهيانسان از منظر قرآن داراي صيرورت       

ت از  تعيني اسـت؛ او بـرخالف همـه موجـودا           بي ؛ ذات انسان  )285،بقرهال ؛3،تغابنال ؛18
از آن حيـث    . مقام معلوم و حدود معيني ندارد؛ زيرا ذات او آزادي است          ،  فرشته تا جماد  

ـ                  ش تعيـين   يكه انسان است با لحاظ ويژگي اختيار و آزادي صـيرورت جهـت دار و از پ
» الی العـذاب الـسعیر« در نتيجه، صيرورت انسان گاه  . ندارد و موجودي مختار است     يا  شده

 ،)146: 1384علـم الهـدي،     (اسـت   ) 4،ممتحنـه ال (»الیک المصیر...«و گاهي هم    ) 4،حجال(
 باز در   شود  يمكه همه شرايط طبيعي تحقق كار فراهم         مختار بودن انسان يعني پس از آن      

  همـواره خـود را      انسان .)72:1377،يمطهر (انتخاب انجام دادن و انجام ندادن آزاد است       
 كه قـرآن    است اين   .دو را انتخاب كند    اين از   يكي و بايد    كند  يمبر سر دو راهي مشاهده      

آیا ما برای انسان دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و او را بـه دو «: ديفرما  يمكريم درباره انسان    

 ي جـا  در. دو راه حق و باطل است»دو ارتفاع«مقصود از  )8 ،بلدال (» نکردیم؟ییارتفاع راهنما
ـ فرما يمـ ديگر   و هـا  رشـته و هـا    آفريـديم كـه داراي خلـيط   يا هنطفـ مـا انـسان را از    :دي

، او را شـنوا     ميده  يماستعدادهاي گوناگون است، او را در معرض امتحان و آزمايش قرار            
و بينا قرار داديم، راه را به او نشان داديم اما او را طوري آفريـديم كـه مجبـور نيـست از               

 خودش شخصاًريده شده و بايد  اطاعت كند، او آزاد و حر و مختار آف       يا  زهيغرطبيعت يا   
راه خود را انتخاب كند، ما راه را به او نشان داديم و او خود داند كه قدردان يا ناسـپاس                     

 و  لتيفضكه مبناي     است امتياز بزرگ انسان از غير انسان       نيا. )3 و   2 ،دهرال(باشد  بوده  
 قـدس و   راهجـز  كـه  اند شدهتقدم انسان بر فرشتگان است، زيرا فرشتگان طوري آفريده       

، اما آدمي هم استعداد باال رفتن و توانند قدم بردارند يدر راهي ديگر نمعبادت و طهارت    
 اعلي را دارد و هم استعداد فرو رفتن در طبيعـت و اسـتغراق در پـستي و                   مأل بهپيوستن  
تي و اگر راه كمال و ترقي را گرفت و با مجاهدت و سعي و عمـل بـا هواپرسـ                    را   دنائت

به نظر و فكر    ها    انتخاب يكي از آن   ). 217: 1378،يمطهر(كرد ارزش بيشتري دارد   مبارزه  
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كه هر حركتـي   بنا بر حركت ذاتي انسان و اين. و اراده و مشيت شخصي او مربوط است       
ـ ( »اال الی اللـه تـصیر االمـور «مستلزم غايت است آياتي از قبيل      ان الـی ربـک «و  ) 53،شوريال

خداونـد  قـرب   كت كلي جهان و صيرورت خاص انسان را         ، غايت حر  )8،علقال (»الرجعی
 غايت همه چيـز اسـت و هـر           خداوند ).345 :2ج  ،  1374جوادي آملي،    (كند  يممعرفي  

چيز طالب كمال خاصي است كه خدا براي او مقرر كرده است و عشق غريزي به خيري                 
 خداسـت و    دارد كه در تالئم با مرتبه هستي اوست و به تناسب اين خير، طالب كماالت              

ـ جو  يمـ تحصيل آن كماالت را به تناسب مرتبه خـويش           صـدر  (دارد   و شـوقي بـه او        دي
واسطه اختيار و اراده و با پرورش اسـتعدادهاي         ه   ب ها  انسان). 277: 2  ج ،1368المتالهين،  

. ا قرب الهي برسـند    ي از مسير عبوديت با حركت استكمالي به ذات          توانند  يمفطري خود   
شك انـسان بـراي       بي .كند  يم معنا و مفهوم پيدا      ها  انسان و تربيت    پرورش جاست كه  اين

 گيري  پرورش صفات روحي و بعد ملكوتي و تضمين سعادت خود نيازمند تربيت و بهره             
از . از الگوهاي تربيتي مناسب است كه او را در پيمودن اين مسير راهنمايي و هدايت كند   

 بـر شـناخت     ي راه تربيت را كه مبتنـ      نيهتر ب )ع( نيائمه معصوم اين رو قرآن كريم و سنت       
  .كنند يم اوست، ارائه يحقيقت انسان و نيازها

  بيان مسئله
 ييها  ييتوانا و   ها  تيقابل انسان موجودي است مشحون از       ،در رويكرد تربيت اسالمي   

از سـوي ديگـر،     .  كه بايد در جريان تربيت آشكار شود و به ظهور و بـروز برسـد               ،نهفته
، در وجـود    سازي  ات و صفات مطلوب بايد از طريق الگوگرايي و همانند         بسياري از خلقي  

ايـن امـر بـا تاسـي از سـيره           ) 22: 1378شرفي،  (برساند  وي ايجاد شود و او را به كمال         
 مـسائل  از، بنابراين ابدي يم تحقق )ع(  و امامان معصوم  )ص( پيامبرانعني  يكامل  تربيتي انسان   

 رهيســ در يتــيترب يهــا روش و فنــون و صــولا وي مبــان كــشفي اســالم تيــترب مهــم
 هب تيترب و آموزش در را يا ژهيو يها وهيش و ها روش اصول، آنان ايآ. است )ع( معصومان



62   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

17، 
هار

ب
13

96
 

ـ ز ؟اند كدام اند، برده كار هب اگر ر؟يخ ا ي اند برده كار ي الگوهـا  و اسـوه  ،)ع( معـصومان  راي
 روش و راه ازي  رويپ و شانيا به اقتدا با توانند يم ها انسان كه هستند تيبشر يبراي  كامل
 و انـسان  خـدا،  از كـه  شـناختي    با )ع( نامعصوم. كنند نيتأم را شيخو آخرت و ايدن آنان،
 علـوم . كننـد  يمـ  عمـل  آن براساس و اند افتهيدر را قتيحق دارند،ي  انسان روابط وي  هست
 و اصـول  و آنـان ي  تـ يترب يها وهيش ،نيبنابرا ست؛امبرخدايپ از برگرفته اي ي اله شتريب آنان
 وي  علمـ  نظـر  از كـه  است يا گونه به برند يم كار هب ها انسان تيترب در كهي  آداب و فنون
 كـه  دهـد  يمـ  نـشان  آثـار  مطالعه. گذارد يم مخاطب در را ريتأث نيبهتر و نيشتريبي  روان

 سـبك  انيـ ب بـه  كه يقاتيتحق معدود جز بهي  تيترب نهيزم در )ع( رضا امام رهيس در متاسفانه
 طـور   بـه  .است نگرفته صورت يمستقل پژوهش و قيتحق اند،  پرداخته حضرت آني  ندگز
 است، شده نوشته تيترب و ميتعلي  مبان كرديرو باي  اسالم تيترب نهيزم در كهي  آثاري  كل

 تيـ ترب و ميتعلـ  تيماه بحث به اساساً كه ييها كتاب اول، دسته: است دسته چهار شامل
ي بررسـ  ،ياسـالم  تيـ ترب موضـوع  بـه  ورودشـان  حـل م بلكـه  ؛شـوند  ينم واردي  اسالم

ـ د از مـتعلم  يـا  عـالم  و علم تياهم ليقب ازي  موضوعات  يـا  عقـل  گـاه يجا اسـالم،  دگاهي
 ليـ تحل مـسلمان،  دانشمندان و متفكراني  تيترب يآرا ،ياسالم متون در عقل شناسي  مفهوم
 ها آن با اسالمي  تيترب نظام يها يژگيو سهيمقا وي  تيترب مكاتبي  بررس معاصر، يها بحران

 ييها كتاب دوم، دسته ).1360 ،يعتمداريشر. 1366،يعزت. 1390،يحجت: رينظ (است ...و
ـ  شناسـي   مفهـوم  يك براساس راي  اسالم تيترب و ميتعل كه  كمـك  بـا  ويـي   روا وي  قرآن
 مطالعـه  مورد ها آن مترادف و معادل واژگان با) تيترب (و) تعلم (كلماتي  لغو يابي  شهير

ـ آ به استناد با معموالً آثار از دسته نيا .اند  قرارداده ـ روا و اتي  متفكـران  سـخنان  يـا  ات،ي
 ؛1364،ياحمـد : ريـ نظ (اسـت  كـرده  معلـوم  را تيـ وترب ميتعل حدود و فيتعر مسلمان،

ي مبـان  منظـر  از كـه  اسـت ي  آثـار  سـوم،  دسته). 1378،يشكوه ؛1375،يانيآشت و يزيفا
ـ ا .اسـت  پرداختـه  آن اصـول  و اهداف نييتع وي  اسالم تيترب نييتب به شناختي  انسان  ني
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 دو هر از يا ختهيآم با مواردي  برخ در وي  بيترك نگاه با گاه وي  ليتحل نگاه با آثار از دسته
 بـه  توجـه  با سپس اند؛  پرداخته اسالم دگاهيد از انسان اختصاصات فيتوص به ابتدا نگاه،

 كـه ي  هـدف  به توجه با يا اوي  دوجو جوانب و استعدادها به توجه با و انسان يها يژگيو
اند   آوردهي  روي  اسالم تيترب و ميتعل نييتب به ،شده استنباطي  اسالم متون از انساني  برا
 چهـارم  دسته). 1382،يباقر ؛1377،دلشاد ؛1374،ينيام ؛1389همكاران، وي  اعراف: رينظ(

 از شـناختي  معرفـت  و شناختي  انسان ،شناختي  وجودي  فلسفي  مبان منظر از كه استي  آثار
ي آزاد و انـسان ي  جـوهر  حركـت  براسـاس  و مالصدرا چوني  اسالم دانشمندان دگاهيد
 ،شناسـي   جهـان  بـه  نـاظر  اتيآي  بررس با وي  قرآني  مبان بهي  نگرش با نيهمچن و اوي  ذات

 ميتعل يها داللت وي  اسالم تيترب و ميتعل تيماه نييتب به شناسي  معرفت و شناسي  انسان
 پژوهش نيا در). 1384،يالهد علم (اند پرداخته يدرسريزي    برنامه يبراي  اسالم تيترب و

 با )ع( رضا امام رهيس ويي  روا منابع دري  بررس و كندوكاو با وي  قيتلف صورت هب شدي  سع
 بـا ي  تـ يتربهـاي     روش و اصول استخراج ويي  شناسا به ،ياسناد قيتحق روش از استفاده
 اتيروا و ثياحاد به ينگاه با چند هر. شود ختهپردا انسان اراده و ارياختي مبنا به توجه

 بـه  توجـه  بـا  امـا  ،شود ينم افتي تيترب يبرا يمشخص فيتعر حضرت، آن به منسوب
 پرورش: كرد فيتعر گونه نيا را تيترب توان يمي  اسالم يها آموزه مجموعه وي  اله كالم

 بـه  توجـه  بـا  او تيهـدا  و رشد و انساني  كمال و بالقوه ياستعدادها رساندن ظهور به و
 داده قـرار  يو ارياخت در اتشيآ قيطر از خداوند كه يريمس جهت در و يو ياله فطرت
ــ) 10 كهــف،ال و 10 جــن،ال ؛256 بقــره،ال (اســت ــپ الفــصاحه، نهــج در اي  )ص( امبراكرمي

ـ آ در دقـت  با .»شدم مبعوث اخالقهای  یخوب رساندن کمال به یبرا من«: ديفرما يم  سـوره  دوم هي
 هيـ تزك ،يالهـ  يهـا  نشانه ازها    انسان نكرد آگاه امبرانيپ و رسوالن بعثت از فهد جمعه،

 نيبرتـر  وجـز  يالهـ  بـزرگ  هدف سه نيا. است شده عنوانها    آن به يآموز علم وها    آن
 خيتـار  طـول  در تيـ ترب يها هدف). 1367،يرازيش مكارم (است ياسالم تيترب اهداف
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 حفـظ  يبـرا  شتريـ ب تيترب از هدف ييابتدا جوامع در. است داشته ياديز راتييتغ انسان
 اصول آموزش جهت در تيترب ينيد جوامع در. است بوده موجود وضع ثبات و ها سنت
 از هـدف  باسـتان  روم ماننـد  گـر يد جوامع در. است بوده ينيد ديعقا و ها سنت ،يمذهب
 نيسـرزم  يبـرا  يفـداكار  آماده كه يفرد خوب، شهروند پرورش زيچ هر از قبل تيترب

 استوار يعلم اهداف بر شدت به تيترب ،يعلم طبعاً و ديجد عصر در و بوده ،باشد خود
 بـر  نينـو  تيـ ترب يهـا  هيپا و گرفت شدت يصنعت انقالب از بعد ژهيو به امر نيا. است
  ).1374ر،يما (شد گذارده شناسي ستيز و يعلم شناسي روان

ـ جر كي ،اسالم نيد ظهور يكل نديافر كي در. است يكامل نيد اسالم  را يتـ يترب اني
 آن تكامـل  كه كردند يم دنبال را هدف كي خاتم تا آدم از امبرانيپ يتمام. نهاد سر پشت
 آمـاده  جيتـدر  بـه  راهـا     انـسان  بلكـه . نكـرد  ظهور باره كي به اسالم. بود اسالم نيد در
 يمـاد  اهداف در امروز مدرن فرا و مدرن يايدن در يتيتربهاي  هدف .كرد خود رفتنيپذ
 در. دارد قرار فرع در يروحان و يمعنو ،ياخالقهاي    هدف و است شده محدود ييايدن و

 و يخداشناسـ  ،يخودشناسـ  محـور  بر يتيتربهاي    هدف كه دارد وجود تيمز نيا اسالم
 از را يتـ يتربهاي    هدف ليذ جدول). 1367 ،يمسرور (زند  مي دور ياله يرضا و تقرب

  :دهد يم نشاني اسالم شمندانياند دگاهيد

 ياسالم تيترب هدف محقق
ي عتمداريشر

)1364( 
 انـسان،  تكامـل  ،يخـواه  عدالت پرورش حكمت، آموزش ،يزگاريپره و يتقو

 مـان يا انسان، به احترام رفتار، رييتغ ،يفرد تيمسئول رشيپذ ،يفرد استقالل
 ....خدا، پرستش مردم، تيصالح به

ي نيخم امام
)1379( 

ي ا مرحلـه  وي  انيـ م اهداف شامل و انسان دنكر دايپي  اله صبغه و شدني  اله
 استي فرد ،ياعتقاد ،ياجتماع ،يمعنو وي اخالق تيترب به ناظر كه است

 شكل كامل طور به او وجود دري نيد شاكله كه استي اله مقرب انسان پرورش )1374 (يمطهر
 را ياسالم تيترب عوامل شانيا. سربزند او از دار شهيري  نيدي  رفتارها و رديبگ
 مراقبـه  ،ييجو قتيحق حس تيتقو محبت، ش،ياين و عبادت اراده، تيتقو در
 .داند  ميكار و جهاد ازدواج، ا،ياول محبت تفكر، محاسبه، و
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ــرورش - ١ )1364 (ياحمد ــاد پ ــود ابع ــسان يتيشخــص و يوج ــكوفا و ان ــردن ش ــام ك  يتم
 او ياستعدادها

 گـاه يجا و گـاه يپا از انـسان  كـردن  آگاه خدا، يسو به انسان دادن حركت - ٢
 جهان در شيخو

 ميتعلـ  و تفكر تجربه، مشاهده، قيطر از انسان در صيتشخ قدرت پرورش - ٣
 ...ويي جو قتيحق روح پرورش و

 جامعـه،  خـود،  خدا، با انسان رابطه اصالح قيطر از خداوند يبندگ و تيعبود )1377 (دلشاد
 خيتار و عتيطب

  الهيرضوان و قرب تقوا، به،يط اتيح طهارت، رشد، ت،يهدا ت،يعبود عبادت، )1382(ي باقر

 و آموزش سند
 پرورش

 همـه  در 1بـه يط اتيح مراتبي  ارياخت و آگاهانه تحققي  برا انيمتربي  آمادگ
 تيـ موقع بتواننـد  كهي  ا گونه به انيمترب تيهو وستهيپي  تعال و نيتكو اي ابعاد
 عمـل  بـا  مـستمر  طور  به را آن و دركي  درست به راي  هست در گرانيد و خود
 كنند اصالحي اسالم اريمع نظام با متناسبي جمع وي فرد صالح

  

 انسان كه است يهدف همان ياسالم تيترب و ميتعل ياساس هدف است مسلم چه آن
 و يخداوند عظمت به بردن يپ فرد، شناخت جز هدف آن و است شده دهيآفر آن يبرا
  .ستين يانسان كماالت يط

 ويي  غـا  اهـداف  بـه  توجـه  بـا  مكتب هر دگاهيد از يتيترب يها روش و اصول ،يمبان
 و یآدمـ موقـع از تیـترب یمبان «يكل طور  به. است متفاوت جهان و انسان به مكتب آن نگرش

» کنـد یمـ بحـث هاست آن ریتأث تحت همواره اتشیح کهیی ها ضرورت از زین و شیها تیمحدود و امکانات
 از يا شـاخه  كه دارند ها انسان يعموم يها يژگيو به اشارهي  مبان ،)61: 1378 ،يشكوه(

ـ  را هـا  آن همـه  بتـوان  كـه  ستيـ ن چنـان  همـواره  و شود يم محسوب انسان فيتوص  هب
 به را آن توان یم که استی ا عامه قاعده« يتيترب اصل از منظور و كرد استخراج منابع از تصراح
 هـا روش. کـرد استفاده یتیترب ریبتدا در عمل یراهنما عنوان به آن از و گرفت نظر در یکل یدستورالعمل منزله
ي نـ يخم امـام  منظـر  از). 65: 1382 ،يبـاقر (».است مطلوب راتییتغ جادیای برا تر یجزئی ها وهیش
ـ تجز ابـتال،  اعتدال، ظاهر، و باطن ارتباط اصل شاملي  تيترب اصول) 1379(  ل،يـ تحل و هي

                                                            
 در اريمع نظام نياي  ارياخت و آگاهانه التزام و انتخاب با كه استي  ربوب اريمع نظام براساس بشري  زندگ مطلوب وضع بهيط اتيح .1

ـ غا بـه ي  ابيدسـت  باعـث  آن تحقـق  و شود يم اعطا انسان به خداوندي  سو از آناني  تعال جهت در ويي  ايدني  زندگ نيهم  لياصـ  تي
 .شد دخواه اهللاي ال قربي يعن انسان،ي زندگ
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 ،يپـرداز  هاسـو  ،ينـ يآفر رتيبـص  شـامل ي  تيترب يها روش و انساني  ريرپذييتغ فطرت،
 ،يـابي   دوسـت  ،يستيز ساده تواضع، اظهار منزلت، ميتكر عواطف، از گيري  بهره ب،يتهذ
 تدرج اعتدال، اصل شامل راي  تيترب اصول) 1377 (دلشاد. است كالم جاذبه شياين و دعا
 محبت، ،ييالگو يها روش به و دانند يم عزت كرامت، تدبر، تفكر، تعقل، زهد، تمكن، و

 اشـاره  تنبـه  و قيتـشو  و محاسـبه  و مراقبـه  امتحـان،  و ابتال توبه، عظه،مو ،عبرت تذكر،
 و ظهـو  بـرعكس،  و بـاطن  بـر  ظـاهر  ريتـأث (ي  تيتربي  مبنا 12 به) 1382(ي  باقر .كند يم

 بر محافظت و مداومت باطن، تحول ظاهر، رييتغ (يتيترب اصل 14 و..) .و شاكلهي  جيتدر
ي اساسـ ي  مبـان  ،پـرورش  و آموزش سند در .كند يم اشارهي  تيترب روش 33 و..) .و عمل
 و شـناختي   ارزش ،شـناختي   معرفـت  ،شـناختي   انـسان  ،شناختي  يهستي  مبان: شامل تيترب
 ،ياعتقـاد  تيترب تياولو ،ياسالم اريمع نظام با انطباق: شامل اصول و است شناختي  نيد

 ،يمرتبتـ ي  عـال ت و جيتـدر  او،ي  ربوب ريتداب بر هيتك و خداوند با ارتباط ،ياخالق وي  عباد
ي ارتقـا  و حفـظ  ان،يمتربي  آزاد و حفظ ان،يمرب تيمرجع و تيسند اعتدال، ،يورز عقل

 جانبه، همه تعامل ،پذيري  انعطاف ويي  ايپو انسجام، و يكپارچگي ،يتيترب عدالت كرامت،
  ).1391پرورش، و آموزش سند (است... و مشاركت

  پژوهش هدف
 و اراده بـه  توجه با )ع( رضا امام رهيس از يماسال تيتربي  ها مؤلفه استخراج و شناخت

  .باشد داشته را تيترب و ميتعل امر در انيمربي برا كاربرد تيقابل كه انسان ارياخت

  پژوهش سؤاالت
 چـه  شـامل  انـسان  اريـ اخت و اراده بـه  توجـه  بـا  )ع( رضـا  امـام  رهيس در يتيترب اصول .1

 است؟ ييها مؤلفه

 ند؟ا كدام انسان ارياخت و اراده به توجه با )ع( رضا امام رهيس دري تيترب يها روش .2
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  پژوهش روش
 شـده  اسـتفاده ي  اسناد قيتحق روش از كه استفي  يكروش پژوهش در اين مطالعه،      

 بـه  )ع( رضـا  امـام  به منسوب موجود اتيروا و ثياحاد كتبي  محتوا ليتحل قيطر از كه
  .شد پرداختهي تيترب يها روش و اصول استخراج

  وهشپژ انجام نديفرا
 و اصـول  وي  مبـان  نـه يزم دري  علمـ  نهيشيـ پ بهتـر  شـناخت  و سـازي   يغنـ  منظور به
 ابعـاد  ازي  اسـالم  تيـ ترب و ميتعلـ  نـه يزم در كتـب  مطالعه به اسالم دري  تيترب يها روش

ـ  نـه يزم نيا در و پرداخته) ياخالق ،يفلسف ،يقرآن مختلف  مقـاالت  و كتـاب  20 از شيب
 وي  روحـان  ،يانـسان  كرامـت  چـون  انـسان  يهـا  يگژيو ت،يترب و ميتعل باره دري  متعدد
 رهيسـ  دري  زنـدگ  سبك مورد دري  مقاالتي  حت و... اراده و ارياخت و انسان بودني  جسمان
  .شد مطالعهي رضو

 االخبار ونيع كتاب نيمضام و عبارات جمالت، كلي  محتوا ليتحل به بعد مرحله در
 كـه .. .و الخـصال  ،يالكـاف  ل،العقـو  تحـف  كتـب  از ييها يبخش و )ع( رضا امام فهيصح و

 از حاصـل  نهيشيـ پ به تيعنا با و شد پرداخته بودند، كرده انيب را )ع( رضا امام ازي  ثياحاد
 و) اصـول (ي  محـور ي  كـدها  و) هـا  روش (باز يكدها استخراج به اول مرحله مطالعات

 در جملـه  مفهوم و جمله كلمه، يامحتو ليتحل واحد و ،پرداخته) مبناها(ي  انتخاب يكدها
 كنـار  در داشتهيي معنا وي  موضوع ارتباط كه باز وي  محوري  كدها سپس. شد گرفته نظر
 فيتـأل  تيـ ترب و ميتعل كتب و هم هب مرتبط ثياحاد واسطه هب بخش هر و داده قرار هم
 رهيس دري  تيترب روش 45 و اصل 9 مبنا، 7 گرفته، صورتي  محتو ليتحل به توجه با. شد
 دسـت   به مطالبي  گستردگ ليدل هب كه گرفت قرار استخراج ويي  شناسا مورد )ع( رضا امام

 واقعي  بررس مورد آن يها روش و اصول با ارياخت و ارادهي  مبنا بحث مقاله نيا در آمده،
  .شد
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  مبنا
)كد انتخابي(

  اصل
 ) محورييكدها(

  روش
 ) بازيكدها (

 احاديث

  
  
  

  آگاهي و
  بصيرت دهي

  
  
  
 

  ).50: 1ق، ج 1413عطاردي،: ( رت به خوديبص
، ج1372 ، بابويـه  ابن: (بصيرت به دنيا، مرگ و آخرت     

، بابويه ابن(؛  )602: 1، ج   1372 ، بابويه ابن(). 561: 1
  ).413: 2، ج 1372 ، بابويهابن(؛ )603: 1، ج 1372

ــاه  ــه فرجــام گن ــصيرت ب :1ق، ج 1413عطــاردي،: (ب
  ).375 :2ق، ج 1413عطاردي،(؛ )276

:1، ج1372 ، بابويــهابــن(: بــصيرت بــه دوســتي ائمــه
، بابويـه  ابـن (؛  )440: 1، ج   1372 ، بابويـه  ابن(؛  )438

ــن(؛ )451: 1، ج 1372 ــهاب ؛)99: 2، ج 1372 ، بابوي
، ج1372 ، بابويه ابن(؛  )439: 1، ج   1372 ، بابويه ابن(
، بابويـه  ابـن (؛  )92: 2، ج   1372 ، بابويـه  ابن(؛  )91: 2

ابن(؛ )95: 2، ج  1372 ، بابويه ابن(؛  )93: 2، ج   1372
:1382 شـعبه حرانـي،      ابـن (؛  )2:97، ج   1372 ،بابويه
ابـــــن(؛ )200-199: 1، ج 1369كلينـــــي،(؛ )799
 )801: 1382.شعبه

 تفكر
:3، ج 1369كلينـي، (؛  )420: 2، ج   1372 ، بابويـه  ابن(

ــسي، (؛ )92 ــه325: 71ق، ج 1403مجلــــ ؛ فقــــ
 )380  : ق1406الرضا،

 تدبر
 )83: 2، ج 1372 ،ابن بابويه(

 عبرت از پيشينيان
ــه، ( :1، ج1369كلينــي،(؛ )16: 2، ج 1372ابــن بابوي

ــي،(؛ )12 ــي،(؛ )45 :1، ج1369كلين :3، ج1369كلين
 )529 :2، ج1378مجلسي،(؛ )98

 مشورت
، ج1372 ، بابويه ابن(؛  )315: 1، ج   1372 ، بابويه ابن(
ــاملي، (؛ )83: 2 ــي،(؛)45: 12 ق، ج 1409حرعـ برقـ

 ).601: 2 ق، ج 1371

اصل انديشه ورزي و
  تعقل

  
، ج1372 ،ويــهب باابـن (
ــن(؛ )533: 1 ــعبهاب  ش

ــي،  ؛)805: 1382حران
ــشابوري،( ــال نيــ فتــ

ــاملي،(؛ )23: 1366 عـ
138:1380.(  

ــاملي، كل ( ــر ع ــح اتي
1380،يث قدســيحــد
؛ )701:

؛)1369:11ي،كلينــــ(
؛ )1374:233طبرسي،(
ــسي،(  ق، ج1403مجل

؛ )352: 78
:2، ج 1369كلينـــي، (

25(  
 

 سكوت
ــاملي، (؛ )533: 1، ج 1372 ، بابويـــهابـــن( 1380عـ
ــي، (؛ )138: ابـــــــن( ؛)187: 3، ج 1372كلينـــــ

 )409 :4ق، ج 1413بابويه،

 هماهنگي علم و عمل
، بابويـه ابـن (؛ )73 -69 :1، ج1381، يابن فهـد حلـ   (

 ).573: 1، ج 1372

 اختيار و اراده
 ، بابويهابن(

: 1، ج 1372
240(  

 ،ه بابويابن(
: 1، ج 1372

  ).248ص 
 ، بابويهابن(

: 1، ج 1372
250(  

 ، بابويهابن(
: 1، ج 1372
293.(  

 

  
 

ــسئله و ــل م ــت ح تقوي
 پرسش و پاسخ

ــهابــن(؛ )268-265: 1، ج 1372 ، بابويــهابــن( ، بابوي
ــسي،(؛ )14: 2، ج 1372 ؛)95: 49ق، ج 1403مجلــ

:1364اربلـي، (؛  )300: 4، ج   1379ابن شهر آشـوب،     (
107.( 
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 استقبال از نظر مخالف 
و ساير مناظرات) 268-265: 1، ج   1372 ،ابن بابويه (

 امام

 شناسي مخاطب اصل علم آموزي
ابـــــن(؛ )334: 4، ج 1379ابـــــن شهرآشـــــوب، (

 )345 :75ق، ج1403مجلسي،(؛ )95: ق1398بابويه،

مناظره با منطـق و بـاور 
 مخاطب

:1، ج   1378بويـه، ابـن با  (؛  )420: ق 1398ابن بابويه، (
156.( 

ــه حــق و ــت روحي تقوي
 حقيقت جويي

، ج1372 ، بابويه ابن(؛  )620: 1، ج   1372 ، بابويه ابن(
2 :16.( 

  
 

ق، ج 1403مجلسي،(
تعلــيم از راه تمثيــل و )100: 49

ــاريخ ــال و تـ ذكـــر مثـ
 گذشتگان

 ).139: 2، ج 1378ابن بابويه، (

  پژوهش شده استخراجي ها روش و اصول: 2 شكل

  پژوهش يها افتهي
 پژوهش حاكي از آن است كه براساس مبناي اختيار و اراده انسان دو اصـل                يها  افتهي

دهي، تفكر، تـدبر، عبـرت از پيـشينيان،      و بصيرتي آگاه:تربيتي چونهاي   تعقل با روش  
 تربيتي چون تقويت روحيـه حـق و         يها  روشاصل علم آموزي با      مشورت و سكوت و   

 مــسئله و پرســش و پاســخ، اســتقبال از نظــر مخــالف، حقيقــت جــويي، تقويــت حــل
، مناظره با منطق و باور مخاطـب، همـاهنگي علـم و عمـل، تعلـيم از راه                شناسي  مخاطب

 تربيتـي ايـن مبنـا را        يهـا   روش اصول و    نيتر  مهمتمثيل و ذكر مثال و تاريخ گذشتگان،        
  .دهد يمتشكيل 

  مبناي اختيار و اراده
 اين است كه آيا كارهاي انـسان بـر اسـاس آزادي و               پرسش نيتر  ياساس و   نيتر  مهم

كه مجبور است كه اين گونـه بفهمـد و عمـل كنـد؟ تنهـا                  يا اين  شود  يماختيار او انجام    
 انسان را مجبور دانست، همانا اصـل آزادي و اختيـار اوسـت؛ يعنـي                توان  يمموردي كه   

در مرز مشترك بين نفـي      ، مجبور است كه اوالً      شود  يمانسان در هر كاري كه از او صادر         
ثانياً اراده يك طرف معين     . كندآن   و اثبات قرار گيرد؛ يعني بتواند اراده فعل يا اراده ترك          
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 از  توانـد   ينمرا داشته باشد و از روي خواست و اختيار خود عمل كند و چنين آزادي را                 
 سـؤال  بـه    در پاسخ  )ع( امام رضا براين مبنا    .)303 :1384جوادي آملي، (كند  خويش سلب   

ـ        ن یاراده مخلـوق« :ن فرمودنـد  ين اراده خـدا و اراده مخلـوق       يصفوان بن يحيي درباره فـرق ب
د، اما در باره خداوند، اراده فقط یآ یتر به نظر م حی که صحیم به کاریشه و سپس تصمیفکر و اند: عبارتست از

 اصـل   تـوان   ينمـ ز  هرگـ  .)240 :1ج،  1372 ،ابن بابويـه  (» گریز دیجاد، و نه چیعبارت است از ا
كـه   يطور  به . سلب كند و نه ديگري     تواند  يماختيار و آزادي را از او سلب كرد؛ نه خود           

ارزشـيابي  .  او در افعال و كردار خويش است       ريتأثعالمه معتقد به اختيار و اراده انسان و         
. دكنـ   يمـ و ثواب و عقاب اعمال ظاهري و باطني انسان را، مبتني بر اختيار و اراده بيـان                  

 حيتـصر  قـت يحق نيا بهي  فراوان موارد در ميكر قرآن) 200-178: 1 ج   تا،  بي طباطبايي،(
 مطلـق  صـورت  بـه  يگـاه  .اسـت  فرمـوده  تأكيـد  آن بـر  گونـاگون  يهـا  وهيش با و كرده

َالنجد ناهْیهد و«: ديفرما يم ـ ا داده قـرار ي  راهـ  دو سـر  بر را انسان ؛)10 ،بلدال (»نیّ ي گـاه  .مي
 كند يمي  منته شكر به راي  يك كرده، نييتع را راه دو صبغه ،ياله تيهدا به حيتصر ضمن

ًشاکرا ّإما لیَّالسب ناهْیَهد ّإنا «كفر؛ به راي  گريد و  صراحت با زيني  زمان). 3 ،نسانالا (»ًکفورا ّإما و َ
ِقل و« ؛خواند يم تيمش و ارادهي  دارا و آزاد ،كفر و مانيا سر بر راي  آدم شتر،يب

 مـن ُّالحـق ُ

ـ ا در) 29كهـف، ال(»کفریفل شاء من و ؤمنیفل شاء َفمن کمّرب ـ  گو يراو نـه يزم ني از حـضرت   : دي
هـا  ر، بلکه آنیخ: کند؟ حضرت فرمودند یت کردن مجبور میا خداوند بندگانش را بر معصیآ«: ردمكسؤال  

ج ، 1372 ،ابن بابويـه (»دهد تا توبه کننـد یو مهلت م) تا هر آن چه خواهند انجام دهند(کند  یر میرا مخ
نـه  «ث  ي حد يمعنادرباره  ه  ير بن معاو  يد بن عم  يز پاسخ به سؤال      در )ع( امام رضا ). 248: 1

ـ   يزيه چ كض بل يجبر است، نه تفو    نـد  كه گمـان    كـ  يسكـ : فرمودنـد » ن دو امـر   ي است ب
، قائـل بـه     كند  يمما را عذاب    ها     و سپس به خاطر آن     دهد  يم ما را انجام     يارهاكخداوند  

 دادن بـه   يله خلـق و رزق و روز      ئنـد خداونـد مـس     كه گمـان    ك يسكجبر شده است، و     
بـه جبـر     قائـل ض شده اسـت، و      يده است، قائل به تفو    كر واگذار   )ع( مخلوقات را به ائمه   
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 يزيـ چ(» نین امـریأمـر بـ«دم پس   يپرس: دي گو يراو. »كض مشر يافر است و قائل به تفو     ك
 آن چه را خدا دستور داده انجام دهند، و آن چـه را  راه باز است کهیعنی«:  چه؟ فرمود  يعني) ن دو امر  يب

 قـانون  متعـال  پروردگـار  نيبنـابرا  .)250: 1ج   ،1372 ،ابـن بابويـه   ( » فرموده ترک کننـدینه
 او ل،يرذا ازي  نه و ليفضا به امر با و دهد يم قرار انسان ارياخت در را خود بخش سعادت

 ًشـاکرا إمـا لیالـسب ناهیهـد إنا«. نديبرگز راي  هرا ش،يخو ارياخت و انتخاب به تا كند يم آگاه را

  ).79: 1389جوادي آملي،  (؛)3 ،نسانالا( »کفورا وإما

  اصول مبناي اختيار و اراده

  تعقل و انديشه ورزي: الف
روح انـساني را از روح ديگـر        كـه    سرمايه بشري است     نيتر  بزرگ و   نيتر  مهمعقل،  

 كـه همـه اسـماي الهـي را در خـود             ، همين عقل انـساني اسـت      سازد  يمموجودات جدا   
 در روايات اسالمي آن نيرو و قـوه          عقل .شود  يمسرشته دارد و از آن به حجت باطن ياد          

است كه   حجت خدا برمردم      عقل ).187 :1374مطهري،(است   مسائلدر  تجزيه و تحليل    
 دروغ بـه  يهـا  نـسبت  و گـردد  يمـ  دييـ تأ درست به خداوند شـناخته و        يها  نسبتبا آن   
 را  عقـل  خداونـد    ).25: 2 ج    ق، 1407 كلينـي، (شـود   يمـ د نيز شناخته و تكـذيب       خداون
 و  كنـد   يمـ  مواخذه   كند كه به واسطه آن مردم را        ين چيزي معرفي م   يتر  محبوبو  ن  يبهتر

 است  يعقلمنظور از عقل،     بيت  اهلات  يدر روا  ).701 :1380 حر عاملي، ( دهد  يمپاداش  
ار گرفتـه   كـ  بـه    يافتن به سـعادت اخـرو     يت  يدا خدا و قرب به او و ه       يه در راه بندگ   ك
 در بيان ارزش و   )ع( رضاامام  . ميشو  يم و رضوان خدا نائل      ي و با آن به بهشت اله      شود  يم

: 1ق،ج1407كليني، ( » عقل او و دشمن او جهل او استیدوست هر انسان«: ديفرما  يماهميت عقل   
 نقطه مقابل   )ع( ث امام ين حد يا در ).235:1374 طبرسي، ؛533: 1ج  ،  1372 ، ابن بابويه  ؛11

ر مقابل علم اسـت نـه در مقابـل          ه به حسب ظاهر جهل د     ك درحاليعقل را جهل دانسته     
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 جاهل اسـت هـر چنـد بـه          ،ستيه عاقل ن  كس  كه آن   كن است   ين تقابل ا  ي ا يمعنا. عقل
لشكر عقـل و لـشكر      :  در وجود انسان دو لشكر وجود دارد       زيرا باشد؛حسب ظاهر عالم    

ر جهـل   كاگر لـش  . وجود انسان پيوسته ميدان كارزار اين دو لشكر است        . وتجهل و شه  
 و  شـود   يم از آن مسخ     تر  پستبلكه   ، انسانيت خود تهي و به حيوان      پيروز شود، انسان از   

ر عقـل پيـروز ايـن كـازار         كرفتارهاي صادر شده در سطح حيواني خواهد شد؛ و اگر لش          
 و رفتارهاي شايـسته  رود يمرشتگان نيز باالتر  و از فشود  مي انسان شكوفا  تي انسان باشد،

انسان است كه نسبت به اين   برلذا). 107: 3، ج 1389دي، وداو(داشت  و انساني خواهد    
 آورد و از اين روسـت حـضرت بهتـرين      دست  به  شناخت ر كه در وجود اوست،    كلش دو

ـ فرما  يمـ عقل را معرفت انسان به خودش معرفي          و  )352: 78، ج    ق 1403مجلـسي، ( دي
( نـد يفرما  يمـ ر جهل معرفي    ك نفس و لش   ي غلبه بر هوا    بران و تيز براي    يريرا شمش عقل  

 و بـا آن     شناسـد   يمـ  عقلي كه انسان به وسيله آن خـود و خـدا را              .)233: 1374،طبرسي
 و در بهـشت     شـود   يمـ  و خـدايي     دهـد   يم خدايي خويش را بروز و ظهور        يها  خصلت

است كـه ارزش بـسيار مهمـي دارد و بايـد بـه آن      اين همان عقلي    . رديگ  يمرضوان قرار   
ـ فرما  يمـ آن را به عطيه الهي تفسير كرده و         حضرت  اين همان عقلي است     . توجه كرد  : دي

عقل، عطيه و بخششي است از جانب خدا، و ادب داشتن، تحمل يك مشقت است و هر                 
هد عقـل   ، اما هر كه به زحمت بخوا      شود  يمكس با زحمت، ادب را نگهدارد، قادر بر آن          

ـ ا. )342: 78  ج ق،1403مجلـسي، ( شـود   ينمـ  آورد جز بر جهل او افزوده        دست  بهرا    ني
 .آورد  يمهمان عقلي است كه يقين و بصيرت و معرفت شهودي را براي آدمي به ارمغان                

 و او را بـه مـسير        سـازد   يم آدمي را در زندگي خويش اهل تقوا و عمل صالح            ، عقل نيا
احـساس    بـي  اين عقل نه تنهـا عقـل خـشك و         . ر اوست  و دستگي  كند  مي درست هدايت 

از اين رو عقلـي كـه امـام    . نيست، بلكه برخالف عقل فلسفي، عقل عشق و محبت است    
عقلي است كه نيمـي     دهند؛    يم و توجه قرار     تأكيد مورد   )ع( همانند ديگر معصومان   )ع( رضا
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گردد، ت بازمي    و فطرت انساني و نيمي ديگر شناخت و معرف         ، عواطف از آن به احساس   
اين گونه است كه عقل مؤمن همواره با عشق و احساس هماهنـگ و              . )1393منصوري،(

 ني همپنـ .تضاد و تقـابلي ميـان عقـل و عـشق باشـد            كه  سازگار است و اين گونه نيست       
 ابـن شـعبه   (است  دوستي با مردم، نيمي از عقل       : ديفرما  يمدر بيان عقل حقيقي      حضرت
ده يفرو خوردن انـدوه و غـصه و پوشـ          حديثي ديگر عقل را      در   و) 803: 1382،  حراني
  .كند يان ميب) 23: 1366فتال نيشابوري، (  با دوستانيار از دشمنان و مداراكداشتن 

  )ع( رضا انسان عاقل از منظر امام يها يژگيو
د و از بـدی او در امـان باشـن. از او امید خیر باشـد« كند  يم بيان    ويژگي 10 براي عاقل،    )ع( امام

ر یـاز او دلگ] گـرانید [یاز خـواهیز داند، از نیش را ناچیار خویکی بسیار شمارد و نی را بسیگریکی اندک دین
 دوسـت یشتر از توانگری در راه خدا را بیدستیشود و ته ی در طول عمرش دلخسته نمییجو شود و از علم ینم
زتر ی او رغبت انگی برایو گمنام.  خوشتر دارد در نزد دشمن خدایمند  در راه خدا را از بزرگیدارد و خوار یم

ست؟ يـ آن چ : ده شـد  ياز امام پرسـ   »؟ی و چه دهمیدهم«:سپس امام فرمود  . » استیاز بلندآوازگ
ن نباشد که مردم ی جز ایاو از من بهتر و پارساتر است، به راست: دیند مگر آن که گوی را نبیکس«: امام فرمود 

تـر از  هیـپس آن هنگام که بـدتر و فروما. تر از او هی بدتر و فرومای از او و مرد بهتر و پارساتریمرد: اند دو گونه
ش بهتـر اسـت و ی برایک باطنین نی او در درون و باطن اوست و ایکی و خوبید نیشا: دیند بگویش را ببیخو
 برابـرش ند دریش را ببی من بدتر است و چون بهتر و پارساتر از خوی برایک ظاهریکی من آشکار است و نین

 ).805: 1382،  حرانيابن شعبه(» او گرددی کند تا همپایفروتن

   تربيتييها روش

 روش بينش يا بصيرت دهي - 1

 جـاد ي ا  شـود،   دگرگـون  در اين روش سعي برآن است كه طرز تلقي آدمـي از امـور،             
: 1382بـاقري، (است   جمله لوازم قطعي رفتارها و اعمال آنان          از دگرگوني در تلقي افراد،   

به متربي، او را در سير مراحـل        دهي    بر مربي الزم است كه با ايجاد بينش و بصيرت         . )75
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 )ع(  كه در ديدگاه امام رضـا      يا  عمده يها  نشيب. دكنانساني و شناخت مسير صحيح كمك       
  :موارد زير است براي تغيير تلقي انسان مطرح شده شامل

  شناسي  بصيرت به خود1-1
 آمـده  )ص( اكـرم كه در سخن پيامبر      اسي است، چنان  ، پايه و محور خداشن    شناسي  خود

امـام  ). 212 :1، ج 1388حكيمـي، (اسـت  هر كس خود را شناخت خدا را شناخته  : است
ــان   )ع( رضــا ــه خــود بي ــت ب ــه خــرد را خودشناســي و معرف ــاالترين مرتب ــ ب ــد  يم دارن

و استعدادهاست ها  چه بسیار مواهب و قدرت «)ع(  به فرموده امام   ).352: 78، ج    ق 1403مجلسي،(
شود، بدان جهت که شناخته نـشده و کـشف نـشده  یسودی حاصل نمها  رد و از آنیگ یکه در دسترس قرار نم

اگـر  ). 362: 1  ج ،1388حكيمـي، (» ها مجهول مانده و خرد خرد از میان رفته اسـت است و در گوشه
بـه  ار سـازد و      منطقي با خويشتن برقر    يا  رابطه تواند  يموي به چنين معرفتي دست يابد،       

، يشـرف (ر تباهي و سقوط آدمي را درك كنـد         د مؤثرسازگاري فردي دست يابد و عوامل       
1389 :29(.  

   بصيرت به فرجام گناه2-1
. كي از عوامل بازدارنده آدمي از گناهان، آگاهي از آثار وضعي نـا فرمـاني خداسـت    ي

يرت بيشتر پيدا كند در     هر اندازه او به نتايج كوتاه مدت و دراز مدت گناهان، بينش و بص             
 هرگاه مردم به گناه     ":ديفرما  يمدر اين باره     )ع( حضرت رضا . تر خواهد بود     آن موفق  ترك
 :3ج ،1369،كلينـي  ("سازد يم دچار يا تازهآلوده شوند، خداوند ايشان را به بالي      يا  تازه
  . چنين تهديدي عامل بازدارنده آدمي از نافرماني الهي است) 250

   به دنيا بصيرت3-1
 یستیـا، محـل فنـا و نیـدن!  مردمیا«: فرمودند در باره دنيا )ع( نار مؤمني بنقل از ام)ع(امام رضا 

 خـود توشـه یشگیـ و همیمـی دای سـرایّن محل عبـور بـرای است، از ایاست و آخرت محل بقا و جاودانگ
ن کـه ید، قبل از ایشتتان برندار اعمال زیست، پرده از روی نی که اسرارتان بر او مخفید و در مقابل کسیریبرگ
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 آخـرت ی بـراید ولـیـکن ی میا زندگید، در دنیا خارج کنی تان را از دنیها ا خارج شود، دلیتان از دنهای  بدن
گـاهی است که کسیّا مثل سمید، دنیا خلق شده رد، یـم ی مـی شخـصیوقتـ.  نـدارد آن را بخـوردی که از آن آ
کـی ی خود فضل و نی گذارده است، برایز باقیچه چ: ندی و مردم گوآورده است؟) با خود(چه : ندیمالئکه گو

 اسـت یرا محروم کـسید، زی نگذاریه حسرت است از خود باقی که مایزید تا به نفعتان باشد و چیش فرستیپ
 است که بـا صـدقات و ید به حالش غبطه خورد کسیر و برکت مال خود محروم ماند و آن کس که بایکه از خ

کـو گردانـده یرش را بر صـراط نیز مسیگاه خود را در بهشت، و نین کرده و جای اعمالش را سنگیرات ترازویخ

ست، یـ نیای را ماند که رو بـه زوال اسـت و مانـدن هیا سایدن «و) 603: 1ج  ،  1372 ،ابن بابويه (»است

: 2ج   ن،همـا ( »کنـد ی کوچ مـیاندازد، و پس از مختصر درنگ ی در آن بار میّ است که مرتب سوارییسرا
413.(  

   بصيرت به مرگ و آخرت4-1
 در پيشامدهاي پس از آن سفارش       تأملرا به ياد مرگ و      ها     همواره انسان  )ع( امام رضا 

. دانـستند   يمـ  دنيـايي    يهـا   هـوس  رهايي فرد از هوا و       يها  راه و آن را يكي از       كردند  يم
 نـادان   حضرت ياد مرگ و آخرت را پند و حكمت براي خردمنـد و مايـه عبـرت بـراي                  

 و كسي توان    كشد  يمرا يكي پس از ديگري به كام خود         ها     كه همه انسان   كنند  يممعرفي  
. زننـد  يمـ زنـدگي اخـروي خـود را رقـم       شـان     رهايي از آن را ندارد و متناسب با اعمال        

خود نابودکننـده ها   که مرگدرحالیم که مرگ ما را مهلت دهد، ی ما آرزو داریتمام «:نديفرما  يمحضرت  

ّاز مـرگ کـه قـاطع لـذات «. )413: 2ج ، 1372ابن بابويه قمي، (» کننـده آن و قطعاند  وها و لذاتآرز

  ).127: همان(»دیاد کنیار یاست بس

  )ع( بيت اهل بصيرت به دوستي با 5-1
 ،دنيـا و آخـرت     در    رسيدن به قله رفيع كماالت معنوي و انساني         و تقرب به خداوند  

ست و پذيرش اعمال يك مسلمان در گـرو محبـت و             الهي ممكن ني   يبدون دوستي اوليا  
در روز قیامـت هـیچ « كننـد  يم نقل )ص( از رسول اكرم )ع( امام علي . باشد  مي )ع( بيت  اهلواليت  
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 بیـت اهلاز دوستی ما ) که چهارمین سؤال( ...شود ی قدم برنمی دارد مگر این که از چهار چیز سؤال میا بنده

نـد  يفرما  يمـ  توصيف مقام و منزلت امام        در )ع(امام رضا  .)353:  ق 1414مفيد، (»خواهد بود
دورتر و عمقش ) با مردم عادی(اش  تر و فاصله تر و مکانش مرتفع آن با عظمتشان  قدر امامت بسیار واالتر و«

بیشتر از آن است که مردم با عقل هایشان بتوانند بدان دست یابند یا این که با نظریـات خـویش بـدان وقـوف 

خردهـا بـه ! هیهات هیهـات«). 200-199: 1ج  ،ق1407كليني،  (» امامی برای خویش برگزینندیافته یا
ها حیران و سخنرانان زبان برگرفته و شاعران وامانده و ادیبان نـاتوان  شهیاند و خاطرها سرگردان و اند بیراهه رفته

های اوینـد  لتیا فضیلتی از فض او ییها و سخندانان الکن و دانشمندان فرومانده از توصیف منزلتی از منزلت
ش یـا چگـونگی آن را یهـا و به فروماندگی و کوتاهی خویش اقرار دارند، پس چگونه تواننـد کـه همـه صـفت

نیازی همچون او باشـد کـه نیـاز نیازمنـدان را   بیتوصیف کنند؟ و یا کسی که جایگزین او گردد یافت شود یا
 است که از دسـترس دسـت یـازان و از توصـیف وصـف یا تارهبرآورد؟ از کجا؟ و حال آن که او در جایگاه س

  .)793 :1382 ،يحران شعبه ابن( »دور استه کنندگان ب
آیـا «: ضمن انتقاد از برخورد مردم با امامت، اين چنين اظهار فرمودند           )ع( همچنين امام 

هـا  شـان بـه آن ینفـسانتوان یافت؟ به خدا قسم هواهـای  یاند که امام، جز در خاندان رسول خدا م گمان برده
 کـه بـه پـایین یا در نتیجه از گردنه بلنـد و جایگـاه لغزنـده. دروغ گفته و اباطیل، آنان را به آرزو انداخته است

 نـاقص و عقـول یهـا بـا نظرهـا آن. افتنـد  مـیشان از آن خواهد لرزید و بـه پـایینیلغزد باال رفتند که پاها یم
ای نخواهنـد  جـهی صدد نصب امام برآمدند که جـز دوری از مقـصد نتسرگردان و عقاید گمراه کننده خود، در

در صدد کـاری بـس مـشکل برآمـده و خـالف حـق سـخن ! اند؟ به کجا برده شده! خدا آنان را بکشد. گرفت
گاهی امام را ترک کرده اند و به گمراهی عمیقی دچار گشته ودر سرگردانی افتاده گفته انـد و شـیطان  اند، زیرا با آ

ان را در نظرشان زینت بخشید و آنان را از راه حق بازداشـت و حـال آن کـه بینـا و بـصیر بودنـد، آنـان اعمالش

  ).801 :1382،  حرانيابن شعبه(»انتخاب خدا و رسولش را کنار زده، انتخاب خود را در نظر گرفتند
 از حقيقـت بيكـران و       يا  جلـوه بـا تعبيـرات نغـز و تـشبيهات پـر معنـا،               )ع( امام رضا 

جـامع صـفات    امام، را   ايشان  . سازند  يم را براي عقول بشري قابل فهم        »امام« يها  يگژيو
: همـان ( از همه مردم در مقابل خداونـد   تر  ، متواضع )438: 1ج ،1372 ،ابن بابويه ( انساني

،  حرانـي  ابن شـعبه  (بركت  ، ابر پر باران و باران پر        )440: همان( امور   آگاه به همه  ،  )439
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ـ  ي مهربـان و بـرادر     ي رفيق شفيق، دوست و پدر      امين، ،)799: 1382  ي و مـادر   ريـ نظ  يب
 از مـادري  دلـسوزتر و حتـي  ) همـان (ش و پناهگـاه بنـدگان   يدلسوز فرزند خردسال خو 

 و ياقوت سـرخ     )451: همان(خدا  ، امين و حجت     )439: 1ج  ،  1372 ،ابن بابويه (مهربان  
  .كند يم ي معرف)91: 2ج ، همان(

برخـورداري از    ،)99: همـان (  بـه بهـشت الهـي      ورود  را آثار دوستي با امام   حضرت  
داري از  ربرخـو  ،)439: 1ج   همـان، ابـن    ( شـدن دعـا    اجابـت ،  )98: همـان (امام  كرامت  

محـشور    و)93: همـان   (اعمـال پـذيرش    ،)92: 2ج   همان،(امت  ي در روز ق   بخشش امام 
  .نديفرما ي بيان م،)95: همان( در روز محشر شدن در حال امن و دل آرامي

 تفكر -2

بـه وسـيله    . رسـد   يمـ تفكر نوعي تعقل است كه از ترتيب مقدمات به حصول نتيجه            
  متفكر است كـه بـا انديـشه كـار          يانسان موجود .  به تقويت عقل پرداخت    توان  يمتفكر  
ـ اند از راه افكـار و       نديب  يم و اگر سود و زياني       كند  يمو با انديشه زندگي      كند مي  اش  شهي
اين امـر در كـالم امـام         ).103-95 :4 ج   ،1374جوادي آملي، (شود    يما متضرر   يمند    بهره
 بـه فراوانـي نمـاز و         عبادت :فرمايند  چنان كه حضرت مي   .  درخششي خاص دارد   )ع(رضا

: 3 ج ،1369كلينـي، (روزه نيست، بلكه عبادت تفكر و انديشيدن در امر خـداي واالسـت              
اگر بخواهم بـه کمتـر « :فرمود يم، و كرد  يم قرآن ختم    كي ي حضرت هر سه شبانه روز     .)92
شم یـاند ین کـه در آن مـیّ نگذرم اال ایا هیچ آیبه ه) در ختم سه روز(توانم، لکن  ین زمان هم ختم کنم میاز ا

ن جهت است کـه سـه شـبانه ی بوده، و از ای نازل شده و زمان نزولش چه وقتیست و در چه موردیکه مراد چ

 يهـا   راه، ايـشان يكـي از       دليـل همين  ه  ب .)420: 2 ج،  1372 ،ابن بابويه (»کـشد یروز طول م
در ارزش ). 138: 1380عــاملي،حــر (كننــد   مــيتعقــل را ســكوت و انديــشيدن معرفــي

ج ،  ق1403مجلـسي،   (»دهـد یت را به تو نشان میها یها و خوب یتفکر آیینه توست که بد« :نديفرما  يم
مـان نرسـد تـا سـه یقـت کمـال ایقچ بنده بـه حیه« ).380: ق1406،)ع(؛ صحيفه امام رضا   325: 71
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 1404، حرانـي  ابن شـعبه  ( »شت، و صبر بر بالهایداری در مع ن، اندازهیتفکر در د: خصلت در او نباشد
  ).471: ق

   تدبر-3
تدبر به معناي نظر در عواقب امـور و         .  تدبر است  ، تقويت عقل  يها  راهكي ديگر از    ي

باشد جهالت برهمه چيز زندگي     اگر تدبر ن  ) 81:  ق 1407جرجاني،(است  عاقبت انديشي   
 رود  ينمـ افكندكه تفاوتي ميان ندانستن و دانستني كه از ظواهر امور فراتر              مي انسان سايه 

 الزمخـشري، (بـود   نيست؛ و آن كه اهل تدبر نباشد پيوسته در جهالت و اشـتباه خواهـد                
 )ع( ر مؤمنـانیـ کـرده کـه امتیـروا )ع( ّپدرم از جدم از اجـدادم«: فرمود )ع( امام رضا ). 468 :3تا، ج    بي

 و نـدامت دور و در امـان یمانیش از انجام کار، انسان را از پـشی پیشیدقت قبل از کردار و عاقبت اند: فرمود

 ).83: 2ج ، 1372 ،ابن بابويه( »دارد یم

 عبرت از پيشينيان -4

  رشد و عامل مهمي براي رفع موانع كمال اسـت،  منشأعبرت و اعتبار از پيشينيان سر       
ديگـران مطلـع شـود      هاي    هنگامي كه انسان از نتايج و ثمرات گناهان و جنايات آلودگي          

 ،زندگي خويش قراردهد   را عبرت ها    را مد نظر داشته باشد و آن      ها    عاقبت و پايان كار آن    
 و با كند  ميحيواني پاكهاي  و عالئق شهواني و خوي  ها    قلب و دل خويش را از آلودگي      

 مانده باقي عمر از مقام اطاعت و بندگي حق تعالي برخواهد آمد و           دلي نوراني و منزه در    

 بـن  داود بـه  )ع(رضـا  امـام  اسـاس  بـراين  .كـرد  خواهد استفاده شكل بهترين به دنيا اين در

 ید، بـا آرزوهـایـکند مـشاهده نما ی مرگ را که به سرعت به طرف او حرکت میا اگر بنده« :فرمود مانيسل

 :نـد يفرما  يمـ  يا   .)529 : 2 ج ،1378مجلسي،( »کشد یا دست میلب دنکند و از ط یخود مخالفت م
ن يقيه  ك يسك؟ و در شگفتم از      خندد  يم چگونه دارد مرگ هب نيقي هك يسك از شگفتم در«
هايش   يا و دگرگون  يه دن ك يسك؟ و در شگفتم از      شود  يمن  ير دارد چگونه اندوهگ   يتقده  ب
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ه خدا  ك يسك؟ و سزاوار است     كند  يمتماد  آن اع ه  ده است، چگونه ب   يرا نسبت به اهلش د    
 يخدا را در قضا و قدرش متهم نـسازد و در روز           ] دادهخدا باو عقل    [را با عقل شناخته     

در كالمي ديگر بـراي       و ).98 :3 ج ،1369كليني،( » نسبت ندهد  ينده ك دنش او را ب   يرسان
 كننـد   يمـ  مردم نـسبت بـه ايمـان آوردن افـراد، سرنوشـت فرعـون را بيـان                   گيري  عبرت

  .)35 :64 ،جتا بي مجلسي،(

 مشورت -5

 گيري  حياتي در تصميممسائلمشورت و نظرخواهي از ديگران يكي از عوامل مهم و  
 سالمت جامعه و نيـل بـه اهـداف واالي انـساني             براي دستورهاي شريعت    نيتر  ارزندهو  

ل از  است كه در لغت به معناي برداشـتن و اسـتخراج عـس     »شور«مشورت از ماده    . است
 تبـادل ا شـخص بـا مـشورت و         ي گو ).88 :4ج ،1372قرشي،( كندوي زنبور عسل است   

رون آورده، در   يـ بهـا      اذهـان و درون عقـل      يندوك را از    ها  شهياندن  يري ش يها  عسلنظر،  
ــش  ــت شفابخ ــود و د يجه ــعادت خ ــتفاده  ي و س ــران از آن اس ــگ ــد يم ــب (كن  راغ

عقل كل و معـصوم      )ع( معصومانديگر   و   )ص( امبريپكه    اين رغم  به   ).470:1381اصفهاني،
بـا ايـن كـار       .)94 :تـا  بـي  سيوطي، و محلي(كردند  يممشورت  در امور بسيار     بودند، اما 

 و مسلمانان را به اهميـت     )جنبه آموزشي (؛ اين اصل را پايه گذاري كنند        خواستند اوالً   يم
 زندگي خود قرار دهنـد      يها  برنامهمشورت متوجه سازند تا آنان شور و مشاوره را جزو           

و ثانياً؛ به همراهان و پيروان خود شخصيت داده تا نيروي فكر و انديـشه آنـان پـرورش                   
 9 – 8  :1372موسائي   ؛ 19  :1359 ملكي، ؛197 – 195  :1380 دامغاني، تقوي ( ابدي
آن : فرمايند  يخود م  )ع( ر مؤمنان يامبه نقل از     )ع(  امام رضا  ).282  :1 ج ،1381اسكندري و
ند جان خود   ي ب نياز  يبگران  يش را از مشورت با د     يند و خو  ك خود اعتماد    يه به رأ  كس  ك

 شـاهد هـستيم      حضرت در سيره  .)83 :2ج ،1372 ،بابويه ابن( خطر انداخته است  ه  را ب 
هنگـامی «: از معمر بن خالد نقل شده     . كردند  مي المان خود مشورت   حتي در امور با غ     كه
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فردی با فضیلت و امانتدار را به من :  به من فرمود)ع( به نام سعد درگذشت، امام)ع(که یکی از غالمان امام رضا
 که شـما دانـای بـه همـه درحالیچگونه من کسی را به شما معرفی کنم، : با شگفتی اظهار داشتم. معرفی کن

 در باره دعوت مأمون برای مناظره با بزرگان ادیـان مختلـف )ع(کند که امام رضا ی بیان میمورید همچنین نوفلا
 دارنـد، نظـرت یسنج ف و نکتهیها طبع ظر ی و عراقی هستیتو عراق! ینوفل«: حضرت رو به ما کرده فرمودند

  ).315 :1ج ،همان( »؟ستیّان و اهل شرک توسط مأمون چی ادی از علمایین گردهمایدر باره ا

 با چه كساني نبايد مشورت كرد؟

 از مشورت با افـراد ترسـو، بخيـل و حـريص             )ص(به نقل از پيامبر اكرم     )ع( امام هشتم 
کند و بدین وسیله تـو  ی امور را برایت تنگ میترسو، راه گشایش و آسان«: نديفرما  يدارند و م    يبرحذر م 

حـریص، . دارد یباز مـ) که کمک به دیگران است(یل، تو را از هدفت دارد، بخ ی مهم باز میرا از انجام کارها
بـدان کـه تـرس و بخـل و حـرص . دهـد ی را در نظـرت جلـوه مـی ثروت یا کسب مقام و ستمگرآوری جمع

 ي؛ مجلـس  409: 4 ج   ،ق1413ابن بابويـه،   (» به خداوند استیبدبینها   هستند که ریشه آنینهادهای
  ).2:99 ج  ، ق1403

 سكوت -6

 ي از نيروهـا   يزيرا قسمت مهم  . استتعمق، تفكر و استواري عقل      ساز    زمينه كوتس
وت را كه انسان سك ي هنگامرود يمالم و سخنان بيهوده از ميان ك انسان در فضول يركف

، و ابـواب    انـدازد   يمار  كر و انديشه را به      ك، و ف  گردد  يمز  ك، اين نيروها متمر   كند  يمپيشه  
م كـ  به همين دليل، مردم سخن گفتن بسيار را دليـل            ؛گشايد يم انسان   يمت را به رو   كح
امـام  . )1385. گروسـي  (گوينـد   يمم عقل سخنان بيهوده بسيار      ك و افراد    شمرند  يم يعقل
 ی از درهـایسـکوت در. ز است، حلم، علم و سـکوتیه سه چیاز جمله عالمات فق« :فرمايند  يم )ع( رضا

: 1ج  ،  1372 ،ابـن بابويـه   ( » اسـتیریـ هر خیماکند و راهن یّسکوت، جلب محبت م. حکمت است
و از   )138:1380عـاملي،   حر(و آن را راحتي عقـل        ).809: 1382،   حراني  ابن شعبه  ؛533
: فرماينـد   يو در حديثي م    كنند  مي معرفي ،)45: 1 ج ،1369كليني، (نيدن د ي فهم يها  نشانه
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ـــاه مـــرد« ـــیهـــر گ ـــی اســـرائی از بن ـــ یل م ـــد، ده ســـال پ ـــادت کن  ی از آن خاموشـــشیخواســـت عب

ر خـود را متوجـه      كـ  و ف  گفـت   ينمهوده  ي سخن ب  يعني. )178 :3 ج ،1369كليني،(»گزید یم
  .پرداخت يمت خلق يم و هدايتعله  و سپس بكرد يم ينيعلوم و معارف د

   اصل علم آموزي-ب

  )ع( رضاجايگاه علمي امام 
مـد ناميدنـد و      را عـالم آل مح     )ع(  حضرت ثامن الحجـج    )ع( و امام كاظم   )ع( صادقامام  

ـ گو يمـ ابـراهيم بـن عبـاس    . 1 از جمله    است اين مسئله    مويدشواهد تاريخي    هرگـز  : دي
 از او بـه  تر آگاهكه آگاه بود و هيچ كس را    نديدم از حضرت رضا چيزي بپرسند مگر اين       

مأمون نيز همواره ايـشان را      ). 95: 1394محمدزاده،(تاريخ گذشته تا زمان خودش نديدم       
مـأمون  . داد  يمـ  و امام با جواب كامل بـه وي پاسـخ            كرد  يماگون امتحان    گون سؤاالتبا  

  و عابـدترين   نيدانـشمندتر  )ع( رضا كه امام    كرد  يم گوناگون اعتراف    يها  فرصتبارها در   
محمـد بـن عيـسي يقطينـي        . 2). 95: 49 ج   ،ق1403مجلـسي،   (اسـت   مردم روي زمين    

له ئ هـزار مـس    15 مردم داده بـود      يها سؤالبه   )ع(  كه حضرت رضا   ييها  پاسخاز  : ديگو  يم
 و اديـان    كـشورها مـأمون از    . 3).300 :4  ج ،1379آشـوب،   شهرابـن   (كـردم    آوري  جمع

درخواست مناظره  ها     و از آن   كرد  يممختلف جهان دانشمندان و صاحب نظران را دعوت         
 تـري  و هر بار بعد از مناظره تمامي دانشمندان بـه علـم و فـضل و بر                 كرد  يم را   )ع( با امام 
در مدينه نيـز دانـشمندان و       ). 100: 49  ج ،ق1403مجلسي،(كردند    يم اقرار   )ع( امامباالي  

 و ايـشان پاسـخ      رفتنـد   يمـ  )ع(  نـزد امـام    آورد  يمـ فشار  شان    عالمان هرگاه سوالي به ذهن    
 به چندين زبان زنـده دنيـا در زمـان           )ع( جدا از تمامي اين علوم امام     . دادند  يم را   سؤاالت

 ابـن (كردنـد   يمصحبت ها   دانشمند و مخاطب با زبان خود آن        و با هر   ندودخود مسلط ب  
  .)334 :4  ج،1379 آشوب، شهر
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  علم شرافت و فضيلت
 تعالي پـس    يدر شرافت علم همين بس كه خدا      : شهيد ثاني فقيه بزرگ اسالم فرمايد     

كه نعمت خلقـت و آوردن او را از تـاريكي نيـستي بـه نـور عـالم وجـود يـادآور                 از آن 
 )6-1( كه سوره علق آيات     منت تعليم است   ديفرما  يم ظهار، نخستين منتي را كه ا     شود  يم

 )ع( نير المـؤمن  يـ از ام بـه نقـل      در فـضيلت علـم       )ع(  رضـا  امـام . بيانگر اين موضوع اسـت    
د و از اهـل یـگاهش بخواهیاست، پس علم را از جا طلب دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب«: فرمود  يم

ح و ی علم تسبی است و طلب آن عبادت است و گفت وگویا  خدا حسنهیرا آموزش دانش برایزد، ییعلم بجو
هـا  علم، نشانه.  استی تعالیکی به خدایعمل به آن جهاد و آموختن به نادان صدقه و بذل علم به اهل آن نزد

 ییت و تنهـاکند، و در وحشت مونس انـسان اسـت و در غربـ یبه حالل و حرام است و راه بهشت را روشن م
ه ی است و دانش سالح علی و تنگی آسودگیکند و راهنما یق انسان است و در خلوت با انسان گفت وگو میرف

رهبر قـرار داد ها  یشان را در خوبی را باال برد و ایخدا به واسطه علم گروه. نت نزد دوستان استیدشمنان و ز
شود و  یشان استفاده میگران است و از افکار ای دی راهنمایالگوها  شود و افعال آن یشان اقتباس میکه از آثار ا

و در ). نـدیجو یو تبـرک مـ(کننـد  یشان را لمـس مـیـشان ایـو بـا پرهاانـد  شان راغبی با ایمالئکه در دوست
 و درنـدگان ییایا و موجودات دریان دری ماهیدهند و هر تر و خشکی حت یدانشمندان را برکت مشان  یدعاها

 یرویـکی و نی و نور چشم در تـاریات دل از نادانیکنند و دانش، ح ی عالم استغفار میان برایپاابان و چهار یب
رسـاند و  یا و آخرت مـی در دنیار و درجات عالیگاه خوبان و مجالس اخیبدن از ضعف است و بنده را به جا

له دانـش، پروردگـار یسـ است به وی مساویدار زنده تفکر در علم با روزه برابر است و گفت وگو در آن با شب
علـم . شـود یرد و حالل و حرام دانـسته مـیگ یگردد و بدان واسطه صله ارحام صورت م یاطاعت و پرستش م

ا را از آن محـروم یکنـد و اشـق یخدا علم را به سعادتمندان الهام م.  عمل است و عمل تابع علم استیشوایپ

  ، 1381، يابـن فهـد حلـ   (»او داده اسـت از علـم بـه یا  کـه خـدا بهـرهیخوشـا بـه حـال کـس. کنـد یم
   كـه همـواره     كنـد   يمـ  عاقل را كسي معرفـي       )ع( در حديثي ديگر امام رضا    ). 70-69: 1ج  

  ، حرانـي ابـن شـعبه  ( شـود  ينمـ در صدد كسب علم و دانش است و در ايـن راه خـسته      
1382 :805.(  
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  ها روش
 )ن هم هستنديعلم و عمل قر(عمل هماهنگي علم و  -1
ه چگونه آن كند  ك تو را رحمت     ين خدا كعمل تابع علم است نگاه      : نديمافر  يمامام   

 ندارد و عالم ناچار     ي نفع يگريدام بدون د  كچ  ين هم قرار داد و ه     ين دو را قر   يحضرت ا 
ن مطلب در گفتارش ي و به هم  دهد  ينم اهل علم را نجات      ييند و علم به تنها    كد عمل   يبا

ـ   ي هـدا  يد ول اموزي را ب  يس علم ك هر   : كه ح فرمود يتصر ش نگـردد، از خـدا جـز        يت او ب
تـابع علـم     و عمـل همـواره        ندارد يا  دهيفارده است و عمل بدون علم       ك حاصل ن  يدور
 کـه بـدون شـناخت و یکـس«: را آن حضرت فرمود   ي ز ؛)73: 1، ج   1381 يابن فهد حل   (است
 ید جـز دوریفزای بریکند و هر چه بر سرعت مس یراهه حرکت می است که در بیرت عمل کند همانند کسیبص

شـود و  ی درسـت نمـیگریچ کدام بدون دیکه هاند  ن همیار قرید پس علم و عمل دو یفزای بر او نیزیاز راه چ

 .» علم و عمل شکل گرفته استیعنین دو گوهر یبه خاطر اها  تیهمه فعال

 تقويت روش پرسش و پاسخ و حل مسئله -2

 دانـش  بـا  و مـذاهب  گـر يد عالمـان  بـا  )ع( رضـا  امامي  علم مناظرات و گوها و گفت
 و تيهـدا  بـا  كه بودي  مبتن مسئله حل و پاسخ و پرسش روش بر شتريب دوره آن پژوهان
 شـدن  مغلـوب  باعثها    آن خود نظرات از استفاده با و امامي  منطق وي  عقالن گويي  پاسخ
 اهـل  در سـالم ي نگرش و افتي يم خود دست   سؤاالتپرسشگر به جواب     و شد يم ها آن
رده ك تي روا )ص(  در اهميت پرسش و پاسخ، آن حضرت از رسول خدا          .شد يم جاديا نظر
دن اسـت، پـس یپرسـها   آنیدهایاست، که کل) گاو صندوق ها(ها  نهیعلم و دانش همانند خز«: ه فرمود ك

پرسـنده، آموزنـده، :  اجـر باشـندیفـه داراین امر چهـار طایرا در ای، ز- خداوند به شما رحمت کند-!دیبپرس

 روضـه در من« فرمود يم )ع( يموس بني  عل .)14: 2ج  ،  1372 ،ابن بابويه (»نونده و پاسخ دهندهش
 شـد یمـ نـاتوانای  مسئله در ها آن از ییک چون. بودند ادیز نهیمد در دانشمندان و نشستم یم )ص( خدا امبریپ

» دادم یم را ها آن پاسخ من و آمدند یم خودشان ا یفرستادند یم من نزد را مسائل و شدند یم من متوجهی همگ
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ـ فرمو  مـي  حضرت كردن پرسش آداب در نيهمچن .)107: 1364اربلي،( دن یـ فهمیبـرا «:دن

  .)496: 1ج ، 1372 ،ابن بابويه(» ت کردن و به زحمت انداختنی اذیسؤال کن نه برا

  استقبال از نظر مخالف -3
 موديپ  يمرهنگ  زماني كه غرب در قرون وسطي، سير انحطاطي را در عرصه علم و ف             

و فلسفه اسكوالستيك كليسا، سيطره مستبدانه خويش را بر سـاير نظـرات علمـي حـاكم       
 )ع( رضـا تابيد، انديشة اسـالمي بـا راهبـري امـام            يبرنمو ديدگاه علمي ديگر را      بود  كرده  

ـ اندضمن تبليغ و ترويج ديدگاه اسالم اصيل، نه تنها در مواجهه با         مخـالف بـر   يهـا  شهي
 و سـلطه فرهنگـي      داد  مـي   را پاسخ  يا  شبههبلكه با آغوشي باز، هر اشكال و        ،  آشفت  ينم

ـ اندخود را نه در حذف رقيب، بلكه در رويارويي عالمانه با              مخـالف و پاسـخ      يهـا   شهي
 پيگيري  )ع( رضااين رويكرد اسالمي كه از سوي امام        . كرد  يم وجو   جستمناسب به آنان    

  : به موارد ذيل اشاره كردتوان يماز آن ميان ، نتايجي مطلوبي را دربرداشت كه شد يم
رويكرد تقابـل بـا مكاتـب         بر تبادل انديشه و رواج منطق آزادي فكر و بيان؛          تأكيدـ  

ارائـة    منطقـي، عقلـي و علمـي؛       يا  وهيشـ فكري مخالف و اثبات حقّانيت اسالم در سايه         
ــان و      ــاير ادي ــروان س ــا پي ــل ب ــصوص تعام ــوب در خ ــاري مطل ــوي رفت ــذاهب الگ م

  ).1393ايزدهي،(
بود كه حضرت از همان ابتـدا   حضرت با مرد زنديق     يها  نمونه بارز اين امر، صحبت    

در صدد مخالفت با نظرات او بر نيامدند، بلكه با درايت و صبر و حوصـله بـه سـؤاالت                    
 سـنجيده   يهـا   متعدد مرد زنديق درباره وجود خدا، ربوبيت او و اوصاف پروردگار پاسخ           

 ،ابن بابويـه  ( باعث شد كه مرد زنديق به خدا ايمان آورد و مسلمان شود              دادند و اين امر     
  .شود ي بيشتر ديده مييها در نگاهي به سيره امام چنين نمونه. )268-265: 1، ج 1372

  شناسي مخاطب -4
 رود كـه    يمـ  شـمار  الگوي رفتار ارتباطي به      يها  شاخص نيتر  مهم از   شناسي  مخاطب
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رد آن       در تع  ها  انسان شود  يمموجب   و بـه ميـزان      بـسنجند را  هـا     امل با ديگران، ميزان خـ 
، با آنان بحـث     ها  انسانعقول مخاطبان و درك صحيح از تفاوت استعداد و توان وجودي            

 توجـه بـه     ،)ع( امـام  در شـيوه اسـتداللي       تـوان   يمبر همين اساس،    ). 1393ايزدهي،(د؛  كنن
؛ نظر ايشان   كردرا لحاظ   ها    نظرفيت مخاطبان و در نظر گرفتن فضاي فكري و فرهنگي آ          

دو روايـت از ايـن   . اين بود كه بايد به اندازه تفكر و تعقل مخاطب بـا او صـحبت شـود         
 صـحیح و گیـری هـدف «:نـد يفرما  يمـ  )ع(  روايت اول امام رضا    در. بزرگوار به اين گونه است    

 را بایـد شـناخت و  معرفتـی هـر جامعـهیهـا تیظرف. منطقی ذهن مردم و هم زبانی و هم زمانی با مخاطب

 )ع(  روايت دوم نيز امام رضـا در. )95:  ق1398،ابن بابويه( »حرف زدها  رعایت کرد و به اندازه آن
ــ ــديفرما يم ــد« :ن ــالن گذاردن ــا اه ــار ن ــه آن را در اختی ــد ک ــاه کردن ــت را تب ــاه حکم ــان آن گ » حکیم
 زيـرا   ازدپـرد   يمـ  شناسـي   اين روايت نيز به بيان مخاطب     ). 345 :75ج،  ق1403مجلسي،(

وقتي علمي را در اختيار كسي كه اهلش نيست قرار داديم چيـزي جـز نـابودي آن علـم                    
بـراي نمونـه، شخـصي از ثنويـه         .  دارد شناسـي    و اين ريشه در ضعف مخاطـب       ماند  ينم
ايشان . خدمت حضرت رسيد و بر يكتايي وجود خداوند دليل خواست         ) پرستاندوگانه  (

این که «: ده و فرمودكراخت وي، به پاسخي اقناعي اكتفا با توجه به ميزان فهم و قدرت شن
، مگر آن که اولـی را یخوان یرا نم» دومی« خداوند دو تاست، خود دلیل بر یکتایی است؛ زیرا تو گویی تو می

ّپس اولی، مورد اتفاق همگـان بـوده و دومـی، محـل اخـتالف اسـت. اثبات کنی  1398،ابـن بابويـه    (.»ّ
، آن حضرت در اين استدالل به اثبـات خـداي واحـد             شود  يمده   دي طوركه  همان )420:ق

حتي امـام در    . كند  ينمنهد و آن را نفي       مي ، خداي دوم را در مرحلة شك وا       كند  مي اكتفا
گوهـاي   و  به هم زباني نيز داشتند و چه بسا در منـاظرات و گفـت              تأكيد شناسي  مخاطب

  ).15: 12  ج،ق1403مجلسي،. (كردند يمصحبت ها  آنعلمي به زبان خود 

  مباحثه با منطق و باور مخاطب مناظره و -5
بسيار در خـور توجـه      ،  مناظراتش با اهالي اديان و مذاهب ديگر       در   )ع( رضارفتار امام   
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 است كه بتوان با طرف مقابل به سخني كـه           يا  گونهبهترين شيوه مباحثه علمي، به      . است
ي در جايگاه مناظره و مواجهه علمـي بـا    وقت)ع( رضاامام . خودش باور دارد، استدالل كرد    

، با  رديگ  يم، اديان و مذاهب مختلف عصر خود قرار         ها  گروهانديشمندان و رهبران فكري     
، شـبهات و مـسائل      هـا   پرسشكمال احترام و متناسب با منطق و باور مخاطب به يكايك            

 با اهل انجيل بـه      ،شان  توراتمن با اهل تورات به      : فرمايند  مي چنان كه  .داد  يمآنان پاسخ   
، با روميان به روش خودشان و با اهل بحـث و            شان  يپارس، با موبدان به شيوه      شان  ليانج

ابن (دارم    يم، همه را به تصديق خود وا        كنم  مي  خودشان استدالل  يها  زبانگفت وگو به    
 )ع( اماموقتي مأمون از جاثليق عالم مسيحي براي مناظره با          حتي  ) 156: 1 ج   ،1378،بابويه

 با كسي مناظره كنم كـه بـا كتـابي اسـتدالل              چگونه :در جواب گفت  جاثليق  دعوت كرد،   
مسيحي مـن بـا انجيلـي     اي:  در پاسخ فرمود)ع( رضا  امام. كه من آن را قبول ندارمكند  يم

  ) 420: ق1398،ابن بابويه(كنم  يمكه به آن اقرار داري، مناظره 

  تقويت روحيه حق و حقيقت جويي
بـه ايـشان   . خداوند رحمت كند كسي را كه امـر مـا را زنـده كنـد         :دحضرت فرمودن 

کسی که علوم ما را  «:در پاسخ فرمود )ع( رضاكند؟ امام  چگونه امر شما را زنده مي: عرض شد
گاه گردند، قطعا  ًفراگیرد و آن را به مردم بیاموزد، امر ما را زنده کرده است، چون اگر مردم از سخنان زیبای ما آ

ن اسـناد از آن حـضرت از   يبه همـ ). 620: 1ج  ،  1372 ،ابن بابويه (» پیروی خواهند کـرداز ما 
 پـس یّز پس از مرگم بر امت خود ترسانم؛ گمراهـیاز سه چ «:ه فرمود كرده  كت  ي روا )ص( رسول خدا 

در ايـن   ). 16: 2ج  ،  همـان (»....کننـده، و  گمـراهیهـا ّ و شناخت حق از باطل، و فتنهیافتگیت یاز هدا
جـويي    كه روحيـه حـق و حقيقـت        كند  يم مردم را تشويق     )ع( امام خالصه   طور  بهيات  روا

   و  سـيره ائمـه معـصومين     عنـي   يقـت   يحقمنـابع شـناخت     بـا اتـصال بـه       باشـند و    داشته  
همچنـين مـورد رحمـت خـدا قـرار          و  مانند    يم زمانه محفوظ    يها  فتنهاز  پيروي از آنان،    

   .رنديگ يم
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 ال و تاريخ گذشتگانتعليم از راه تمثيل و ذكر مث

 جذاب براي تعليم و تربيت متربي تمثيل است كه فهـم مطلـب را               يها  روشكي از   ي
، بخصوص در مناظرات حضرت     )ع(  كه اين روش در سيره امام رضا       كند  يمسريع و آسان    

؛ از ريـان بـن صـلت    كند يم كه در مواردي به تاريخ گذشتگان نيز اشاره    شود  يممشاهده  
 وارد شدم و بـه او عـرض كـردم يـابن             )ع(  الرضا ي بن موس  يبر عل  است كه گفت     يمرو

 كـه اظهـار زهـد و        با اين  يگويند كه تو وليعهدي مأمون را قبول كرد         مي رسول اهللا مردم  
كـه مـن ايـن عمـل را          آن بزرگوار فرمود خدا داناسـت بـه ايـن         . يكن  يم به دنيا    يميل بي

 قبول اين عمل    ،ل اين عمل و قتل    ناخوش داشتم وليكن چون كه من مخير شدم ميان قبو         
 رسـول و پيغمبـر بـود چـون          )ع(  كه يوسف  دانند  ينم بر مردم آيا     يرا برگزيدم بر قتل؛ وا    

اجعلنـی : ( عزيز مـصر بـه عزيـز گفـت    يها نهيخز شدن يضرورت او را واداشت به متول    
ٌخزائن األرض إنی حفیظ علیم ِ

َ ٌَ
ِ

ِّ
ِ ِ

ْ َ ْ
ِ ِ

 اكـراه و    يمـل از رو    و مرا ضرورت واداشت به قبول اين ع        )َ
كه من بر اين امر داخـل نـشدم          كه مشرف بر هالكت شدم عالوه بر اين        اجبار بعد از آن   

ـ  مـأمون و نا ي آثار وليعهـد ي كه خارج باشد يعن   يمگر مثل داخل شدن كس     ب شـدن از  ي
 كننده بنـدگان اسـت      ي و او يار   كنم  يم خدا شكوه    يسوه   و ب  كنم  ينم يحاكم جور جار  

  ).139: 2 ج ،1378ابن بابويه، (

  گيري نتيجه
تا با انتخاب خود و به وسيله تربيت صحيح،          بخشيده ار و اراده  يخداوند به انسان اخت   

ابد و چـون    ي دست   ي آن به رحمت اله    هيساو در    نديراه شناخت و پرستش خدا را برگز      
نش انـسان  ي از آفـر ييهـدف نهـا  :  گفتتوان يم به خداست،   كيي در نزد  يهرگونه رحمت 

 بنـابراين هـدف   ).168: 1367مصباح يزدي،( سيدن به جوار قرب پروردگار استهمان ر
غايي تربيت و تعليم اسالمي آن است كه مقدمات حركت و هدايت آدمـي را در صـراط                  

او را به مرحله كمال انساني آسان سازد و  مستقيم پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج    



88   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

17، 
هار

ب
13

96
 

 آفرينش وي بر آن استوار است، هموار كنـد و           راه بازگشت به احسن تقويمي را كه بنياد       
از مراحل و مدارج علم و ايمان بگذرانـد و هـر             به ياري تقوا، عمل صالح و حيات طيبه       

انـسان بايـد    . كه مقصد نهايي اين سير و سلوك است، نزديك نمايـد           لحظه بيشتر به خدا   
يـه روحـي و     ، اسـتعدادهاي عال   هـا   يآلـودگ چنان ساخته شود كـه بـا دوري از رذايـل و             

 شكوفا شده و چنان به كماالت علوي و فضايل ملكـوتي آراسـته گـردد كـه                  اش  يملكوت
استعداد و لياقت قدم نهادن در آستان قرب ربوبي را كسب و با وصال به حق، به سعادت 

 حـضرت حـق، راه وصـال و رسـالت آن را بـر      ).27: 1377شكوهي يكتا،( جاودان رسد
 تا  اند  آمدهآنان  .  قرار داده است   )ع( ا و امامان معصوم   يا و اول  يب ان يعني ها  انسانن  يدوش برتر 

ه با تنـزلش    ك ييها  يكيتاررا از   ها    انسان تربيتي   يها  روشمباني و اصول و      با نشان دادن  
ه همـان   كـ  نـور    ي و او را بـه سـو       كننـد  خود، در آن افتاده است، خارج        ياز موطن اصل  

در اين پژوهش با بررسي سيره      . ت نمايند  بودن اوست هداي   ييقت انسان و روح خدا    يحق
 كـه داراي دو اصـل       شـود   يمـ اراده و اختيار يكي از مباني تربيتي محـسوب           )ع( رضاامام  

تعقل و علـم آمـوزي از وجـوه امتيـاز آدمـي           . ا تعقل و علم آموزي است     ي انديشه ورزي 
 يشناس  نسانادر   .بعد انساني از نفس حيواني و نباتي است        اين دو اصل وجه تمايز    . است
 انـسان   يامبر باطن يه آن را پ   ك يا  گونه شده است به     ياري بس تأكيدانسان   تعقل    بر   ياسالم

 از  كييز عقل را    ين ن يرفته و در فروع د    ي نپذ يق عقالن ين را جز با تحق    يشمرده و اصول د   
ل است يه و تحليرو و قوه تجزي آن، نيعقل در مقام ابزار. رده استك يمنابع اجتهاد معرف 

ـ قـت را از خطـا، حـق را از باطـل             ي حق ،ر را از شـر    ي خ توان  يم با آن    هك ا درسـت را از     ي
 سـوي ديگرالزمـه انديـشه       د از يرسـ    يلك و به شناخت و معرفت       دادص  ينادرست تشخ 

اصل علم آموزي است كه انسان با داشتن روحيه حقيقت جـويي همـواره نيـروي              ورزي
سان مـد نظـر قـرآن هـم، يـك موجـود             ان. كند  يمتعقل خود را در مسير صحيح هدايت        

در ديدگاه قرآن، انسان داراي بصيرت با انسان        . پرسشگر وجست و جو گر حقيقت است      
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چـه   چنـان ) 16،رعـد ال (»...قل هل یستوی االعمی و البـصیر «؛مساوي نيستند) فاقد بينش (كور  
 قرآن به تـدبر     هي توص ).16،رعدال(» هل تستوی الظلمات و النـور... «؛نور با تاريكي برابر نيست    

و مطالعه درباره آفريده شدگان اين جهان، در واقع دعوت به پرسشگري و علم انـدوزي                
 . و ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان معنا دار است          ها  عرصهله در تمام    ئاين مس . است

ـ عقل و علم به يكديگر نياز دار      . بين اين دو اصل بايد تالزم وجود داشته باشد         د و بايـد    ن
عقل براي انديشيدن به علم نياز دارد و علم بـراي رشـد و توسـعه بـه عقـل                    . م باشد توأ

بنابراين اصل علم آموزي و اصل تعقل در تربيت اسالمي جايگاه و اهميت             . محتاج است 
 :ماننـد تربيتـي   هاي     با روش  تواند  يممربي   )ع( سيره امام رضا   خاصي دارند و با نگرش در     

دبر، عبرت از پيشينيان، مشورت و حتي در برخي مواقـع            و بصيرت دهي، تفكر، ت     يآگاه
 تقويـت روحيـه     ازجمله   تربيتي   يها  روشد و با    كنبا سكوت به پرورش اين اصل اقدام        

حق و حقيقت جويي، تقويت حل مسئله و پرسـش و پاسـخ، اسـتقبال از نظـر مخـالف،               
لـيم از راه  ، مناظره با منطق و باور مخاطـب، همـاهنگي علـم و عمـل، تع              شناسي  مخاطب

  .تمثيل و ذكر مثال و تاريخ گذشتگان به پرورش اصل علم آموزي بپردازد
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 تقویحيات طيبهعبوديت ھدايت و رشد

جوار و قرب الھی

 ( غايت آفرينش انسان)

 اصل علم آموزی

  
 )ع( تربيتي با مبنا اراده و اختيار در سيره امام رضا يها سيماي كلي از اهداف و اصول و روش

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
 يعرب منابع

  القرآن الكريم
 جامعه مدرسين حوزه انتشارات اسالمي : ،قمحضره الفقيهمن الي، ) ق1413(،يابن بابويه، محمد بن عل

  .يه قمعلم
  ------------------- ،)1398جامعه مدرسين: ،  قم التوحيد،) ق.  
  ------------------- ،)1378( ،نشر جهان: ، تهرانعيون اخبار الرضا.  
  ،قم،4ج مناقب آل ابي طالب،،)1379(ابن شهرآشوب مازندراني، رشيد الدين محمدبن علي  :

  .انتشارات عالمه
 جامعه المدرسين، چاپ دوم: قمتحف العقول،، )ق1404(، يابن شعبه حراني، حسن بن عل.  
  ،الكتب اإلسالميه دار : ، تهران المحاسن،) ق1371(برقي، احمد بن محمد.  
 عالم الكتب: ، بيروت)ق عبدالرحمان عميرهيتحق(فات يالتعر، ) ق1407( بن محمد، يجرجاني، عل. 

 يث قدسيات حديكل (دیث القدسیةالجواهر السنیة فی األحا، )1380(، محمد بن حسن، يحر عامل( ،
 .دهقان: تهران

  ---------------- ،)1409مؤسسه آل البيت: ، قموسائل الشيعه، ) ق.  
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  ،تفسير الكشاف(ل يالكشاف عن حقائق غوامض التنز، )بي تا(الزمخشري، جاراهللا محمودبن عمر( ،
  .نشر ادب الحوزه: روتيب

  ،قم2،جمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعهالحك، )1368(صدر المتالهين شيرازي، محمد ، :
  .مصطفوي

 نيجامعه مدرس: ، قمرالقرآني تفسيزان فيالم، ) ق1417(ن، يدمحمدحسي، سيطباطبائ.  
  نشر اسالميه: ، تهراني بأعالم الهديإعالم الور، )بي تا(طبرسي، فضل بن حسن.  
 دار الکتب اإلسالمیة: ان، تهر3 و2 ،1الكافي،ج، ) ق1407 (،عقوبي، محمد بن ينيكل.  
 موسسه الوفا:   بيروت،78،75،71،49،12،2:ج ،بحاراألنوار، ) ق1403 (،، محمدباقريمجلس.  
 خ يكنگره ش: ، قمّاالرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ) ق1413(د، محمدبن محمدبن نعمان، يمف

  .ديمف
  ------------------،)1414دارالمفيد: ، بيروتاالمالي ،)ق.  
  ----------------- ،)مكتبه بصيرتي:  قماإلرشاد،، )بي تا.  
  

  منابع فارسي
 نشر جهان: ، تهرانالجوردي: مصحح ،)ع( ون أخبار الرضاي ع،)1378 ( محمد بن علي،،ابن بابويه.  
  ---------------------- ،)1372( ،ون أخبار الرضايع )علي اكبر  د،يترجمه حميدرضا مستف ،)ع

  .شر صدوقن: ، تهرانيغفار
  ---------------------- ،)1382(،قمي، ترجمه انصار ثواب األعمال و عقاب األعمال ، :

 .م كوثرينس

  ----------------------،)1367(، محمد جواد يعلي اكبر غفار  ترجمهه،يحضره الفقي من ال ،
 . نشر صدوق: ، تهرانيصدر بالغ

  ---------------------- ،)1382(،م كوثرينس: ، قميجعفر ، ترجمه الخصال. 

  ---------------------- ،)انتشارات : د للصدوق، تهراني، ترجمه التوحدي اسرار توح،) تايب
 .هيه اسالميعلم

  ----------------------،) 1381(، األعمال ثواب )ترجمه )گناهان فريك وها  يكين پاداش :
 . سرور انتشارات: قم. يعل محمد ،يمجاهد

 ه ي عليانتشارات آل عل: زاده، قم  ترجمه حسن،العقول تحف، )1382(، يعل بن ، حسنشعبه حراني ابن
  .السالم
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  ------------------ ،)1376( ،چاپ ششميكتابچ: ، تهراني، ترجمه كمره االعقول تحف ،.  
 ترجمه ،)ترجمه عدة الداعی(ازين  بياز به درگاهي آداب راز ون،)1381(، احمد بن محمد، يابن فهد حل 

 . تهران، انتشارات كيا،مد حسين نائيجيمح

 يجهاد دانشگاه: تهرانت در اسالم،يتربهاي   اصول و روش،)1364(، احمد، ياحمد.  
  ،با ي ترجمه علي بن حسين زواره ا،کشف الغمة فی معرفة االئمة، )1364(اربلي، علي بن عيسي ،

  .نشر ادب الحوزه چاپ دوم: قممقدمه حاج ميرزا ابوالحسن شعراني و تصحيح سيد ابراهيم ميانجي، 
 سروش: ، تهران زندگييها هيآ، )1381(ن، ياسكندري، حس.  
  ،فلسفه تعليم و  :يدرآمدي بر تعليم و تربيت اسالم، )1389(اعرافي، عليرضا، گروهي از نويسندگان

  .هاسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: تربيت،تهران
 ره( ينيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ:  تهرانث،يچهل حد، )1368(، روح اهللا، ينيامام خم(.  
  ،د هاشم رسولي محالتي، ي، ترجمه سغررالحكم و دررالكلم، )1377(آمدي، عبدالواحد بن محمد

 .نشر فرهنگ اسالمي: تهران

 جمهوري انتشارات انجمن اولياء و مربيان : ، تهران اسالم و تعليم و تربيت،)1374(م، ياميني، ابراه
 .اسالمي ايران، چاپ سوم

 انتشارات مدرسه، چاپ هشتم: ، تهرانيت اسالمي دوباره به تربينگاه، )1382(، خسرو، يباقر.  
  ،سازمان تبليغات اسالمي، : تهران. نگرشي در مديريت اسالمي، )13 80(تقوي دامغاني، سيد رضا

  .چاپ دوم
 يدفتر نشر فرهنگ اسالم:  تهرانغه،ر نهج الباليترجمه و تفس، )1368(، ي، محمدتقيجعفر.  
 --------------- ،)1362( ،رير كبيام: ، تهرانيات تكامليد حيشناخت انسان در تصع.  
  ،مؤسسه : غالمعلي امين دين، قم: ، محققات حقيقي انسان در قرآني ح،)1384(جوادي آملي، عبداهللا

 .اسراء، چاپ دوم

 --------------- ،)1389(،سيد محمود صادقي، : ، محقق عليهم السالمبيت هلا قرآن و يي همتا
 .مؤسسه اسراء: قم

 ---------------،)1374( ،مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ : ، تهران2، جتفسير موضوعي قرآن
  .سوم

  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.  آداب تعليم وتعلم در اسالم،)1390(حجتي، محمد باقر. 

 ترجمه  (هم السالميدگاه معصومان عليآداب معاشرت از د، )1380(، محمد بن حسن، يحر عامل
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 . يآستان قدس رضو: عسوب عباسى على كمر، مشهدي، ترجمه محمد علي فارابى ؛ )وسائل الشیعة

 دفتر : احمد آرام، تهران: ، ترجمهالحیاة ،)1380(،ي، علي، محمد و حكيمي حكيم،، محمدرضايحكيم
 .ينشر فرهنگ اسالم

  ،اسالمي آستان يها بنياد پژوهش: مشهد ،)ع(  از سخنان امام رضايي فرازها،)1388(حكيمي، محمد 
  .قدس، چاپ دوم

 انتشارات :  قم،3ج،)تربيت اخالقي( )ع( بيت اهل و )ص( امبريره تربيتي پي س،)1389(دي، محمد، وداو
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم

  ،موسسه نشر و تحقيقات ذكر، چاپ : تهران. الميسيري در تربيت اس، )1377(دلشاد تهراني، مصطفي
  .سوم

 ،الحوراء: ، تهرانمفردات، )1381(راغب اصفهاني، حسين بن محمد.  
 سمت:  تهران،يت اسالمياخالق و ترب، )1378(ن، يان، محمدحسيمي و رحيرهبر، محمدتق.  
 1391(، ، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كشورشوراي عالي انقالب فرهنگي.(  
 قدس آستان انتشارات : ، مشهد زندگي در سيره رضوييها  مهارت،)1389(في، محمد رضا، شر

  .رضوي
  ------------- ،)1378( ،يني بر ديدگاه امام خمتأكيد تربيت اسالمي با يها مباني و روش) ره(، 

 . نشر پنجره: تهران

 ريركبيام: ، تهرانتيم و تربي اصول و فلسفه تعل،)1364(،ي، عليعتمداريشر.  
 -------------- ،)1360(،نهضت زنان مسلمان: ، تهرانم وتربيت اسالميي تعل.  
 يآستان قدس رضو: ، مشهد و اصول آموزش و پرورشي مبان،)1378(ن، ي، غالمحسيشكوه.  
  ،و ريزي  دفتر برنامه:  تهران،)ها مباني و روش(م و تربيت اسالمي ي، تعل)1377(شكوهي يكتا، محسن

  .ف كتب درسييتأل
 ترجمه عبدالباقي مسعودي، ،ّالدرة الباهرة من األصداف الطاهرة، )1379(د اول، محمد بن مكي، يهش 

  . انتشارات زائر: قم
 د و يمعاونت امور اسات: ، قمي فطري در خداشناسيسرشت انسان، پژوهش، )1376(، ي، عليروانيش

  .يدروس معارف اسالم
  ،مولي: محمد خواجوي، تهران: رجمهت. اسفار، )1378(صدر المتالهين شيرازي، محمد.  
  ،سيد محمد باقر موسوي همداني، قمترجمه  ر الميزان،يتفس، )1363(طباطبايي، سيد محمد حسين :

  .انتشارات اسالمي
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  ----------------------- ،)محمد باقر موسوي همداني، قم سيد، ترجمهالميزان، )بي تا  :
 . دارالعلميموسسه مطبوعات

 عطارد: ، تهرانيعطارد: ، ترجمهمشکاة األنوار، )1374(سن،  بن حي، عليطبرس.  
  ،بعثت:  تهرانآموزش و پرورش اسالمي،، )1366(عزتي، ابوالفضل.  
 ،دارالصفوه: ، بيروت)ع(،مسند امام رضا)1413(عطاردي قوچاني،عزيز اهللا.  
  ،نشگاه امام دا: ، تهراندرسيريزي  مباني تربيت اسالمي و برنامه، )1384(علم الهدي، جميله

  .)ع( صادق
 امام رضا يكنگره جهان: ، مشهدي، ترجمه حجاز) ق1406( السالم صحیفة اإلمام الرضا علیه 

  .السالم هيعل
 ع(  امام رضايكنگره جهان:  مشهد،،) ق1406 (ه السالميفقه االمام الرضا عل( .  
 وحانير: ، قم تربيت و اخالق اسالميي مبان،)1375(، و آشتياني، محسنيفايزي، عل.  
 ينشر ن: ، تهراني دامغاني، ترجمه مهدوروضة الواعظین، )1366(، محمد بن احمد، يشابوريفتال ن. 

  ،دارالكتب االسالميه، چاپ ششم: ، تهران قاموس قرآن،)1372(قرشي، سيد علي اكبر. 

 يكتاب فروش: ، تهراني، ترجمه مصطفوي أصول الكاف،)1369 (،كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق 
 .هيه اسالميلمع

  ----------------------،)1388( ،تحفة األولیاء )علي اردكاني، هترجم ،)يترجمه أصول كاف 
  .ثيدار الحد: قم

  ،انتشارات :  ترجمه علي اصغر فياض، تهران،1ج تربيتي هاي  تاريخ انديشه، )1374( ماير، فردريك
 .سمت

 ترجمه محمدباقر ) بحار األنوار64د ترجمه جل (ي اخالق اسالم،) تايب(، محمد باقر، يمجلس ،
 .مهر: اي، تهران كمره

  -------------------- ،)1364( ، آداب معاشرت) ترجمه ) بحار األنوار72 و 71ترجمه جلد ،
 .هياسالم: محمدباقركمره اي، تهران

  -------------------- ،)1378( ،مان و كفر يا)د مان و الكفر بحار األنوار جليترجمه كتاب اإل
 .عطارد: ، تهرانيترجمه عطارد) 64

 ان، يليمؤسسه اسماع: ، قمهي مشهور به شرح فقيلوامع صاحبقران، ) ق1414 (،ي، محمدتقيمجلس
  .چاپ دوم

  ،دار احياء : روتي، بر جالليني تفس،)بي تا(محلي، جالل الدين محمد بن احمد؛ سيوطي، جالل الدين
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 .التراث العربي

 انتشارات دليل ما، چاپ پنجم:  قم امامِ رضا،،)ع( يلي بن موسع، )1394(،محمدزاده، مرضيه.  
  موسسه در راه حق:  قممعارف قرآن،، )1367(، ي، محمد تقيزديمصباح.  
  ،انتشارات صدرا:  تهرانتعليم و تربيت در اسالم،، )1374(مطهري، مرتضي. 

  ------------- ،)1380( ،انتشارات صدرا: ، تهرانپانزده گفتار. 

  ------- ------ ،)1377( ،انتشارات صدرا، چاپ هفدهم: ، تهرانانسان وسرنوشت.  
  ------------- ،)1378( ،انتشارات صدرا، چاپ دهم:  تهرانها و اندرزها، حكمت.  
  ،دارالكتب االسالميه: تهران. تفسير نمونه، )1353(مكارم شيرازي، ناصر.  
 چهارم، دارالكتاب االسالميه،جلد بيست و. تفسير نمونه). 1367.( مكارم شيرازي، ناصر .  
  ،نهضت زنان مسلمان: ، تهرانشورا در اسالم، )1359(ملكي، محمد.  
  ،سازمان تبليغات اسالمي: ، تهران و مشورت در قرآن و حديثاشور، )1372(موسائي، ميثم.  
 دانشگاه گيالنيجهاد دانشگاه: الني گ،ي انسان آرمانيمايس، )1373(اللّه،  ي، وليموسو .  
  
  ابع الكترونيكيمن
  ،در سايتي دسترس،قابل)ع(رفتارهاي اجتماعي امام رضا ،)1393(ايزدهي، سيد سجاد :  

http://www.balagh.ir/content/823 
  4/6/1394: تاريخ بازيابي

 قابل دسترسي در سايتت سكوتي اهم،)1385(ر، يگروسي، ام ،:  
http://qoran.mihanblog.com/post/86  

  10/6/1394: تاريخ بازيابي
  

  ،قابل دسترسي در سايت)ع(عاقل از نگاه امام رضاهاي  نشانه ،)1393(منصوري، خليل ،:  
http://www.samamos 

  4/6/1394: تاريخ بازيابي
  


