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عنایت اهلل شریفی،1 محمدحسین خوانین زاده،2 حسام الدین خلعتبری لیماکی3

چکیده
بی تردید امام رضا )ع( به عنوان امام و پيشواي معصوم از روش هایي در تبليغ و 
هدایت افراد جامعه استفاده کرده است . این پژوهش در صدد است  به روش  توصيفی 
و تحليلی  به این سؤال اساسی پاسخ دهد که امام رضا)ع(  با چه روش هایی توانسته 

است آیين اسالم و مذهب شيعه را  تبليغ کند.  
  نگارنده تالش کرده است که روش های تبليغی امام رضا )ع( را بر اساس آیه 125 
سوره نحل در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار دهد. منظور از 
روش های شناختی، روش هایی است که امام رضا)ع( می خواهد آگاهی مردم را درباره 
مبانی نظری و باورها تقویت کند که مهم ترین این روش ها تبيين مبانی و جهان بينی 
اسالم، کاربست برهان و استدالل، خردورزی و عقل گرایی است. مراد از روش های 
عاطفی، روش هایی است که مبلغ می خواهد با کاربست آن ها ازعواطف و گرایش های 
سيره  در  آن ها  مهم ترین  که  کند  استفاده  افراد  هدایت  برای  افراد  روانی  و  روحی 
تبليغی امام رضا)ع(، محبت و مهرورزی، تکریم شخصيت، موعظه، مخاطب شناسی و 

فرصت شناسی است.
این  از  استفاده  با  مي خواهد  مبلغ  که  هستند  روش هایي  رفتاري،  روش هاي 
روش ها، ضمن تغيير و اصالح رفتارهاي نامناسب، رفتارهاي مطلوب را در وي ایجاد 
و تثبيت کند. مهم ترین روش های تبليغی رفتاری در سيره امام رضا)ع( عبارتند از: ارائه 
الگو، خطابه، مجادله به احسن، امر به معروف و نهی از منکر، تقيه، سفر به مراکز 

علمی و تربيت شاگردان و... .

کلیدواژه ها: امام رضا)ع(، روش های تبليغ امام رضا)ع(، تبليغ ، اسالم و تبليغ دینی

تاریخ دریافت: 1395/09/11              تاریخ پذیرش: 1395/12/10
 enayat.sharifi@yahoo.com        1. دانشيار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
 khavaninzadeh@atu.ac.ir             2. دانشيارگروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
 khalat.hesam@gmail.com        3. استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
با مشكالتي چون توسعه و گسترش كشور  امام رضا)ع( در عصري زندگي مي كرد که 
اسالمي، شكل گيري نهضت ترجمه، پيدایش فرقه هاي ضاله و گروه هاي الحادي و... رو به 
رو بود. بي تردید آن حضرت  با روش هاي دقيق و حساب شده اي توانسته است، آیين اسالم 
و مذهب حقه شيعه را تبليغ کند و به شبهات پاسخ گو باشد و جلوي انحرافات را بگيرد. 
از این رو، این پژوهش درصدد است به روش توصيفی و تحليلی  در این باره  به این سؤاالت 

پاسخ دهد: 
1. روش های شناختی امام رضا )ع( درتبليغ و هدایت افراد کدام اند؟

2. روش های عاطفی در سيره تبليغی رضوی کدام اند؟
3. روش های رفتاری درسيره تبليغی امام رضا)ع( کدام اند؟

به نظر می رسد قبل از پاسخ گویی به سؤاالت یاد شده، مناسب است با مفهوم واژه های 
تبليغ، تبليغ دینی و روش آشنا شویم.

مفهوم شناسی واژه های تبلیغ، تبلیغ دینی و روش 
واژه  تبليغ از ماده  »بَلَغ« در لغت به معناي؛ رساندن، شناساندن و آگاه کردن مردم به یك 
پيام و معتقد كردن و متمایل کردن و جلب كردن مردم به یك پيام به كار رفته است )دهخدا، 

1377، ج13: 343( و در اصطالح، تبليغ را گوناگون تعریف كرده اند.
تبليغ در بهترین و اصولی  ترین شکل آن یک فعاليت آموزشی است که به منظور نشر 
دانش و آگاهی های سياسی، اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش و سجایای اخالقی صورت 

می  گيرد )زورق، 1390: 18(.
بيان شده: »نوعی تالش کم و بيش منتظم و جامع برای  تبليغ چنين  در تعریفی دیگر 
تحت نفوذ و تاثير قرار دادن عقاید، نگرش ها یا اعمال دیگران با استعانت از نمادها، کلمات، 

اشارات، موسيقی، فيلم و ...« )افتخاری، 1377: 25(. 
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تبلیغ دینی
تنها  مبلغ  تبليغ،  نوع  این  الهی. در  پيام  به معنای رساندن  تبليغ دینی، اصطالحی است 
باید از روش های مناسب، شایسته و مشروع استفاده كند. این امر، مستلزم آشنایی مبلغ با 

روش های مناسب تبليغ است. 

روش
روش، مجموعه اموري است كه انسان را براي رسيدن به هدف و انجام كار مورد نظر 
ترسيم  را  نحوة عمل  كه  است  راهبردي  مفهوم  مي كند. روش  به صورت روشمند كمك 
مي كند و مراحل و چگونگي پيمودن راه را براي رسيدن به هدف هاي مدنظر معلوم مي كند. 
اما روش تربيتي به معناي شيوه ها و رفتارهایي است كه مربي به منظور تحقق بخشيدن به 

اهداف تربيتي به كار مي برد.

انواع روش هاي تبلیغی
را  تبليغی  نظر می رسد که جامع ترین روش هاي  به  دارد ولی  تبليغ روش های مختلفی 
براساس آیة مباركه »ُاْدُع ِإيل  َسبیِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َو املَْْوِعَظِة احْلََسَنِة َو جاِدهْلُْم بِالَّيت  ِهَي َأْحَسُن«؛ با 
حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آن ها به روشى كه نيكوتر است، 
استدالل و مناظره كن)النحل، 125( ، می توان به سه حيطه شناختي، عاطفي و رفتاري تقسيم 
کرد زیرا که  1. حکمت به ُبعد شناختي اشاره دارد، موعظه با عواطف انسان سر و کار دارد و 
جدال احسن به ساحت رفتاري انسان نظر دارد.2. ترتيب تقسيم مختار منطقي است؛ سيرة 
پيامبران و اهل بيت)ع( این گونه بوده که در آغاز دعوت به توحيد مي کردند که جنبه شناختي 
دارد و بعد به مسائل دیگر که جنبه عاطفي یا رفتاري داشته، مي پرداختند. از نظر ترتيبي باید 
اول شناخت حاصل شود؛ زیرا شناخت منجر به گرایش مي شود و گرایش تبدیل به رفتار.

امام رضا )ع( نيز برای انجام این رسالت، به فرموده قرآن »اْدُع ِإىل  َسبیِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َو املَْْوِعَظِة 
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احْلََسَنِة َو جاِدهْلُْم بِالَّيت  ِهَي َأْحَسُن« دارای سه روش تبليغی بينشی، عاطفی و رفتاری بوده است.

1. روش هاي شناختی

منظور از روش های شناختی، روش هایی است که امام)ع( می خواهد آگاهی ها و اطالعات 
الزم برای مسائل دینی به مردم بدهد تا آنان با آگاهی و شناخت بيشتری به دین و مذهب 

گرایش پيدا کنند که مهم ترین آن ها عبارت است از:

تبیین مبانی و جهان بینی اسالمی

تبليغ دینی زمانی در جامعه پایدار خواهد بود که بنيان های آن در روح و جان مخاطبان  
ریشه دوانيده باشد در غير این صورت آموزش آموزه های دینی، سطحی و ناپایدار خواهد 

بود.
اهميت  معصوم)ع(  پيشوایان  سایر  همانند  موسی الرضا)ع(  علی بن  امام  دليل  همين  به 
زیادی به آموزش مبانی و جهان بينی اسالمی قائل بودند و همواره کوشش می کردند که در 
فرصت های مقتضی باورها و جهان بينی اسالمی به ویژه باور به توحيد و یکتا پرستی را به 

افراد جامعه آموزش دهند.
 چنان چه وقتی به نيشابور رسيدند و جمعيتی چند هزار نفری حضور داشتند، حدیث 

قدسی  سلسلة الذهب را که سخن خداست، چنين انشا کردند:
»ال اله اال اهلل حصين فمن دخل حصين أمن عذايب، قال فلًما مًرت الراحلة نادانا بشرطها و أنا من 
شروطها«؛ كلمه الاله االاهلل، پناهگاه و دژ من است، پس هركه در آن وارد شود از عذاب من 

در امان است راوی می افزاید 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 ) ابن بابویه، 1398ق: 24-25(. 

امام رضا)ع( در این حدیث، توحيد و یکتاپرستی را که در واقع همه چيز زندگی انسان 
بدان و برآن استوار است، با امامت و والیت پيوند داده و خواسته است با ذکر سلسله سند 
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روایت، امت را به پيوستگی مسئله رهبری با مبدأ اعلی آگاه کند )مجلسی، 1403 ق، ج 
.)203 :49

بزنطي نيز نقل مي كند: مردي از ماوراء النهر بلخ خدمت امام رضا)ع( آمد و گفت: از شما 
هرچه  از  فرمود:  شد. حضرت  خواهم  معتقد  امامت تان  به  دهيد  جواب  اگر  دارم  سؤالي 

مي خواهي بپرس.
گفت: مرا از خدایت خبر بده، در كجا بوده و چطور بوده و بر چه چيز تكيه كرده است؟

قدرته«؛  علي  اعتماُده  كان  و  كیٍف  بال  الْكیَف  َكّیَف  و  بالأیٍن  اأَلیَن  اَّیَن  اهلّل  »اّن  فرمود:  رضا)ع(  امام 
خداوند به وجود آوردنده مكان است بي آن كه مكاني داشته باشد و به وجود آورنده كيفيت 
است بي آن كه كيفيتي داشته باشد و اعتمادش بر قدرتش باشد، )خدا المكان است، مكان از 
عوارض جسم است، خدا جسم نيست، كيفيت، مخلوق خداست، الزمه اش محدود بودن 
است، خدا بي انتهاست، خدا بر قدرت خود ایستاده، هستي را از جایي دریافت نكرده است(.
آن مرد چون این جواب را شنيد برخاست، سر مبارك امام)ع( را بوسيد و گفت: »اشهد ان ال 
اله اال اهلل و ان ممدًا رسول اهلل و ان علیا وصي رسول اهلل والقّیُم بعده مبا َأقام به رسول اهلل و اّنكم االئمة 
اکرم)ص(  نبی  رسالت  به وحدانيت خداوند،  می دهم  بعدهم«؛ شهادت  اخللف  انك  و  الصادقون 

شما  که  درستی  به  خدا )ص(.  رسول  از  بعد  ایشان  قائم مقامی  و  اميرالمؤمنين)ع(  وصایت  و 
پيشوایان راستگو هستيد و تو جانشين بعد از آن ها می باشی)کلينی ، 1365، ج1: 88(.

ظاهرًا آن مرد از فالسفه بوده و از جواب امام رضا)ع( پي  به دانایي و امامت آن حضرت 
برده است. بدین سان امام)ع( به وي كمك كرد تا شناخت و معرفت را در قلبش زنده کند تا 

او مسلمان شود.

کاربست برهان و استدالل  

یكي از روش های امام رضا )ع( در تبليغ، استفاده از برهان و استدالل است که در سطوح 
مختلف برای مسائل گوناگون از این روش استفاده کرده است همانند این که در باره قدیم 
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شده  تشکيل  نقيضين  طرف  دو  از  که  منفصله  قضيه  راه  از  اراده  بودن  حادث  و  نبودن 
آیا  واحدة«؛  حالة  فی  قدميًا  و  و حدیثًا  مفعواًل  یکون  ال  یزل  مل  ما  أّن  تعلم  »أال  می فرماید :  است، 
نمی دانی موجودی ازلی و قدیم، نمی تواند در یک لحظه هم مفعول باشد، هم حادث و قدیم 

)ابن بابویه، 1388: 450(.
در این قضيه منفصله ، مراد امام رضا)ع( آن است که حدوث و قدم همان گونه که رفع هر 
دو از یک موضوع شدنی نيست، جمع هر دو در موضوع واحد ممتنع است همانند این که 
گفته شود  » عدد زوج است یا فرد« دو طرف این قضيه زوجيت و فردیت نقيض یکدیگرند 

و جمع ناپذیر.
مورد دیگر، فرمایش امام)ع( درباره عينيت و غيریت اراده خداوند است. هنگامی که سليمان 
مروزی به ایشان عرض کرد: اراده خداوند عين ذات خداوند نيست، ولی اراده او چيزی 
غير از خداوند هم نيست؛ امام )ع( در پاسخ او فرمود: »یا جاهل! إذا قلت لیست هو، فقد جعلتها 
غرَيُه، و إذا قلت لیست هی غريه، فقد جعلتها هو«؛ ای جاهل! هنگامی که می گویی اراده خداوند 

عين ذات او نيست، بایستی چيزی غير از او باشد و هنگامی  که می گویی اراده چيزی غير 
از ذات خدوند نيست، نتيجه آن می شود که اراده خداوند عين ذات اوست )همان: 453(.

در این جا امام)ع( یادآوری کرده اند که  » عينيت« و  » غيریت« دو امر نقيض یکدیگرند که 
رفع هر دو از یک موضوع شدنی نيست. زیرا اگر موجودی عين موجود دیگر نباشد، ناچار 
باید غير آن باشد و نيز اگر موجودی غير موجود دیگر نباشد، ناچار باید عين آن موجود 
باشد. اگر هر دو طرف )عينيت و غيریت( را با هم سلب کنيم، در حقيقت هر دو طرف 
نقيض را رفع کرده ایم، با آن که رفع دو طرف نقيض محال است، همان گونه که جمع آن دو 

با یکدیگر نيز ممتنع است.
استدالل دیگر حضرت در سلب احتياج خدای متعال به غير خود است بدین معنا که 
قائم فی سواه معلول«؛  »کل  ندارد زیرا  به هيچ کس تکيه  نيست و  نيازمند  به کسی  خداوند 

هرچيزی به غير خود قوام یابد معلول است )همان(.
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امام)ع( در این جا به اصل عليت اشاره می کند که اگر موجودی وجودش عين ذاتش نباشد 
باید واسطه موجود غير از خود قوام یابد و به واسطه او محقق یابد و موجود شود و بر او 
تکيه داشته باشد و در یک کالم معلول نباشد. عکس نقيض این قضيه آن است که هر چه 
معلول نيست قوام به غير ندارد و اعتمادی به غير نمی کند ، بلکه قائم به ذات و مستقل در 

وجود و بی نياز از غير است.

تفکر، خردورزی و عقل گرایی

امام رضا)ع( در تبليغ، دعوت به خردورزی و عقل گرایی است. این  یکی از روش های 
مسئله نزد حضرت چنان جایگاه و ارزشی دارد که آن را از هر عمل عبادی باالتر دانسته 
است: »لیس العبادة کثرة الصلوة و الصوم إمنا العبادة التفکر فی امر اهلل«؛ عبادت به زیادی نماز و 
روزه نيست بلکه عبادت به تفکر در امر خدای تعالی است )ابن شعبه حرانی، 1363: 972(. 

و نيز عقل را معيار شناخت قرار می دهند نه حس را چنان که می فرمایند : 
 و اعلم أّن ما أوجدتک احلواّس فهو معنی مدرک للحواّس و کّل حاّسة تدّل علی ما جعل 
اهلل عّز و جل هلا فی إدرکها و الفهم من القلب جبمیع ذلک کّله؛ بدان که آن چه را حواس تو 
در می یابد، همان معنایی است که برای حواس درک کردنی است و هر حسی نشان از آن 
چيزی دارد که خداوند بزرگ در حيطه درک آن قرار داده است ولی اگر فهم به وسيله قلب 

باشد، همه فهميدنی ها را در بر می گيرد )عطاردی قوچانی،1391، ج2: 90(. 

و نيز در تأیيد این مطلب که عقل، معياری خوب برای تشخيص حق و باطل و سره از 
ناسره است، همگان را از بسندگی به نقل و روایت عاری از درایت نهی کرده می فرماید : 
»کونوا دراه وال تکونوا رواه  حدیث تعرفون فقَهه خرٌي ِمن الٍف تروونه«؛ اهل فهم حدیث باشيد نه 
فقط روایت گر آن، حدیثی که با فقه و درایت آن آشنا باشيد از هزار حدیثی که آن را بدون 

درایت روایت می کنيد بهتر است )كليني، 1365، ج1: 47(.
و نيز در دعوت یاران خود به کاربست خردورزی و عقل گرایی در تبليغ تأکيد کرده است 
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از ایشان می پرسند : » با توجه به این که امروز ، مدعيان زعامت و حّتی  چنان که ابن سکيت 
نبوت، زیاد شده اند حجت خدا بر خلق چيست تا بتوان با کمک آن، حق را از باطل و صادق 

را از کاذب تشخيص داد ؟
امام)ع( در پاسخ روی عقل و خرد آدمی انگشت می گذارد و می فرماید : »العقُل ُیعرف به 
الصادُق علی اهلل فلیصدقه و الکاذُب علی اهلل فلیکّذبه«؛ به وسيلة عقل، راست گفتار نسبت به خدا 

شناخته می شود که باید او را تصدیق کرد و دروغ زن بر خدا نيز شناخته می شود که باید 
وی را تکذیب کرد )همان(.

2. روش های عاطفی

از  آن ها  کاربست  با  می خواهد  مبلغ  که  است  روش هایی  عاطفی،  روش های  از  مراد 
عواطف و گرایش های روحی و روانی افراد برای هدایت افراد و رشد مطلوب شان استفاده 
کند که امام)ع( با استفاده از این روش ها توانست به تبليغ دین و هدایت افراد بپردازد که 

مهم ترین آن ها عبارت اند از:

محبت و مهرورزی

یکی از بهترین و مؤثرین روش های تبليغ، اظهار محبت به مخاطب است . امام رضا)ع( از 
این روش تبليغی مؤثر به صورت های گوناگون استفاده می کرده است و برای بندگان خدا 
كانون مهر و عاطفه بود تا آن جا که در زیارت آمده است: » السالم علي االمام الرئوف«؛ سالم بر 
امام و پيشواي رئوف و مهربان؛ زیرا ایشان بيشترین محبت و مهرباني را به مردم و اهل خانه 
و خدمت گزاران شان داشتند. روزي كه مسموم شد و به شهادت رسيد پس از اقامه نماز ظهر 
به فردي كه نزدیك ایشان بود فرمودند: »مردم )منظور خانواده، كاركنان و خدمت گزاران شان 
بودند( غذا خورده اند؟ آن فرد پاسخ داد: آقاي من در چنين وضعيتي كسي مي تواند غذا 
دستور  و  مي نشينند  نخورده،  غذا  كسي  مي شوند  امام)ع( متوجه  كه  لحظه  این  در  بخورد؟ 



157 روش های تبلیغی امام رضا )ع( ...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

آوردن سفره  را مي دهند همه را سر سفره دعوت مي كنند و آن ها را یكي یكي مورد محبت 
قرار مي دهند« )ابن بابویه، 1363، ج 2: 498(.

است.  ایشان  رفتار  آموزنده  صحنه های  از  هم  حمام  در  امام)ع(  کشيدن  کيسه  داستان 
روایت کننده واقعه این گونه گزارش می کند: امام)ع( وارد حمام می شود. کسی که آن حضرت)ع( 
را نمی شناخت، از امام)ع( می خواهد که پشت او را کيسه بکشد و ایشان بالفاصله می پذیرد و 
پشت او را کيسه می کشد. اطرافيان متوجه شده به آن مرد یادآور می شوند، احساس شرم و 
ناراحتی وجود او را فرا می گيرد. اما امام)ع( همچنان مشغول است و مهربانانه از او دلجویی 

می کند و به او آرامش می دهد )مجلسی،1403ق، ج 49: 99(.
امام)ع( وقتی هم که در مقام مناظره و مواجهه علمی و فرهنگی با عالمان و اندیشمندان 
امام)ع(  باز همان  نمایندگان مکاتب دوران خود قرار می گيرد،  گروه های مختلف فکری و 
مهربان و مهرورز است. با کمال احترام به یکایک پرسش ها، شبهات و مسائل آنان پاسخ 
می دهد و از هيچ رویارویی علمی روی برنمی تابد و یک تنه از عهده این مواجهه برمی آید و 
از طرح هيچ شبهه ای از سوی مناظره کنندگان دغدغه ای به خود راه نمی دهد و به این گونه، 
معنای امام بودن را در فرهنگ اسالمی در معرض دید جهانيان می گذارد. چنان که در پایان 
یکی از همين گفت و گوها و مناظرات، عمران صابی از عالمان و فيلسوفان معاصر امام اسالم 

می آورد و در سلک شيعيان قرار می گيرد )شریف القرشی،1382،ج2: 191(.

موعظه

روش موعظه به عنوان یكي از روش هاي اساسي در تبليغ تلقي معارف دیني محسوب 
مي شود. راغب اصفهاني در معناي وعظ مي نویسد: »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 مي كند كه گفته است: » وعظ، یادآوري و توجه دادن قلب ها به خوبي هاست، آن گونه كه 

موجب رّقت قلب شود« )راغب اصفهاني، 1408ق: ماده وعظ(.
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 در ممع البحرین آمده است : »موعظه عبارت است از سفارش به تقوا و ترغيب به طاعت ها 
و پرهيز از گناهان و برحذر داشتن از این كه كسي فریب دنيا خورده و به زر و زیور آن دل 

نبندد« )طریحي،1362،ج6 :29(.
برخي بر این باورند كه موعظه همان خطابه است كه اهل منطق در كنار برهان و جدل 
قرار داده اند ولي به نظر مي رسد موعظه با خطابه فرق دارد. كار خطابه با احساسات است و 
غيرت، حميت، حمایت، سلحشوري، عصبّيت، برتري طلبي، عزت طلبي، مردانگي، شرافت، 
كرامت، نيكوكاري و خدمت را به جوش مي آورد و در جایي به كار مي رود كه احساسات 
خمود و راكد است ولي موعظه كارش، رام ساختن و تحت تسلط در آوردن احساسات 
است و جوشش ها و هيجان هاي بي جان را خاموش مي كند و توفان ها را خاموش کرده و 
فرو مي نشاند و در جایي به كار مي رود كه شهوات و احساسات خودسرانه عمل مي كند 

)مطهري،1361 :127(. 
شيخ مفيد آورده است که »امام)ع( در مجالس خصوصی با مأمون، او را نصيحت می کرد 
و از عذاب الهی بيم می داد و به خاطر کارهای خالفی که مرتکب می شد به نکوهش او 
می پرداخت. مأمون به ظاهر اندرزهای امام )ع( را می پذیرفت، ولی در واقع از این برخوردها 

سخت ناراحت می شد« )عطاردی قوچانی، 1391، ج 1: 74(.
شيخ مفيد نمونه ای از این گونه موارد را یاد کرده است. از جمله زمانی که او به پيشروی 
نظامی در کشورهای غير اسالمی مشغول بود و در محضر امام رضا)ع( اظهار شادی می کند. 

امام)ع( به او می فرمایند: آیا فتح یکی از قریه های شرک ، تو را شادمان ساخته است ؟
مأمون: آیا چنين فتحی مایة شادی نيست؟

امام: ای رئيس مؤمنان! در باره اّمت محّمد )ص( و مسئوليت زمامداری که خداوند آن را 
در اختيارت نهاده، از خدا بترس !

همانا تو امور مسلمانان را تباه ساخته ای، حکمرانی را به غير خود واگذار کرده ای که در 
ميان مسلمانان به غير حکم خدا حکمرانی می کنند )تو با نصب فرمانداری ناالیق و ستمگر، 
حّق مسلمانان بالد را تباه کرده ای، اکنون به خاطر فتح فالن قریه خوش رقصی می کنی؟( 
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تو در این بالد نشسته ای ولی خانة هجرت و محل فرود وحی )مدینه( را ترک کرده ای، )و 
بر اثر ظلم حکمرانان ستمگرت( به مسلمانان مهاجر و انصار، ظلم می شود و دسترسی به 
تو ندارد و کسی به داد آن ها نمی رسد از خدا بترس و به امور مسلمانان توّجه داشته باش!
در  کسی  هر  که  است  خيمه  وسط  ستون  مانند  مسلمانان  زمامدار  که  نمی دانی  آیا 
درون خيمه است بخواهد می تواند آن ستون را بگيرد . تو نيز باید به مسلمانان این  گونه 
برسانند  تو  به  را  باشند و شکایت های خود  به تو دسترسی داشته  باشی و مردم  نزدیک 

)مفيد،1413ق: 315(.

بيانات امام)ع( به قدری قاطع بود که مأمون تسليم شد و خود را آماده سفر به سوی عراق 
)و سپس حجاز( کرد ، ولی حوادثی پيش آمد که به این مقصود نرسيد ... )عطاردی قوچانی، 

1391، ج2: 160؛ مجلسی، 1403ق، ج49 : 65(.

تکریم شخصیت

از  افراد را گرامي می داشت و  تبليغی خود، شخصيت  امام رضا)ع( در تمام فعاليت هاي 
هرگونه رفتار و گفتار توهين آميزي که موجب بي احترامي و کوچک شمردن شخصيت وي 
او  رفتار  به خود جلب و  را  بتواند توجه مخاطب  بدین وسيله  تا  اجتناب مي ورزید  شود، 
را اصالح کند. یاسر، خادم امام رضا )ع( از ایشان این روایت را نقل کرده  است که حضرت 
فرمود: »اگر من باالي سر شما ایستادم و شما در حال غذا خوردن بودید، بلند نشوید، تا 
این که از غذا خوردن فارغ شوید. گاهي حضرت، یکي از ما را )براي انجام کاري( صدا 
را  غذایش  تا  بگذارید  مي فرمود:  است،  خوردن  غذا  مشغول  مي شد:  گفته  وقتي  مي کرد. 

بخورد، بعد...« )مجلسی، 1403ق،ج49: 100(.
و نيز در روایت آمده است »وقتی منزل را خلوت می دید تمام غالمان و اطرافيانش را 
از کوچک و بزرگ جمع می کرد برای آنان حدیث می خواند و انس می گرفت. آنان هم با 
وي مأنوس مي شدند. هرگاه بر سر سفره مي نشست، كوچک و بزرگ  همه را صدا مي کرد، 
حتي کارپرداز )سائس( و حجام را، همه را بر سر سفره  خویش مي نشانيد...« )همان: 164(.
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در نظر امام)ع( همه افراد، داراي مقام، ارزش و حقوق انساني هستند. از این رو، به همه 
احترام مي گذاشت و از تحقير انسان ها و پست شمردن آنان و توهين و استهزا، جلوگيري 
مي کرد. شکل و شمایل و رنگ و ثروت و ... مالک نبود، بلکه »انسان« به عنوان انسان نزد 

او محترم و عزیز بود.
این سيره حضرت)ع( در تمام مناظرات به خوبی نمایان بود به گونه ای که مخاطبان را وا 

می داشت که رو به قبله افتاده اسالم بياورند یا از عقاید خود توبه کنند.
بله  یا عمران، جواب می دهد :  او می پرسد: » افهمت  از  با عمران  امام)ع( در آخر مناظره   
سرورم فهميدم، گواهی می دهم 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« )ابن بابویه، 

1363، ج1: 159(.
نيز جاثليق رهبر مسيحيان، در پایان مناظره با قبول شکست با امام)ع( چنين گفت: »بهتر 
است کسی دیگر سؤال کند، به حق مسيح، گمان نمی کردم در ميان مسلمانان کسی مثل تو 

باشد« )همان : 333(.
رأس الجالوت نيز خطاب به امام رضا)ع( فرمود: »به خدا قسم ای پسر محمد، اگر ریاستی 
که بر تمام یهود پيدا کرده ام مانع نمی شد دستور تو را پيروی می کردم  به خدایی که تورات 
را بر موسی و زبور را بر داوود نازل کرده، کسی را ندیده ام که تورات و انجيل را بهتر از تو 

تالوت و بهتر و شيرین تر از تو تفسير کند« ) مجلسی، 1403ق، ج49: 78(.

مخاطب شناسی

مخاطب شناسی که از مهم ترین شاخص های الگوی رفتار ارتباطی به شمار می رود، موجب 
می شود انسان ها در تعامل با دیگران، ميزان ِخرد آن ها را سنجش کرده و به ميزان عقول 
مخاطبان و درک صحيح از تفاوت استعداد و توان وجودی انسان ها، با آنان بحث نمایند؛ 
زیرا سزاوار است هنگام بحث با برخی افراد، استدالل دقيق به کار برد و در مقابل، در مباحثه 



161 روش های تبلیغی امام رضا )ع( ...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

با افرادی که از دانش کمتری برخودار هستند، باید ضمن پرهيز از ورود به مباحث پيچيدة 
علمی و تخصصی، سطح بسيط و غير عميقی از مباحث را در پاسخ گویی به مشکالت فکری 

و عقيدتی آنان مورد توجه قرار داد.
بر همين اساس، می توان در شيوه استداللی امام)ع(، توجه به ظرفيت مخاطبان و در نظر 
گرفتن فضای فکری و فرهنگی آن ها را مورد لحاظ قرار داد؛ برای نمونه، شخصی از ثنویه 
)دوگانه پرستان( خدمت حضرت رسيد و بر یکتایی وجود خداوند دليل خواست. ایشان با 
توجه به ميزان فهم و قدرت شناخت وی، به پاسخی اقناعی اکتفا نموده و فرمود: »این که 
تو می گویی خداوند دو تا است، خود دليل بر یکتایی است؛ زیرا تو »دومی« را نمی خوانی، 
مگر آن که اولی را اثبات کنی. پس اولی، مورد اّتفاق همگان بوده و دومی، محّل اختالف 

است.« )صدوق، 1398: 270.( 
همان طور که دیده می شود، آن حضرت)ع( در این استدالل به اثبات خدای واحد اکتفا 
نموده، خدای دوم را در مرحلة شک وامی نهد و آن را نفی نمی کند. طبيعی است که این 
استدالل، صرفًا جنبة اقناعی داشته و این نيست، مگر همان »مخاطب شناسی« و رعایت ظرف 

فکری مخاطب.
پدرت  از  را  ما  أباالحسن  »یا  می پرسند:  ایشان  از  که  مأمون  به  مجلسی  در  امام)ع( 
به چه  این  و  می شود ؟  النار خوانده  و  قسیم اجلنه  علت  به چه  که  کن  آگاه  أميرالمؤمنين)ع( 

معنایی است که این مطلب فکر مرا مشغول کرده است ؟ 
پس امام)ع( عمق اعتقادات او را در نظر گرفته و به او چنين می فرماید: » اگر تقسيم بهشت 
و جهنم بر اساس محبت و بغض او)علی )ع(( باشد پس او قسمت کننده بهشت و جهنم است.
مأمون گفت : ای ابا الحسن، خداوند مرا پس از تو زنده نگذارد، شهادت می دهم که تو وارث 

علم رسول خدا )ص( هستی . 
اباصلت هروی می گوید : 

چون حضرت رضا)ع( به منزل باز گشتند، نزد ایشان رفتم و گفتم: ای پسر رسول خدا)ص(، 
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چه نيکو به مأمون پاسخ دادید، حضرت)ع( فرمودند: ای أباصلت من در خور فهم مأمون 
نقل می کردند که رسول  خدا)ص(  از علی)ع(  از پدرانش  از پدرم شنيدم که  پاسخ دادم و 
فرمود: ای علی تو در روز قيامت قسمت کننده بهشت هستی  به آتش می گویی این برای 

من و این برای تو )عطاردی قوچانی، 1406ق، ج2: 132(.

فرصت شناسی امام رضا)ع(

آن  که  امام علی بن موسی الرضا )ع( نشان می دهد  زندگی  به  پژوهشگرانه  و  دقيق  نگاهی 
حضرت بهترین استفاده را از فرصت ها برای تبليغ دین کرده است. امام)ع( هر کجا فرصتی 
امام)ع( در زمان حضور در مدینه که  به دست می آورده آن را مغتنم شمرده است. چنان که 
با فرصت شناسی تمام همراه بود به تربيت شاگردان بسيار و تبليغ و ترویج فرهنگ علوی 

پرداخت و در طول مسير به مرو و در هنگام حضورش در مرو، به آن اشتغال داشت.

3. روش هاي رفتاري

روش هاي رفتاري، روش هایي هستند که مستقيم با رفتارمخاطبان سر وکار دارد و مبلغ 
مي خواهد با استفاده از این روش ها، ضمن تغيير و اصالح رفتارهاي نامناسب، رفتارهاي 
امام  رفتاری در سيره  تبليغی  کند. مهم ترین روش های  تثبيت  و  ایجاد  را در وي  مطلوب 

رضا)ع( عبارت است از:

ارائه الگو

روش ارائه الگو به سبب گرایش ذاتی انسان به الگوگيری، روشی بسيار مؤثر و سریع 
در تعليم و تربيت است. در این باره بهترین الگو از نظر قرآن، پيامبر اکرم )ص( است » لََقد كاَن 
َلُكم يف َرسوِل اهلل ُأسَوٌة َحَسَنٌة«؛ مسّلمًا برای شما در زندگی رسول خدا)ص( سرمشق نيکویی بود 

)االحزاب، 21(. الگو به معناي سرمشق، مقتدا، اسوه، قدوه و...است. روش الگویي، مدلي 
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است بيروني که بر اساس تربيت پذیري و الگوگيري بر رفتار فرد )متربي( تأثير مي گذارد 
و او را جذب مي کند. امام)ع( در ميان مردم و با مردم می زیست، با رفتار و عمل خویش به 
مردم درس زندگی و پاکی و فضيلت می آموخت، آن حضرت الگویي براي دیگران و در 

حقيقت نمونه بارز اسوه حسنه بود.
اباصلت می گوید: من در سرخس به خانه ای كه حضرت)ع( را تحت نظر گرفته بودند 
رفتم، از نگهبان اجازه گرفتم او گفت: حاال موقع رسيدن به حضور ایشان نيست. گفتم: چرا؟ 
گفت: امام)ع( در هر شبانه روز هزار ركعت نماز می خواند و از نماز، یك ساعت پيش از ظهر 
و نزدیك غروب فارغ می شوند و همه اوقات شان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات 
خدا می شود. اباصلت به نگهبان می گوید در همين موقع اجازه بگير. اتفاقا اجازه گرفتند 
من در همان حال كه ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرف یاب شدم ) ابن بابویه، 

1363، ج2: 431-432(.
نقل شده است  كاماًل مشهود است.  ایشان  نماز در سيره عملی  به  امام)ع(  دادن  اهميت 
روزی ایشان با بزرگان ادیان مختلف مناظره داشتند و سخنان زیادی بين ایشان و حاضران 
امام)ع(  رد و بدل می شد. جمعيت زیادی در آن مجلس حاضر بودند. زمانی كه ظهر شد 
فرمودند: وقت نماز است. یكی از حاضران كه عمران نام داشت گفت: سرورم سخنان مان 
را قطع نكن كه دلم آزرده می شود شاید اگر سخنان تان را ادامه دهی مسلمان شوم. ایشان 
فرمودند: نماز می خوانيم و برمی گردیم. امام)ع( برخاستند و نماز خواندند )مدرسی، 1367: 

.)281
 ابراهيم بن عباس این رفتار را چنين وصف می کند: 

هرگز اتفاق نيفتاد که در سخن گفتن به کسی جفا کند، هر که با او گفت و گو می کرد، 
کالمش را قطع نمی کرد و فرصت می داد تا آخرین سخن خود را بگوید، اگر کسی حاجتی 
نزد او می آورد، در صورت امکان ابدًا او را مأیوس نمی کرد، ندیدم در حضور کسی پایش 
را دراز کند و تکيه بزند، سراغ ندارم به کسی از غالمانش ناسزا بگوید، ندیدم آب دهان 
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را به زمين بيندازد و با صدا و قهقهه بخندد، بلکه تنها تبسم می کرد ) ابن بابویه، 1363، ج 
.)184 :1

خطابه و منبر

در خطابه ، خطيب با مخاطب قرار دادن شنوندگان، آنان را به خودشناسی و دقت برای 
درک صحيح از ارتباط با خدا، خود و دیگران فرا می خواند و نيز به توجه در عاقبت رفتار 
و کردار خود در روز رستاخيز دعوت می کند . این روش در سيره تبليغ  امام رضا )ع( همانند 

سایر پيشوایان معصوم)ع( کاربست داشته است.
امام)ع( بر اساس شرایط و موقعيت ها، از انواع خطابه در موقعيت های مختلف بهره جسته 

است.
گاهی از خطبه های اعتقادی استفاده کرده است چنان که در خطبه اعتقادی در باره توحيد 
ابن بابویه، 1388: 43- )ر.ک:  کرده اند  بيان  مفصلی  مطالب  است،  دین  اصول  از  یکی  که 
41(  و گاهی نيز از خطبه های اخالقی بهره گرفته که امام)ع( در آن ها مردم را به اخالق، 
خودسازی، تهذیب نفس و... دعوت کرده است )ر.ک:شامی ، 1420ق : 215( و گاهی نيز از 
خطبه های سياسی استفاده کرده چنان که مأمون از حضرت رضا )ع( خواست برای مردم خطبه 
بخواند، آن حضرت خطبة بسيار کوتاهی خواند پس از حمد وثنای الهی فرمود : »ِانَّ لَنا َحّقًا 
یُتم اِلَینا ذِلَک ، َوَجَب علینا احَلقُّ َلُکم«؛ همانا از برای ما بر شما  ِبَرُسوِل اهلِل َوَلکم َعلینا َحّقًا ِبِه، َفاذا َادَّ

حّقی است به واسطة رسول خدا )ص( و از برای شما بر ما حّقی است، هر گاه حّق ما را به ما 
دادید، بر ما نيز حّق شما الزم است ) مفيد، 1413 ق، ج2: 368(. 

مجادله به احسن

مجادله درلغت به معناي پيچاندن طناب است و در اصطالح به پيچاندن طرف مقابل و 
گفت وگو براي غلبه بر او به كار رفته است . 
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به عبارت دیگر، سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جویي را مجادله گویند ) راغب اصفهاني، 
1408ق، ماده جدل(. از موارد استعمال لفظ جدال به خوبي استفاده مي شود كه داراي مفهوم 
وسيعي است كه هر نوع بحث و گفت وگوي طرفين را شامل مي شود خواه به حق باشد یا 

به باطل.
مجادله برسه قسم است: 1. مجادله احسن، 2. مجادله حسن و 3. مجادله غير حسن)بد(. 
از آن جا كه اساس سيره تبليغي پيشوایان امام رضا )ع( همانند سایر پيشوایان معصوم )ع(، 
واقع نگري و حقيقت نگري است از مجادله به حسن و غيرحسن پرهيز کرده و روش مجادله 
احسن را به كار برده است كه نمونه بارز آن مناظره با جاثليق مسيحی است )ر.ك: بحرانی، 

1417ق: 299؛ ابن شهر آشوب، 1376ق ، ج4: 352؛ ابن بابویه،1363، ج1 : 318(.

پاسخ  به سؤاالت و شبهات

یکی از مشکالت جوامع، سؤاالت و شبهات بی شمار دینی در هر عصری است که برای 
مردم در برخورد با مفاهيم و مضامين عالی دینی شبهه و سؤال مطرح می شود یا از سوی 
دشمنان دین و فرقه ها و مذاهب مختلف در سطح جامعه پخش می شود، لذا می بينيم امامان 

معصوم)ع( و امام رضا )ع( از طرق مختلف پاسخ گوی سؤاالت و شبهات هستند.

تبلیغ چهره به چهره

تبليغ چهره به چهره شيوه یکی از بهترین شيوه های تبليغی است. کسانی که دچار سؤال و 
شبهه می شدند، امام)ع( فرصت حضور افراد را فراهم می کرد و اشخاص حضوری به خدمت 
امام)ع( می رسيدند، سؤاالت و شبهات خود در زمينه های مختلف دینی را مطرح می کردند و 

ایشان پاسخ  می دادند.
از حسين بن خالد روایت شده : 

نقل مى كنند كه حضرت  از رسول خدا )ص( روایتى  امام رضا)ع( عرض كردم: مردم  به 
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را  آن ها  فرمودند: خدا  امام)ع( در جواب  آفرید،  به شكل خودش  را  آدم  فرموده خداوند 
به  كه  تن  دو  مقابل  از  روزى حضرت رسول)ص(  كرده اند؛  را حذف  اّول حدیث  بكشد! 
یكدیگر دشنام مى دادند مى گذشتند، یكى از آن دو به دیگرى مى گفت خدا چهره تو و 
چهره هر كس را كه به تو شبيه است، قبيح و زشت گرداند! رسول خدا)ص( به او فرمود: 
اى بنده خدا این سخن را به برادرت نسبت مده زیرا خداوند آدم )ع( را به شكل او آفرید 

) ابن بابویه، 1363،ج1: 240(.

این سخن امام)ع( خط بطالنی است بر نظر اشاعره که معتقدند هر صفتی از صفات خدا 
مانند علم، قدرت و... دارای حقيقتی است جدای از ذات خداوند و مغایر با آن، ولی طبق 
تعاليم ائمه )ع( این قبيل صفات )صفات زائد( عين ذات خداوند هستند؛ علم خدا غير از ذات 

نيست، بلکه علم خدا عين ذات اوست )ر.ک: کلينی،1365، ج1: 156(. 
ابراهيم بن ابى محمود نيز گوید: 

به حضرت رضا )ع( عرض كردم نظر شما در باره حدیثى كه مردم از حضرت رسول )ص( 
دنيا  آسمان  به  جمعه  شب  هر  تعالى  و  تبارك  خداوند  فرمودند  ایشان  كه  مى كنند  نقل 
)پایين( مى آید چيست؟ امام )ع( فرمود: خداوند لعنت كند كسانى را كه كلمات را از محّل 
خود جا به جا و تحریف مى كنند. به خدا قسم، رسول خدا)ص( چنين سخنى نگفته است، 
اّول شب،  از  تعالى در ثلث آخر هر شب و هر شب جمعه  بلكه فرموده اند که خداوند 
آیا هيچ  ندا مى كند:  فرمان خداوند  به  فرشته  آن  دنيا مى فرستد و  به آسمان  را  فرشته اى 
درخواست كننده اى هست تا خواسته اش را برآورم؟ آیا هيچ توبه كننده اى هست تا توبه اش 
را بپذیرم؟ آیا هيچ استغفاركننده اى هست تا او را بيامرزم؟ اى كه طالب خير هستى! به این 
سو بيا، اى كه به دنبال شّر هستى دست نگهدار و این فرشته تا طلوع فجر این ندا را ادامه 
مى دهد و چون فجر طلوع كند به محّل خود در ملكوت آسمان باز مى گردد. این حدیث 
)ص( برایم نقل كرد )ابن بابویه، 1363 ،  را پدرم از جّدم و او از پدرانش از قول رسول اهللَّ

ج1: 255(.

مکاتبه

با عنایت به مشکالتی که امام رضا)ع( در ارتباط حضوری با شيعيان در زمان حيات خود 
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و زندگی در خراسان آن روز داشتند، توصيه ها و مسائل مد نظر را از طریق مکاتبه و توسط 
نمایندگان خود در بالد مختلف به اطالع مردم می رساندند. یکی از اسناد موجود، نامه ایشان 
نامه  متن  به حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( است که در آن زمان در ری زندگی می کردند. 

چنين است:
جيعلوا  ال  أن  هلم:  وقل  السالَم  أولیائی  عّنی  أبلْغ  عبدالعظیم!  یا  الرحیم؛  الرمحن  اهلل  بسم 
للشیطان على أنفسهم سبیاًل، وُمْرهم بالصدق فی احلدیث وأداء األمانة، وُمْرهم بالسکوت وترک 
یشغلوا  وال  إلّی.  قربة  ذلک  فإّن  وامُلزاَورة،  بعض  على  بعضهم  وإقباِل  َیْعنیهم،  ال  فیما  اجلدال 
أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضًا، فإّنی آلیُت على نفسی أّنه َمن فعل ذلک وأسخط ولّیًا من أولیائی 
ْفهم أّن اهلل قد غفر  دعوُت اهلل لِیعّذبه فی الدنیا أشّد العذاب، وکان فی اآلخرة من اخلاسرین. وعرِّ
لسنهم، وتاوز عن مسیئهم، إاّل َمن أشرک به أو آذى ولّیًا من أولیائی أو أضمر له سوًء، فإّن 
اهلل ال یغفر له حّت یرجع عنه، فإْن رجع وإاّل ُنزع ُروح اإلميان عن قلبه، وخرج عن والیتی، ومل 
یکن له نصیب فی والیتنا، وأعوذ باهلل من ذلک؛ای عبدالعظيم! سالم گرم مرا به دوستدارانم 
برسان و به آنان بگو: در دل های خویش برای شيطان راهی نگشایند و آنان را به راستگویی 
در گفتار و ادای امانت و سکوت پرمعنا و ترک درگيری و جدال در کارهای بيهوده و 

بی فایده 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 اوليای اوست. دوستان ما نباید فرصت های 
گران بهای زندگی و وقت ارزشمند خود را به دشمنی با یکدیگر تلف کنند. من با خود 
عهد کرده ام که هر کس مرتکب این گونه امور شود یا به یکی از دوستانم و رهروانم خشم 
کند و به او آسيب رساند از خدا بخواهم که او را به سخت ترین کيفر دنيوی مجازات کند 
و در آخرت نيز این گونه افراد از زیانکاران خواهند بود. به دوستان ما توجه ده که خدا 
نيکوکرداران آنان را مورد بخشایش خویش قرار داده و بدکاران آنان را جز آن هایی که بدو 
شرک ورزند یا یکی از دوستان ما را برنجانند یا در دل نسبت به آنان کينه 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 این که از نيت 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 هميشه از دل آنان خارج ساخته و از والیت ما نيز بيرون خواهد برد و 
از دوستی ما اهل بيت)ع( نيز بی بهره خواهند بود و من از این لغزش ها به خدا پناه می  برم 

)مفيد،1413ق:241(.

در این نامه امام)ع( به شيعيان سفارش می کند که نسبت به یکدیگر صادق و امانتدار باشيد 
و   نریزید  را  یکدیگر  آبروی  و  بروید  دیدن همدیگر  به  و  بپرهيزید  تفرقه و جدایی  از  و 
یکدیگر را تخریب نکنيد و در ادامه فرمود: »خدا شيعه را می بخشد جز سه گروه! شيعه ای 
که مشرک شود »َأْشَرَک ِبه « یا این که یکی از دوستان ما را برنجاند »َأْو آَذى َولِّیًا ِمْن َأْولَِیاِئی « یا 

این که در دلش بد خواه و کينه ای داشته باشد »َأْو َأْضَمَر َلُه ُسوءا«.

امر به معروف و نهي از منکر

تبليغی است که در  از روش هاي  از فروع دین و یکي  از منکر  نهي  به معروف و  امر 
قرآن و روایات محور سایر مباحث دیني قرار گرفته است. در برخي آیات دليل برتري امت 
اسالمي، ایمان به خدا و انجام این دو فریضه ذکر شده است: »ُكْنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس 
َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن بِاهلِل«؛ شما بهترین امتي بودید که به سود انسان ها 

آفریده شده اند؛ )چه این که( امر به معروف و نهي از منکر مي کنيد و به خدا ایمان دارید 
)آل عمران، 110(.

امام رضا )ع( در اهميت امر به معروف و نهی از منکر از رسول خدا)ص( می فرماید: »زمانی که 
امت من نسبت به امر معروف و نهی از منکر سهل انگاری کنند و مسئوليت را به گردن 
یکدیگر اندازند، بایستی منتظر عذاب الهی باشند و این کار آن ها به منزله اعالن جنگ با 

خداست « )کلينی، 1365، ج6: 297(.
با توجه به اهميت امر به  معروف و نهی از منکر امام)ع(  در تبليغ دین از این روش استفاده 
کرده است: در روایت آمده است جمعی از شيعيان، در آن هنگام که امام رضا)ع( در خراسان 
بود، از شهری به خراسان رفتند تا به محضر ایشان برسند، این گروه در عين آن که شيعه 
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بودند به گناهانی آلوده بودند، آن ها یک ماه در خراسان ماندند و هر روز دو بار به در خانه 
امام رضا)ع( می آمدند ولی دربان اجازه ورود به آن ها نمی داد، سر انجام آن ها توسط دربان به 
امام رضا )ع( پيام دادند : » ما از راه دور آمده ایم اگر شمار ا مالقات نکنيم، روسياه خواهيم شد 
و هنگام مراجعت به وطن، در نزد مردم، شرمنده و سر افکنده می گردیم، به ما اجازه مالقات 
بده ... « دربان پيام آن ها را به امام رضا)ع( رسانيد، ایشان اجازه ورود به آن ها داد، آن ها گله 
کردند ، امام)ع( به آن ها فرمود : »این که اجازه ندادم، از این رو بود که شما ادعا می کنيد شيعه 
حضرت علی )ع( هستيد، ولی دروغ می گویيد، شيعه علی )ع( ، حسن)ع( و حسين )ع( و سلمان، 
اميرمؤمنان )ع( هستيد ولی در  ابوذر، مقداد و عمار و... بودند، شما مدعی هستيد که شيعه 
بيشتر اعمال با آن حضرت مخالفت می کنيد...« آن ها همان دم استغفار و توبه حقيقی کردند، 
امام آن ها  را با آغوشی باز پذیرایی کرد و با آن ها گرم گرفت )مجلسی ، 1403ق ، ج68: 

.)158-159
به این ترتيب، امام)ع( با به کاربردن یکی از مراحل عملی امر به معروف و نهی از منکر 

آن ها را هدایت کرد.
سيره تبليغی امام)ع( در بيان امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای بود که فرقی بين 
خادمان خود و دیگران قائل نبود ، طوری که شيخ صدوق می نویسد: »اباصلت می گوید: در 
او چنان  به  اوقات  اکثر  در  و  نداشت  مأمون وحشتی  از  مسائلی که حق می دانست،  بيان 
جواب می داد که ناراحتش می کرد، این وضع سبب غضب مأمون و ازدیاد عداوتش نسبت 
امام)ع( آشکار نمی کرد«  به  به آن حضرت می گردید ولی غضب و عداوت خود را هرگز 

)مفيد، 1413ق: 315(.
نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی ایشان چنان بارز بود که ابن بابویه )1363، 
ج1: 37( و مفيد )1413ق، ج4: 379( آن را یکی از مهم ترین علل شهادت حضرت رضا)ع( 

بيان می کنند.
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تقیه

یكى از تعاليم اسالم این است، در مواردى كه جان و عرض و مال یك فرد مسلمان بر 
اثر اظهار عقيده به خطر خواهد افتاد مى تواند عقيده خود را كتمان كند. در اصطالح شرعى 
به این امر »تقيه « گفته مى شود. جواز تقيه، نه تنها مدرك شرعى دارد، بلكه عقل و خرد نيز 
بر درستى و لزوم آن در شرایط حساس گواهى مى دهد. چرا که از یك طرف حفظ جان 
و مال و آبرو الزم است و از طرف دیگر عمل بر وفق عقيده یك وظيفه دینى است. اما در 
مواردى كه اظهار عقيده جان و مال و آبروى شخص را به خطر مى افكند و این دو وظيفه 
عماًل با هم تزاحم و اصطكاك مى یابند، طبعًا حكم خرد آن است كه انسان وظيفه و تكليف 
مهم تر را بر دیگرى مقدم بدارد. در حقيقت، تقيه سالح ضعفا در مقابل اشخاص قدرتمند 
و بى رحم است و پيداست كه اگر تهدیدى در كار نباشد، انسان نه عقيده خویش را كتمان 

مى كند و نه بر خالف اعتقاد خود عمل مى نماید )سبحانی، 1390: 224(. 
پيشبرد  برای  امامان معصوم )ع(  که  است  تقيه شيوه و روش حکيمانه ای  اساس،  این  بر 
اهداف مذهب و نشر علوم اسالمی به آن عمل کرده و به آن دستور داده اند. با مروری بر 
امامان )ع(  در می یابيم  امام رضا )ع(  امامت و والیت  تابناک  اختر  برکت هشتمين  پر  زندگانی 
نيز در مقطع کوتاه از این شيوه بهره جسته و توانسته اند ذهن دشمن را منحرف کنند تا به 
فعاليت های تبليغی خود پشت سر این تاکتيک گره گشا و حياتی 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. جاسوس های هارون، این موضوع را به هارون گزارش دادند. هارون گفت : »َقد 
َاِمّنا جانَِبُه«؛ از ناحية حضرت رضا )ع( ایمن و راحت شدیم . او خود را به دامداری مشغول و 

از سياست کناره گيری کرده است، بنابراین ما از ناحية او آسيب نمی بينيم ) همان(.
اتخاذ این سياست از طرف امام)ع( در حقيقت تاکتيکی بود تا به این وسيله خود را از 
گزند هارون حفظ کند. از این رو ، یکی از افراد زبيری ) که از دشمنان حضرت رضا )ع( بود ( 
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برای هارون نامه نوشت که : » علی بن موسی الّرضا )ع( دِر خانه اش را به روی مردم گشوده و 
مردم را به سوی )امامت( خود دعوت می کند.« ] منظور زبيری این بود که هارون را بر ضّد 
حضرت رضا )ع( تحریک کند[ ، هارون پس از دریافت و خواندن نامة او گفت : »شگفتا از این 
شخص زبيری، با این که به من گزارش رسيده که حضرت رضا )ع( گوسفند و سگ و خروس 
خریده و به این امور مشغول است، زبيری چنين نوشته است !« )ابن بابویه، 1363 ج2: 205؛ 

مجلسی ، 1403ق، ج49: 115(.
به این ترتيب، هارون سخن چينی زبيری را رد کرد و به بهانه این که حضرت رضا)ع( به 

دامداری اشتغال دارد، دست از آن حضرت برداشت .
بعضی قبول مسئله والیتعهدی از سوی امام)ع( را که یک مسئله پيچيده سياسی است از 

روی تقيه بيان کرده اند )ابن بابویه، 1363، ج2: 149؛ مفيد ، 1413ق، ج2: 363(.

سفر به مراکز علمی

و  نيشابور  مرو،  کوفه،  بصره،  از جمله  علمی وقت  مراکز  و  مختلف  به شهرهای  سفر 
شهرهای مختلف ایران در طول سفر به مرو زمينه ساز تشکيل محافل علمی، بروز کرامات 
پيش  وی  اجداد  از  هيچ یک  برای  مو قعيتی  چنين  حالی که  در  می شد،  و...  معجزات  و 

نيامد) محبی ، 1388 : 26(. 
حوادث و معجزاتی که در مسير راه از مدینه تا خراسان و در خود خراسان از آن حضرت 
دیده شد، پایگاه مردمی ایشان را رفيع و موقعيت خاندان رسالت را در نظر مردم، بسيار 
باال برد و به عکس دشمنان و مخالفان را رسوا کرد؛ در صورتی که اگر آن حضرت)ع( در 
مدینه ماندگار می شد، برکات وجودش، این گونه جهانی نمی شد. ناخشنودی آن حضرت)ع( 
نيز از این سفر، به خاطر آن بود که ناخشنودی خود را از مأمون آشکار کند، تا مردم فریفتة 
بنابراین آن حضرت)ع( از اصل مسافرت و آثار درخشان  چهرة فریب نمای مأمون نشوند، 
آن ناخشنود نبود. در این جا می توان هجرت ایشان به خراسان و برکات این هجرت را به 
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هجرت پيامبر اکرم )ص( از مکه به مدینه و برکات آن، تشبيه کرد؛ ازاین رو که پيامبر)ص( از 
خروج از مّکه ناخشنود بود، ولی از سوی دیگر هجرت ایشان برکات سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی بسياری داشت که هرگز آن برکات با ماندن آن حضرت)ع( در مّکه برای او ميّسر 

نبود ) شریف قریشی، 1382: 85(.

تربیت شاگردان و نخبگان برای ترویج و تبلیغ معارف تشیع

یکی از روش های اصلی ائمه )ع( برای تبليغ دین و رویارویی و جواب به شبهات و پاسخ 
به سؤاالت در مناطق و شهرهای مختلف ، تربيت نخبگان علمی بوده که از سوی ائمه)ع( 

اهتمام جدی به این مطلب دیده می شود .
امام رضا )ع( نيز برای ترویج و تبليغ، شاگردان بی نظيری را تربيت کرد که هر کدام از آن ها 

تأليفات متعددی داشته و در شهرهای مختلف به عنوان شاگرد و نماینده امام)ع( بوده اند.
على بن مسيب روایت کرده: 

خدمت حضرت رضا )ع( عرض كردم محل من از شما دور است و به شما دسترسى 
ندارم و در هر وقت نمي توانم خدمت شما برسم، مسائل دینى خود را از كدام شخص اخذ 
كنم. فرمود: از زكریا بن آدم قمى كه دین و دنيایش محفوظ و مورد اطمينان است، راوى 
گوید: من برگشتم و هر چه احتياج داشتم از وى سؤال مي كردم )عطاردی قوچانی،1391: 

ج2: 436؛  کشی، 1382 :496(.

تا جایی که امام)ع( اگر آن ها قوم خود را نيز می خواستند ترک کنند، راضی به این کار 
نمی شدند .

از زکریا بن آدم روایت شده: »به امام رضا )ع( گفتم : من می خواهم فاميلم را رها کنم زیرا در 
بين آن ها افراد سفيه زیاد شده است . حضرت فرمود : این کار را نکن زیرا به وسيلة تو بال از 
آن ها دفع می شود همان گونه که به خاطر ابی الحسن الکاظم )ع( بال از مردم بغداد دفع می شود« 

) کشی، 1382: 496 ؛ مفيد ، 1413ق :96؛ عطاردی قوچانی، 1391، ج2: 435(.
اصحاب   )53  –  55 برقی)1384:  رجال  در  است،  زیاد  بسيار  امام)ع(  شاگردان  تعداد 
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امام)ع( 74 نفر ذکر شده، شيخ طوسی در کتاب رجال )1389ق: 290( 318 نفر را در ردیف 
اصحاب و راویان امام رضا )ع( ذکر کرده و در کتاب جامع الرواه اصحاب امام رضا)ع( 813 نفر 

ذکر شده است )نجف، 1368 :290(.

نتیجه گیري
یکی از مهم ترین رسالت های انبيا و پيشوایان معصوم )ع( ، رساندن پيام الهی و هدایت مردم 

به رشد مطلوب است و این امرمستلزم آشنایی مبلغ با روش های مناسب تبليغ است. 
روش های  جامع ترین  کرد.  تقسيم بندی  مختلف  به صورت های  می توان  را  دینی  تبليغ 
تبليغ دینی را بر اساس آیه »ادع الی سبیل ربک باحلکمه و املوعظه ...« می توان به روش های 
بعد  به  بعد شناختی، موعظه  به  اشاره  تقسيم کرد که حکمت  شناختی ، عاطفی و رفتاری 

عاطفی و مجادله احسن به بعد رفتاری بر می گردد.
به  توجه  با  معصوم )ع(  پيشوایان  سایر  همانند  رضا )ع(  امام  تبليغی  روش های  مهم ترین   
مقتضيات زمان، روش های شناختی، عاطفی و رفتاری بوده که توانست به  تبليغ آیين اسالم 

و مذهب حقه شيعه بپردازد.
و  شناخت  می خواهد  رضا )ع(  امام  که  است  روش هایی  شناختی ،  روش های  از  منظور 
تبيين  این روش ها  باورها را تقویت کند که مهم ترین  مبانی نظری و  آگاهی مردم درباره 
مبانی و جهان بينی اسالم، کاربست برهان و استدالل و تفکر، خردورزی و عقل گرایی است.
فرصت های  در  می کرد  کوشش  همواره  معصوم )ع(  پيشوایان  سایر  همانند  رضا)ع(  امام 
مقتضی باورها و جهان بينی اسالمی به ویژه باور به توحيد و یکتا پرستی را به افراد جامعه 
آموزش دهند چنان که در اجتماع چند صد هزار نفری نيشابور حدیث قدسی سلسلة الذهب 

را  به این منظور انشا کردند.
مراد از روش های عاطفی روش هایی است که مبلغ می خواهد با کاربست آن ها از عواطف 
گرایش های روحی و روانی افراد برای هدایت افراد و رشد مطلوب شان استفاده کند. امام)ع( 
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با استفاده از این روش ها توانست به تبليغ آیين اسالم و هدایت افراد بپردازد که مهم ترین 
آن ها در سيره تبليغی امام)ع(، محبت و مهرورزی، تکریم شخصيت، موعظه، مخاطب شناسی 

و فرصت شناسی است.
روش هاي رفتاري، روش هایي است که مبلغ  مي خواهد با استفاده از این روش ها، ضمن 
تغيير و اصالح رفتارهاي نامناسب، رفتارهاي مطلوب را در مخاطب ایجاد و تثبيت کند. 
مهم ترین روش های تبليغی رفتاری در سيره تبليغی  امام رضا)ع( عبارت است از: ارائه الگو، 
خطابه و منبر ، مجادله به احسن ، امر به معروف و نهی از منکر ، تقيه، پرسش و پاسخ ، تبليغ 

چهره به چهره ، مکاتبه ، سفر به مراکز علمی و تربيت شاگردان.
امام رضا )ع( همانند سایر پيشوایان معصوم)ع( برای ترویج و تبليغ دین و پاسخ به سؤال ها 
و شبهات شاگردان و مبلغان بسيار زیادی تربيت کردند که در برخی از منابع تعداد آن ها را 

به 318 نفر و در برخی دیگر 813 نفر ذکر کرده اند.
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