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چکیده
در آییــن اســام تبلیــغ جایــگاه برجســته و ممتــازی دارد .عــاوه بــر قــرآن کریــم ،ســیره ائمــه
اطهار(علیهمالســام) نیــز بهعنــوان تکیــهگاه جبهــه توحیــد ،مشــحون از روشهــا و تجربههــای
دعــوت و ترویــج دیــن الهــی اســت .در همیــن راســتا و بــا نظرداشــت ایــن واقعیــت کــه مخاطــب
روایــات اهــل بیت(علیهمالســام) تمــام مردمــان در همــه اعصــار هســتند ،پژوهــش حاضــر بــا
ـدد و معتبــر روایــی ،مهمتریــن ابزارهــا،
رویکــردی توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا اســتناد بــه منابــع متعـ ّ
آداب ،زمینههــا و تکنیکهــای تبلیــغ را در فرهنــگ رضــوی بررســی کــرده اســت .نتایــج بیانگــر آن
اســت کــه حضــرت رضا(علیهالســام) از اهــرم والیتعهــدی و شــرکت در جلســات مناظرهای ،بیشــترین
بهــره را بــرای ترویــج و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی بردهانــد .از جملــه ویژگیهــای برجســته پارادایم
تبلیــغ رضــوی ایــن بــود کــه همــواره بــه ســطح اســتعداد و میــزان عقــل مخاطــب توجــه داشــت و
متناســب بــا حــال و درک او ،پیامهــای خویــش را تعدیــل و مبلّغــان خــود را نیــز بــه ایــن امر ســفارش
ـیع اعتقــادی و تــاش بــرای بیــداری اســامی ،در بخــش فرهنگــی،
میفرمــود .عــاوه بــر تبلیــغ تشـ ّ
تبلیــغ آن حضــرت بــر روی پــرورش نخبــگان فرهنگــی ،مقابلــه بــا اصطــکاک فرهنگــی میــان جهــان
اســام و غــرب و نیــز ترویــج ســبک زندگــی اســامی متمرکــز بــود.

کلیدواژهها:
امامرضا(علیهالسالم) ،مناظره ،توحید ،امامت ،تبلیغ.
 .1دانشیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه ایالمS.yari@ilam.ac.ir :
 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالمM.akbarnezhad@ilam.ac.ir :
 .3استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم(نویسنده مسئول)Salehi@ilam.ac.ir :
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 -1کلیات
 1-1مقدمه
تبلیــغ ،در اســام بهعنــوان کاملتریــن شــریعت آســمانی جایــگاه برجســته و ممتــازی را

داراســت.؛ بهنحــوی کــه قــرآن کریــم ،ارشــاد یــک نفــر را برابــر بــا هدایــت تمامــی مردمــان

قــرار داده اســت .فضیلبنیســار از امــام باقر(علیهالســام) پرســید« :ایــن عبــارت خداونــد:
َ
َ
ـاس َجمیعـ ًا» چــه معنایــی دارد؟ حضــرت فرمــود :منظــور کســی
َ
«و َمــن أحیَا َهــا َک َمــن أحیَــا النَّـ َ
اســت کــه انســانی را از ســوختن و غرقشــدن نجــات دهــد .عرضــه کــرد :آیــا شــامل کســی
هــم میشــود کــه انســانی را از ضاللتــی نجــات دهــد و بــه راه راســت هدایــت کنــد؟ فرمــود:
ایــن بزرگتریــن تأویــل بــرای آن اســت(».کلینی ،1362 ،ج.)210 :2

چنیــن جایــگاه شــریفی ،در طــول تاریــخ ،انســانهای بزرگــی را بــه ســوی خویــش فراخوانده

و آنــان عاشــقانه تمــام عمــر خــود را صــرف روشــن نگهداشــتن چــراغ هدایــت الهــی کردنــد
تــا کاروانهــای دلهــای مســتعد را بــه ســرمنزل توحیــد برســانند .عــاوه بــر قــرآن کریــم،

ســیره ائمــه اطهار(علیهمالســام) نیــز بهعنــوان تکیـهگاه جبهــه توحیــد ،مشــحون از روشهــا
و تجربههــای دعــوت و ترویــج دیــن الهــی اســت .دوره امامــت علیبنموســیالرضا(علیهم

االســام) بهعنــوان یکــی از ارزندهتریــن ادوار حضــور امامــان معصوم(علیهماالســام) دارای
ـی آن ،فرصتــی بــرای امــام شــیعه فراهــم آمــد کــه ماننــد آن
شــرایط خاصــی بــود کــه طـ ّ

را میتــوان در دوران پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و امیرمؤمنان(علیهالســام) یافــت و بهدلیــل
تعامــل دوســتداران پــاک و خالــص اهــل بیت(علیهمالســام) در ّ
خطــه خراســان بــا امــام
معصوم(علیهالســام) دارای نکاتــی برجســته و ممتــاز در واکاوی رفتــار تبلیغــی آن حضــرت

اســت .امــام علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) نیــز همچــون ســایر ائمــه اطهار(علیهمالســام)
در موقعیتهــای گوناگــون از حیــات پربــار خویــش بــه نشــر معــارف دینــی و آموزههــای

وحیانــی پرداختــه اســت .بخــش قابــل توجهــی از ایــن تعالیــم در احادیــث احتجاجــی آن
حضــرت انعــکاس یافتــه اســت کــه شــامل معــارف نــاب توحیــدی در بــاب وجــود خداونــد

و اوصــاف و افعــال اوســت .امام(علیهالســام) بــه اقتضــای زمــان و مــکان بیــان حدیــث و
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وضعیــت فکــری و روحــی مخاطــب بــا بهرهگیــری از اصــول و قواعــد عقلــی ،معــارف الهــی و

توحیــدی را در چهــرهای عقلپذیــر عرضــه کردهانــد؛ بهگون ـهای کــه مخاطــب حقیقتجــوی

بهراحتــی آن را تصدیــق میکنــد .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه مخاطــب روایــات اهــل

بیت(علیهمالســام) تمــام مردمــان در تمــام اعصــار هســتند ،آگاهــی از ابزارهــا و تکنیکهــای
تبلیغــی آن حضرات(علیهمالســام) بــه مبلّغــان ایــن فرصــت را خواهــد داد تــا ضمــن هدایــت
جامعــه اســامی بــه ســمت ســعادت حقیقــی ،مانــع ورود افــکار دینســتیز شــوند.

 2-1معنای لغوی و اصطالحی تبلیغ
واژه تبلیــغ از «بــاغ» گرفتــه شــده و بــاغ و بلــوغ بــه معنــای رســیدن بــه انتهــای مقصــود
ـغ بُلوغ ًا
ـغ َّ
ـیء یَب ُلـ ُ
معیــن دیگــر« :ب َ َلـ َ
اســت؛ خــواه زمانــی باشــد یــا مکانــی یــا امــری از امــور ّ
الشـ ُ
وبَالغـ ًا»؛ یعنــی «وصــل و انتهی»(ابنمنظــور1414 ،ق ،ج .)480: 8معنــای کفایــت و بســندگی

نیــز در بلــوغ نهفتــه اســت« :بــاغ و تبلیــغ أی الکفایة»(فراهیــدی1409 ،ق ،ج .)422: 4ایــن

کلمــه  27بــار در قــرآن کریــم اســتفاده شــده اســت .بهعنــوان نمونه(،نک :یوســف22/؛ نــور59/؛
صا ّفــات102/؛ احقــاف15/؛ احــزاب 10/و )...و در اصطــاح عبــارت اســت از «رســاندن پیــام بــه
دیگــرى بهمنظــور اقنــاع و ایجــاد دگرگونــى در بینــش و رفتــار او و بــر ســه عنصــر اصلــى:

پیامدهنــده ،پیامگیرنــده و پیــام اســتوار اســت(».رهبر.)80 :1393 ،

 3-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق
در جهــان امــروز كــه بحرانهــاي فرهنگــي غــرب بــا انــواع وســایل ارتباطــی همچــون

ماهــواره ،ویدئــو ،اینترنــت و ...همچنیــن تبلیغــات وســیع و گســترده وهابیــت و جریانهــای
تشــیع را آمــاج
یـتکفیری ،فرهنــگ و مبانــی دیــن اســام بهویــژه فرهنــگ اصیــل
ســلف 
ّ

حمــات خویــش قــرار دادهانــد و درصــدد از بینبــردن عواطــف و معنويتزدایــی هســتند،

مراجعــه بــه ســیره ائمــه اطهار(علیهمالســام) بهویــژه فرهنــگ رضــوی ،برعهــده تمامــی
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شــیعیان و بهخصــوص مبلّغــان دینــی اســت تــا بــا ایــن تهاجــم گســترده فرهنگــی مقابلــه
شــود .در همیــن راســتا ،پژوهــش حاضــر بــا رویکــردی توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتناد بــه
منابــع متعــدد و معتبــر روایــی ،تــاش کــرده اســت مهمتریــن ابزارهــا ،آداب ،زمینههــا و

تکنیکهــای تبلیغــی را در فرهنــگ رضــوی بررســی کنــد و بــه پرسـشهای زیــر پاســخ دهــد:

 .1مهمتریــن فرصتهــا و ابزارهــای تبلیــغ امــام علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) چــه

مــواردی بــوده اســت؟

 .2برجستهترین آداب تبلیغ رضوی چه مواردی را شامل است؟
 .3امامرضا(علیهالســام) در موضــوع تبلیــغ بــر چــه زمینههــا و عرصههایــی تمرکــز

داشــتهاند؟

 4-1پیشینۀ پژوهش
بیشــک ،پژوهشهــای فراوانــی در زمینههــای گوناگــون تاریخــی ،اجتماعــی ،اعتقــادی و...

بــر روی فرهنــگ رضــوی صــورت گرفتــه اســت کــه حتــی اشــارهای گــذرا بــه همــه آنهــا ،در

ایــن مجــال نمیگنجــد .بــا اینحــال ،بــه برخــی از آنهــا کــه جنبــه تبلیغشناســی دارد ،اشــاره
میشــود:

ســپنجی و مؤمندوســت( )1390در مقالــه خــود بــا عنــوان «اقنــاع و تغییــر نگــرش ،جایــگاه

آن در ســیره ارتباطــی امامــان معصوم(علیهمالســام)» بــه بررســی راهکارهــای اقنــاع پیــروان

ِــرق اســامی توســط امامرضا(علیهالســام) بــا محوریــت
دیگــر ادیــان و نیــز برخــی از ف َ
مناظــرات آن حضــرت پرداختهانــد.

مجیــدی( )1392در مقالــه «تحلیــل گفتمــان مناظرههــای امامرضا(علیهالســام)» ضمــن

بررســی مناظــرات رضــوی بــا تمرکــز بــر مقولــه واژگان ،چشـمانداز ،اســتعاره ،انســجام تاریخــی
و ...نتیجــه گرفتــهاســت کــه امام(علیهالســام) بــرای اثبــات حقانیــت خویــش و ابطــال
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ادعاهــای طرفهــای مناظــره ،از منازعــه اخالقگریــ ِز گفتمانــی پرهیــز میکــرد.
شــاهرودی و رودی( )1394در مقالــه «برهانهــای اثبــات وجــود خــدا در مناظرههــای

امامرضا(علیهالســام) در مــرو» بــا توجــه بــه مناظــرات رضــوی ،انــواع برهانهــای حــدوث،
حرکــت ،نظــم ،امــکان و وجــوب و صدیقیــن در اثبــات وجــود خداونــد را بررســی کــرده اســت.
شمســی و جوارشــکیان( )1395در مقالــه «تصویــر آفرینــش در مناظــره عمــران صابــی بــا

امامرضا(علیهالســام)» و خادمــی و دیگــران( )1395در پژوهــش خــود بــا عنــوان «راهبردهــای
تقریــب ادیــان و مذاهــب در ســیره رضــوی بــا تأکیــد بــر مناظــرات و احتجاجــات» مناظــرات

را از زوایــای ویــژهای بررســی کردهانــد امــا بــر اســاس مطالعــات نظاممنــد ،تاکنــون پژوهشــی

بهصــورت منســجم ،نحــوه تبلیــغ رضــوی را بررســی نکــرده اســت.

 .2فرصتها و ابزارهای تبلیغ رضوی
برخــی از فرصتهــا و ابزارهــای مهمــی کــه امامرضا(علیهالســام) بــه کمــک آنهــا بــه ترویــج

و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی پرداخــت ،عبارتند از:

 1-2اســتفاده از فرصــت مســاعد پــس از شــهادت امــا م موســی

کا ظم ( علیها لســا م )

امامرضا(علیهالســام) ده ســال اول امامــت خویــش را در روزگار هــارون ســپری کــرد .هــارون

بهدلیــل تــرس از پیامدهــای شــهادت امــام موســی کاظم(علیهالســام) از فشــار سیاســی

و اجتماعــی علیــه امــام کاســت .البتــه در ایــن دوران ،تــاش و حرکــت امام(علیهالســام)

تقیــه بود(لیثــی .)48 :1384 ،اقدامهــای
و ارتبــاط آن حضــرت بــا مــردم ،در نهایــت ّ
امامرضا(علیهالســام) در مدینــه بیشــتر بــر روی نشــر فرهنــگ اســامی و پــرورش شــیعیان

روشــنگر متمرکــز بــود؛ بدینترتیــب کــه امــام عــاوه بــر تبییــن و تشــریح اصــل توحیــد ،بــر
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مســئله بنیادیــن والیت تأکیــد ورزید(طبرســی ،1371 :1403 ،ج486: 2؛ مجلســی،1378، ،ج1

93:؛ فضــل اهلل،1382 ،ج .)51: 4امــام بــر همــه حاکمیتهــای غیــر الهــی خــط بطــان کشــید

و فلســفه حاکمیــت اســام را اعتــای کلمــه حــق دانســت کــه ایــن امــر تنهــا در پرتـ ِو والیــت

امکانپذیــر اســت.

 2-2استفاده از مقام والیتعهـدی
دوران والیتعهــدی امامرضا(علیهالســام) در مــرو یکــی از درخشــانترین دورانهــا بــرای

شــیعیان بــوده اســت زیــرا اگرچــه مــردم ســرزمینهای غیرعربــی و از جملــه خراســان،

ـیع چیزهایــی شــنیده بودنــد و بــه ائمه(علیهمالســام) عشــق
دورادور از مــرام و مکتــب تشـ ّ

میورزیدنــد ،امــا بــا محتــوا و حقیقــت ایــن مکتــب آشــنایی چندانــی نداشــتند .بنابرایــن ،حال
کــه امام(علیهالســام) ناخواســته بــه مــرو آمــده بــود و همیــن طــور از لحــاظ سلســلهمراتب

حکومتــی ،پــس از خلیفــه مهمتریــن مقــام شــمرده میشــد ،ســخنانش تــا حــدود زیــادی

شــنونده پیــدا کــرده بــود .لــذا از ایــن فرصــت ،بــا فراســت تمــام ،بهرههــا بــرد و بهجــای اینکــه
تشــیع
کارگــزار حکومــت شــمرده شــود ،خــود را بهعنــوان کارگــزار دیــن و مب ّلــغ مکتــب
ّ
شناســاند .امامرضا(علیهالســام) بــا درایــت و پرهیــزکاری خویــش ،باوجــود کنتــرل شــدید
مأمــون ،فضــای مط ّهــری را بــرای ترویــج و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی بهوجــود آورد.

 3 -2شرکت در جلسات مناظرهای
فرصــت ارزشــمند دیگــری کــه امــام از آن بیشــترین بهــره را در شناســاندن اســام شــیعی و

همینطــور تــوان علمــی خــود اســتفاده کردنــد ،مناظرههــای ایشــان بــا اندیشــمندان مکاتــب
مختلــف اســامی و غیراســامی بــود .مأمــون کــه غرضــی جــز تحقیــر و شکســتن مقــام
علمــی و مذهبــی امامرضا(علیهالســام) نداشــت ،بارهــا مجالســی ترتیــب داد تــا شــخصیت

دینــی و علمــی امام(علیهالســام) را در نظــر پیــروان و مکاتــب دیگــر تخریــب کنــد؛ امــا
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امام(علیهالســام) بــا هوشــیاری و اغتنــام فرصــت ،ایــن طــرح مأمــون را خنثــی کردنــد زیــرا

موضعگیــری آن حضــرت پیرامــون توحیــد و امامــت ،در ســطح بــاالی جامعــه منتشــرشــد و

بــه گــوش همــگانرســید .بخــش قابــل توجهــی از ســیره علیبنموسیالرضا(علیهماالســام)
بــه رویارویــی آن حضــرت بــا رهبــران دینــی و عالمــان فرقههــا و مذاهــب مختلــف در عصــر

مأمــون مربــوط میشــود و چنانچــه درســت فهمیــده شــود ،میتوانــد بــرای جامعــه دینــی و

اســامی بــه الگــوی برتــر در جهــت تبییــن مفاهیــم دینــی تبدیــل شــود زیــرا چنیــن مجالس
بحــث و مناظــرهای ،میــدان مناســبی بــرای نشــر و تبلیــغ فرهنگ نــاب محمــدی و در رأس آن
ـی امامــت بــود.
توحیــد نظــری و نیــز تبلــور چهــره اصلـ ِ

 4-2استفاده از رسانه شعر
یکــی از ابزارهــای تبلیغاتــی بــرای انتقــال مفاهیــم تربیتــی ،اســتفاده از زبــان شــعر اســت

کــه میتــوان از آن بــه «رســانه شــعر» نیــز تعبیــر کــرد .مطالعــه کتــب روایــی و تاریخــی

نشــان میدهــد برخــی از شــاعران دوســتدار اهــل بیت(علیهمالســام) در حضــور
امامرضا(علیهالســام) اشــعاری را در رثــا و ســتایش امامــان معصوم(علیهمالســام)

میخواندنــد .آن حضرت(علیهالســام) اغلــب در مواجهــه بــا چنیــن اشــعاری ،ضمــن ابــراز
احساســات و گریــه بــر مظلومیــت اهــل بیت(علیهمالســام) ســراینده را مــورد تفقــد مــادی
و معنــوی قــرار مـیداد و گاهــی نیــز ابیاتــی بــر آنهــا میافــزود و بدیــن ترتیــب ،ایــن رســانه
تبلیغاتــی را مانــدگار و راویــان را بــر روایــت ایــن وقایــع تحریــک و تحریــض مینمــود.

 5-2استفاده از زبان دعا
یکــی از راههــای انتقــال مفاهیــم و بازســازی درونــی ،زبــان دعاســت کــه دارای تأثیرهــای

تربیتــی فراوانــی اســت .دعــا هرچنــد ارتبــاط مخلــوق بــا خالــق اســت ،زمینـهای بــرای ارتبــاط

بــا مــردم نیــز میتوانــد باشــد .دعاهــای ائمــه اطهار(علیهمالســام) پنجــرهای اســت بهســوی
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معــارف نــاب کــه بــر روی مخاطبــان گشــوده شــده اســت .حضــرت رضا(علیهالســام) هنــگام

قــرار گرفتــن در شــرایطی کــه نمیتوانســت بهطــور مســتقیم پیــام خــود را بــه گیرنده برســاند،

ـرر از دعــا توســط
از ایــن شــیوه انتقــال پیــام بهــره میبــرد .بهعنــوان نمون ـه ،اســتفاده مکـ ّ
امام(علیهالســام) بــا جزئیــات آن در ذهــن رجاءبنضحــاک کــه همــراه ایشــان در ســفر مــرو

بــود ،باقــی مانــد و آن را بهعنــوان گــزارش بــه خلیفــه تقدیــم کرد(ابــن بابویــه ،1378 ،ج2

 .)180:نکتــه مهــم هنگامــی اســت کــه امام(علیهالســام) در موضــع تهمتهــای نــاروا قــرار

ـرع بــه ســوی خــدا برداشــته ،از ایــن رفتــار بــه خــدا شــکایت میکنــد.
میگیــرد و دســت تضـ ّ
گویــا ایشــان میخواهــد بــا حفــظ آرامــش ،پاســخ تهمــت را نیــز بــدون اینکــه اصطکاکــی

بهوجــود آیــد ،بدهنــد .نمونــه ایــن بحــث را میتــوان در تهمــت بــرادرش عباسبنموســی
در مقابــل قاضــی مدینه(ابــن بابویــه،1378 ،ج )180: 2و شــبهه شــایعه بندگــی مــردم در قبــال
امام(علیهالســام) دید(همــان.)183:

 .3آداب تبلیغ رضوی
ـیع ،ســیره
امــام هشــتم شیعیان(علیهالســام) در راه نشــر معــارف الهــی و دفــاع از مکتب تشـ ّ

و آداب ویــژهای داشــتند کــه برخــی از آنهــا عبارتند از:

 1-3مخاطبشناسی
ـم
گام اول و اساســی در موفقیــت یــک مبلّــغ ،مخاطبشناســی اســت کــه از شــاخصهای مهـ ّ
الگــوی رفتــار ارتباطــی در ســیره رضــوی بهشــمار میآیــد .بــر همیــن اســاس ،مشــاهده

میشــود کــه امامرضا(علیهالســام) در مناظــره بــا یحییبنضحــاک و دیگــر علمــای عا ّمــه در

مجلــس مأمــون ،اســتداللهای عمیــق و پیچیــدهای در اثبــات عــدم حقانیــت خالفــت خلیفــه
ـح اســتعداد و تــوان مناظرهکنن ـدگان
اول ارائــه فرمودنــد؛ امــا در مــوارد دیگــر بــا درک صحیـ ِ

و درنظرگرفتــن فضــای فکــری و فرهنگــی حاکــم بــر آنــان ،هی ـچگاه وارد مباحــث پیچیــده
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علمــی نشــدند و بــا ظرافــت ،معضــات فکــری و مشــکالت عقیدتــی آنهــا را پاســخ میدادنــد؛
چنانکــه در احتجــاج بــا عبدالعزیزبنمســلم و مــوارد دیگــر ،از برهانهــای ســادهتری بــه

تناســب ســطح فکــری مخاطــب خویــش اســتفاده کردند(نــک :طبرســی1403 ،ق ،ج-440: 2
 .)433آن حضــرت التــزام بــه ایــن اصــل را بــه مبلّغــان خویــش نیــز گوشــزد میکردنــد .بــه

عنــوان نمونــه بــه یونسبنعبدالرحمــنفرمودنــد« :ای یونــس! بــا مــردم دربــاره آموزههــای
آشــنا ســخن بگــو و آنچــه را نمیداننــد رهــا کن(».کشــی ،1363 ،ج.)487: 1

«هرچــه اجــزای عناصــر انســانی ارتباط ،یعنی منبع و گیرنده ،تشــابه بیشــتری داشــته باشــد؛

ارتبــاط ،موفقتــر اســت .ایــن اجــزا عبارتنــد از :مهارتهــای ارتباطــی ،نگرشهــا ،ســطح دانــش

و موقعیــت فــرد در سیســتم اجتماعــی ـ فرهنگــی .همچنیــن داشــتن تجربــۀ دینــی مشــترک
در ارتباطــات میانفــردی نیــز در راســتی افزایــش تشــابه ،قابلیــت طــرح را دارد(».برکــو،

 .)162-158 :1378بازخوانــی مناظرههــای امام(علیهالســام) نشــان میدهــد ایشــان در
مــواردی ،کمتریــن تشــابه ممکــن را بــا طــرف مناظرهکننــده داشــتهاند .بهنظــر میرســد

صحــت بــاال توســط ایشــان ،بــه تــوان مخاطبشناســی
دلیــل برقــراری ارتباطهایــی بــا ّ

حضرت(علیهالســام) مربــوط میشــود کــه متناســب حــال و درک مخاطــب ،پیامهــای
خویــش را تعدیــل میکردنــد.

 2-3اعطای آزادی عقیده
از جملــه ویژگیهــای برجســته پارادایــم تبلیــغ رضــوی ،آزادی نســبی عقیــده و بهتبــع آن،

بــروز آرای گوناگــون در اثــر حضــور عالمــان غیــر مســلمان اســت .ایــن مســئله در جلســات

ـاص امامرضا(علیهالســام) بــه اصــل آزادی انســان
مناظــرهای ،نمــود بــارزی یافــت .توجــه خـ ّ

ـی رونــق مباحــث عقیدتــی در عصــر رضــوی اســت .روایــات
در ســاحت عقیــده ،از عوامــل اصلـ ِ
متعــددی کــه از مناظــرات آن حضــرت وارد شــده اســت ،بــر پایبنــدی عملــی آن بزرگــوار بــر

صحــه میگــذارد .بــرای نمونــه ،امــام در ابتــدای یکــی از مناظــرات فرمــود:
ایــن نــوع آزادیّ ،

«شــیعیان مــا را دعــوت کنیــد .جاثلیــق مســیحی و رأسالجالــوت یهــودی را نیــز فــرا بخوانیــد
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و از آنــان بخواهیــد کــه هــر چــه میخواهنــد در ایــن جلســه از مــن بپرسند(».مجلســی،

1403ق ،ج .)72: 49آن حضــرت در مناظــره بــا هــر یــک از آن دو(جاثلیــق و رأسالجالــوت)

دو بــار بــه آنهــا اجــازه دادنــد تــا عقایــد خویــش را آزادانــه ابــراز کنند(ابــن بابویــه ،1378 ،ج:1
108-103؛ طبرســی1403 ،ق ،ج417 :2؛ عطــاردی.)93 :1379 ،

 3-3استناد فراوان به آیات قرآن کریم و روایات معصومان(علیهمالسالم) و متون

مقدس دیگر ادیان
ّ

ـرق و ن َِحــل اســامی،
یکــی از روشهــای تبلیغــی امام(علیهالســام) بهویــژه در رویارویــی بــا فِـ َ

رجــوع بــه قــرآن کریــم بهویــژه اســتناد بجــا و مناســب بــه محکمــات آن اســت کــه جــای

حرعاملــی1409 ،ق،
هــر گونــه عــذر و بهان ـهای را میگرفت(نــک :اربلــی1381 ،ق ،ج310 :2؛ ّ
ج422-421 :2؛ ابــن ســامه1405 ،ق ،ج .)324 :2افــزون بــر اینهــا ،امامرضا(علیهالســام) در

تبلیــغ خویــش ،اغلــب بــه حدیثــی از ســایر معصومان(علیهمالســام) اســتناد میفرمــود و بــا
ایــن اقــدام؛ یعنــی بــا حفــظ سلســله ســند از امامــان قبــل از خــود تــا علی(علیهالســام) و

ـیع اعتقــادی را تأییــد میکــرد.
پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) ،تشـ ّ

بــا توجــه بــه اینکــه مناظــرات دینــی بــا پیــروان ســایر ادیــان جنبــه تبلیغــی دارد ،انصــاف

مقــدس و
حکــم میکنــد کــه مناظرهکننــده بــرای اثبــات حقانیــت خویــش ،بــه کتــاب
ّ
مــورد اعتقــاد طــرف مقابــل اســتناد کنــد .امامرضا(علیهالســام) در ایــن زمینــه فرمودنــد:

«منصفتریــن مــردم کســی اســت کــه بــا خصمــش بــا آییــن ،کتــاب و شــریعت طــرف مقابل،
محاجــه کند(».مجلســی :1403 ،ج .)80 :49بنابرایــن ،آن حضــرت در مناظراتــی کــه بــا پیروان
ّ

ـدس آنــان اســتناد میفرمود(ابــن بابویــه ،1378 ،ج154 :1؛
ســایر ادیــان داشــت ،بــه متــون مقـ ّ

مفیــد ،بیتــا ،ج252 :2؛ طبرســی1417 ،ق.)320 :
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 .4زمینههای تبلیغ رضوی
مهیــا شــد ،تبلیــغ آن
بــه اســتناد ابزارهــا و فرصتهایــی کــه بــرای امامرضا(علیهالســام) ّ

حضــرت در چنــد زمینــه قابــل تقســیمبندی اســت .از جملــه:

 1-4تبلیغات اعتقادی رضوی
ن در اثبات وحدانیت خداوند متعال
 1-1-4ارائه برها 

مهم هستیشناســی
مســائل مربــوط بــه وجــود خداوند ســبحان و یگانگــی او ،از جمله مباحث ّ

ـی پیامبــران الهــی بــوده اســت و اوصیــای الهــی نیــز در
اســت .اثبــات ایــن اصــل ،رســالت اصلـ ِ
تبییــن آن تــاش کردهانــد .از آنجاکــه امامرضا(علیهالســام) در فضــای متشــ ّنج کالمــی و

بــروز اندیشـههای فرقـهای حضــور داشــتند ،در ایــن مســیر بــرای هدایــت و ارشــاد مســلمانان،
بیانــات ارزشــمندی را مطــرح کردهانــد کــه نقطهعطفــی در زدودن شــبهات وارده بــر مســئله

توحیــد اســت .آن حضــرت در مناظــره بــا یکــی از مخالفــان توحیــد بــه نــام عمــران صابــی ،بــا
توســل بــه چشــمه جوشــان الهــی ،زوایــای بهظاهــر مبهــم آن را آشــکار کردنــد .در بخشــی از
ّ

پاســخ آن حضــرت بــه ســؤال عمــران دربــاره اول موجــود و آنچــه خلــق کــرده ،چنیــن آمــده
اســت« :خداونــد یگانــه از ازل بیهمتــا بــوده ،چیــزی بــا او نبــوده ،حــدود و اعــراض راهــی به او
نداشــته و همــواره چنیــن بــوده اســت .پــس مخلوقــات را بــه طــور ابداعــی بــا اعــراض و حــدود

مختلــف خلــق نمــود .ایــن خلقــت ابداعــی را نــه در چیــزی بــه پــا داشــت و نــه محــدود بــه
چیــزی کــرد .نــه بــر چیــزی مقابــل نمــود و نــه بــا چیــزی مشــابه و نــه طــرح و نقشـهای قبـ ً
ا
در جهــان بــود تــا مثــل آن بیافرینــد(». ...ابــن بابویــه ،1378 ،ج .)170-169: 1در ایــن مناظره،

آن حضــرت بــه پرسـشهای مختلــف عمــران صابــی دربــاره صفــات و حــاالت خداونــد پاســخ

دادهانــد کــه بــه علــت طوالنیبــودن مناظــره و اینکــه در بخــش سبکشناســی تبلیــغ رضــوی

مفصــل بــه آن پرداختــه شــده اســت ،در اینجــا بــه همیــن مقــدار توضیــح بســنده
بــه صــورت ّ
میشــود .شــایان ذکــر اســت ،پاس ـخهای امــام چنــان عمــران صابــی را قانــع کــرد کــه بــه
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دیــن اســام گرویــد و از کارگــزاران آن حضــرت گردیــد.
عــاوه بــر ایــن مناظــره ،آن حضــرت دربــاره ضــرورت خداشناســی و ابزارهــای دســتیابی
بــه آن ،خطب ـهای طوالنــی دارد کــه اینگونــه آغــاز میشــود« :أَ َّو ُل ِعبَــا َد ِة اهلل ِ تَ َعالَــی َمع ِرفَتُ ـ ُه
ـل َمع ِرفَـ ِة اهلل ِ تَ ِ
الصفـ ِ
َوأَصـ ُ
ـات َعنـ ُه و(». ...ســرآغاز عبادت،
ـی ِّ
وحیـ ُ
ـد ُه َونِظـ ُ
ـام تَوحیـ ِد اهلل ِ تَ َعالَــی نَفـ ُ

خداشناســی اســت و اســاس معرفــت و شــناخت خداونــد ،توحیــد و یگانگــی اوســت و اســاس
شــناخت خــدا ،نفــی صفــات از اوســت()...ابن بابویــه ،1378 ،ج .)153-149: 1از جملــه نــکات
شــایان تذکــر در فــراز مذکــور ایــن اســت کــه مقصــود از کلمــه اول« ،آغــاز» محــض نیســت؛

بلکــه منظــور ،بنیــاد نخســتین و اساســی اســت .از آنجاکــه هیــچ روش و گرایشــی ماننــد دیــن
معماهــای زندگــی باشــد ،اســاس و بنیــاد دیــن ،خداشناســی اســت.
نمیتوانــد پاســخگوی ّ

 2-1-4تبیین جایگاه امامت(تش ّیع اعتقادی)

یکــی از دســتاوردهایی کــه امامرضا(علیهالســام) در پوشــش ظاهــری والیتعهــدی

بــه آن نایــل آمدنــد ،تبلیــغ و تشــریح جایــگاه امامــت در میــان مــردم بــود« .روشــی کــه

امامرضا(علیهالســام) بــرای حفــظ اندیشــه شــیعه بــه کار گرفــت و بــا اندیشــههای
انحرافــی مبــارزه نمــود ،هــم مطــرح کــردن اندیشــه امامــت و هــم خاموشکــردن فتنههــای

تشــیع بــود و چنیــن روش تبلیغــی در طــول تاریــخ،
ایجادشــده بــرای امامــت و اندیشــه
ّ

نظیــر ندارد»(جرجــی زیــدان ،1386 ،ج .)312: 3امامرضا(علیهالســام) در مــرو در پــی حکــم

والیتعهــدی خطبــه کوتاهــی ایــراد کــرد .ایشــان بعــد از حمــد و ثنــای خداونــد متعــال فرمــود:
«همانــا مــا را بهواســطه رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) بــر شــما ح ّقــی اســت و شــما نیــز بــه
همــان ســبب بــر مــا ح ّقــی داریــد .پــس هــرگاه حــقّ مــا را ادا کردیــد بــر مــا نیــز واجب اســت

کــه حــقّ شــما را بدهیم(».اصفهانــی ،بیتــا)564 :؛ بنابرایــن ایشــان در اولیــن قــدم ،بحــث

محــوری امامــت را مطــرح نمــود و بــه همــگان ایــن جایــگاه عظیــم را نشــان داد؛ چراکــه یکــی

از مســائل مهــم در دوران امامان(علیهمالســام) ادعــای امامــت و دعــوت بــه پذیرش آن اســت.
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مفصــل دیگــری بــا ادلــه فــراوان قرآنــی و عقلــی
همچنیــن امام(علیهالســام) در روایــت ّ

در اثبــات صفــات و برتــری امامان(علیهمالســام) بــر دیگــران تأکیــد فرمودهاند(ابــن بابویــه،

مفصــل می-تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه تکیــه
 ،1378ج .)458-445: 1از ایــن روایــت ّ

اصلــی امامرضا(علیهالســام) در مــرو ،بــر اثبــات فضیلــت و صفــات امامــت بــا آیــات قــرآن

و دالیــل محکــم عقلــی متمرکــز اســت؛ هــر چنــد در مدینــه مباحــث امامــت بیشــتر بــه
صــورت اعتقــادی و روایــی مطــرح میشــد؛ در نتیجــه ،بهیقیــن میتــوان گفــت کــه دوران

امامرضا(علیهالســام) از لحــاظ گســترش مفهــوم امامــت میــان عمــوم مــردم اهمیــت ویــژهای
دارد زیــرا تــا پیــش از آن ،طــرح چنیــن مســائلی تنهــا توســط خــواص و در محافــل علمــی

مطــرح میشــد امــا آن حضــرت ،نقــش حساســی را در طــرح چنیــن مفاهیمــی در میــان

عا ّمــه مــردم ایفــا نمودنــد .شرفیابشــدن مــردم نیشــابور بــه محضــر امــام هشتم(علیهالســام)

و شــنیدن حدیــث نــاب «سلســلةالذهب» کــه بــه جهــت مسلســلوار بــودن آن از ائمــه

اطهار(علیهمالســام) تــا پیامبــر اعظم(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه ایــن نــام معــروف شــده اســت،
اصلیتریــن پایــه توحیــد را اقــرار بــه امامــت خویــش کــه بــه معنــای پذیــرش امامــت ســایر

امامان(علیهمالســام) نیــز هســت ،قــرار داد و همیــن امــر ،تأثیــر بســیار شــگرفی در گســترش

ـیع و تعمیــق ریش ـههای آن در جــان ایرانیــان داشــت« .ایــن مســئله کــه امامــت حــقّ
تشـ ّ

علویــان اســت ،از نکاتــی اســت کــه والیتعهــدی امام(علیهالســام) و حرکــت تبلیغی ایشــان در
توضیــح معنــای امامــت ،تأثیــر منحصربهفــردی داشــته اســت(».جعفریان ،1369 ،ج.)105: 2
ارتبــاط تمامــی شــیعیان ناحیــه خراســان بــا امام(علیهالســام) و نــگارش نامههایــی بــه آن

حضــرت و طــرح ســؤال و گرفتــن پاســخ نیــز از زمینههــای مســاعد بــرای تبلیــغ امامــت بــوده

ـیع بــه افــراد
اســت« .مجموعــه نامههایــی کــه امام(علیهالســام) بــرای تشــریح مبانــی تشـ ّ
گوناگــون مینوشــتند در گســترش تف ّکــر شــیعی و اســتحکام پایههــای اعتقــادی در ایــران

بســیار اثــر گذاشــت(».جعفریان ،1369 ،ج .)460 :2نامههایــی بــا موضــوع تبییــن جایــگاه

اهــل بیــت در کتــاب و س ّنت(مجلســی1403 ،ق ،ج ،)336: 23توضیــح مصداق شــیعه(حمیری،

بیتــا ،)206-204 :معنــای اولیاألمر(عیاشــی ،بیتــا ،ج )360: 1و...

حضــور ســه ســاله امام(علیهالســام) در خراســان بــرای ایرانیــان ،تأثیــرات شــگرفی در گرایش
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ش فرهنگــی ،سیاســی ،اعتقــادی و اجتماعــی مردمــان ایــن مــرز و بــوم داشــته و ایــران
و نگــر 

ـیع تبدیــل کــرده اســت زیــرا علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) بــا
را بــه کانــون اصلــی تشـ ّ
ورود خویــش ،امامــت را بــرای ایــن ّ
خطــه عینیــت بخشــید و آن را قابــل دســترس و ملمــوس

گردانید.

 1-2-1-4گفتمان مهدویت و موانع موجود

امامرضا(علیهالســام) بــا پذیــرش والیتعهــدی یــک حرکــت عظیــم تبلیغــی بــه راه میانــدازد

کــه پــس از شــهادت امــام علی(علیهالســام) در تاریــخ ائمــه اطهار(علیهمالســام) بینظیــر

بــوده و آن ،اعــام گفتمــان مهدویــت و رســاندن ایــن موضــوع بــه گــوش همــه مســلمانان در
اقصــی نقــاط جهــان اســت .ایشــان بــا اســتفاده از تریبونــی کــه خالفــت در اختیــار او قــرار داده

تقیــه بیــان نشــده بــود ،بــا صــدای
بــود ،موضعگیریهایــی را کــه دههــا ســال بــود جــز بــه ّ

بلنــد و رســا اعــام کــرد .امام(علیهالســام) در مــرو نیــز همچــون مدینــه از اعتقــادات خــاص

ـدی وســیعتر
شــیعیان پیرامــون امــام مهدی(عــج) بــا دالیــل قرآنــی ،روایــی و عقلــی امــا در حـ ّ
دفــاع میکــرد .حــدود چهــل حدیــث از امامرضا(علیهالســام) دربــاره امــام زمان(عــج) وارد
شــده و در آنهــا تقریبـاً تمامــی مســائل مربــوط بــه آن حضرت(عــج) و حــوادث عصــر ایشــان
بیــان شــده اســت .مســائلی ماننــد :اســم و نســب آن حضرت(عــج) ،تــوان جســمی ایشــان،

منتســببودن آن امــام بــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) ،غیبــت امــام ،فضیلــت انتظــار فــرج و
منتظــران او و . ...ایــن احادیــث از قــرن ســوم بــه بعــد توســط عالمــان برجســته حدیــث ،از

جملــه کلینــی در کافــی ،صــدوق در کمــال الدیــن ،عیــون أخبــار الرضا(علیهالســام) ،علــل
الشــرایع و أمالــی مرحــوم کشّ ــی در اختیــار معرفةالرجــال ،حرانــی در تحفالعقــول و ...وارد

شــده اســت.

آغــاز امامــت امامرضا(علیهالســام) بــا ظهــور فرقــه واقفیــه همــراه شــد؛ «فرق ـهای کــه بــا

ادعــای زندهبــودن امــام کاظم(علیهالســام) از ســوی برخــی وکالی ایشــان ،شــکل گرفــت.
ایــن وکال ادعــا کردنــد کــه امــام در قیــد حیــات اســت ،بــه پــس پــرده غیــب رفتــه و بــاز
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خواهــد گشــت .پذیــرش ایــن ســخن ،بــه معنــای توقــف سلســله امامــت و پایــان آن بــا امامــت
امــام کاظم(علیهالســام) بــود .اعتبــار و جایــگاه گذشــته ایــن افــراد موجــب شــد جمــع زیــادی

دچــار تردیــد و انحــراف شــوند و تشـ ّتتی گســترده در جامعــه شــیعی پدیــد آید(».ابــن بابویــه،

 ،1386ج .)235: 1امامرضا(علیهالســام) پــس از رســیدن بــه مقــام امامــت در نخســتین گام،

بــا چنیــن ادعایــی مواجــه بــود و بایــد پاســخگوی کســانی میشــد کــه از انگیزههــای متفاوتــی
برخــوردار بودنــد .برخــی صرفـاً ایــن ادعــا را بــرای بازپسنــدادن اموال امــام کاظم(علیهالســام)

مطــرح کردنــد و برخــی بــه خاطــر برداشــت نادرســت از بعضــی روایــات ،چنیــن ادعایــی را
پذیرفتــه بودند(بــرای اطــاع بیشــتر نــک :صفــری فروشــانی و بختیــاری.)98-79 :1391 ،

عــاوه بــر اینهــا ،زمانــی هــم کــه بــه والیتعهــدی رســیدند ،رواج و گســترش جریانهــای
انحرافــی ،فلســفه وجــودی امامــت را زیــر ســؤال بــرده بــود .بــا توجــه بــه ایــن اوضــاع ،ســیره

امامرضا(علیهالســام) در ارائــه آموزههــای مهــدوی قابــل تأ ّمــل اســت.

 2-2-1-4نسل منتظر و شاخصههای آن

از جملــه مســائل مهمــی کــه در تبلیــغ امــام هشتم(علیهالســام) پیرامــون مســئله مهدویــت

نمــود بــارزی دارد ،موضــوع انتظــار فــرج و بــه تبــع آن ،تربیــت نســلی منتظــر اســت .از

امامرضا(علیهالســام) نیــز هماننــد ســایر ائمه(علیهمالســام) روایــات متعــدد و معتبــری

پیرامــون فضیلــت انتظــار فــرج نقــل شــده اســت .در روایتــی خطــاب بــه حسـنبنجهم کــه
از حضرتــش دربــاره فــرج پرســید ،فرمودنــد« :انتظــار فــرج ،جزئــی از فــرج است(».طوســی،

1411ق .)276 :در روایــت دیگــری فرمودنــد« :چــه نیکــو اســت صبــر و انتظــار فــرج! ...پــس بر
شــما بــاد صبــر و بردبــاری؛ زیرا گشــایش پــس از ناامیــدی فــرا میرســد(»...عطاردی1406 ،ق،

ج.)217 :1

حضــرت در راســتای حرکــت تبلیغــی خــود ،پیرامــون مهدویــت ،شــاخصههایی را برای نســل

منتظــر برمیشــمارد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
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الــف) یکــی از خصوصیــات نســل منتظــر ،ایمــان قاطــع بــه حوادثــی اســت کــه در آینــده

اتفــاق میافتــد .امامرضا(علیهالســام) همــواره ایمــان بــه آینــدهای روشــن را در مکتــب

«حجــت قائــم کــه در غیبتــش انتظــار او را کشــند و
تشــیع زنــده میکــرد و میفرمــودّ :
ّ
در ظهــورش مطــاع باشــند ،اگــر از دنیــا مگــر یــک روز باقــی نمانــده باشــد ،خــدا همــان روز را

طوالنــی مینمایــد تــا ظهــور کنــد و زمیــن را پــر از عدالــت کنــد؛ همــان گونــه کــه از ســتم

پــر شــده اســت(».ابن بابویــه ،1378 ،ج )372 :2چنیــن امیــدی ،انســان را در انجــام وظایفــش

باثباتتــر و مشــتاقتر میکنــد.

ب) از دیگــر ویژگیهــای برجســتۀ نســل منتظــر ،دیــد جهانــی اوســت .نســل منتظــر بایــد به
جــای پرداختــن بــه مســائل جزئــی ،تف ّکــر ک ّلــی و جهانــی داشــته باشــد .امامرضا(علیهالســام)
فرمودنــد :امــام مهدی(عــج) در روز ظهــور همــه را مــورد خطــاب قــرار میدهنــد« :او(حضــرت

مهدی(عــج)) کســی اســت کــه نــدا دهنــدهای از آســمان بــه نــام وی فریــاد کنــد کــه همــه

اهــل زمیــن دعــوت بــه ســوی او بشــوند .گویــد« :هــان! همانــا حجــت خــدا نــزد خانــه خــدا
آشــکار شــد او را پیــروی کنیــد کــه حــق بــا او و در او اســت(».ابن بابویــه1395 ،ق ،ج.)372 :2

بیــان حضــرت بهخوبــی بیانگــر ایــن مســئله بــوده کــه ظهــور حضرت(عج) جنبــه جهانــی دارد
ـع إلَیـ ِه ِمــن أَ ِ
قاصــی
و یــاران امــام عصــر از دورتریــن نقــاط جهــان گــرد هــم میآینــد« :یَجتَ ِمـ ُ
َ
األ ِ
رض»(همــان)378 :؛ بنابرایــن نســل منتظــر نیــز بایــد بــه شــکلی تربیــت شــود کــه دیــدی
جهانی داشــته باشــد.

ج) ســومین ویژگــی نســل منتظــر ،احیــای امــر امامــان بــا آمــوزش علــوم آنــان اســت .نســل

منتظــر در مکتــب اهــل بیت(علیهمالســام) آمــوزش دیــده و علــوم آنــان را فراگرفتــه اســت

و بــدان عمــل میکنــد و بــه دیگــران نیــز میآمــوزد .عبدالســامبن صالــح هــروی گفتــه
اســت :شــنیدم امامرضا(علیهالســام) فرمــود« :خداونــد بنــدهای را کــه امــر مــا را زنــده بــدارد،

رحمــت کنــد ».عــرض کــردم« :چگونــه امــر شــما را زنــده بــدارد؟» فرمــود« :علــوم مــا را

یــاد بگیــرد و بــه مــردم یــاد بدهــد .اگــر مــردم خوبیهــای کالم مــا را بداننــد ،از مــا پیــروی

میکنند(».همــان ،1378 ،ج .)620 :1بــا عنایــت بــه اینکــه انقــاب مهدی(عــج) جهانی اســت،

علــوم اهــل بیت(علیهمالســام) نیــز بایــد بــه تمــام زبانهــای زنــده جهــان ترجمــه شــود و
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،21بهار 1397

بررسی ابزارها ،آداب ،زمینه ها و تکنیک های تبلیغ در فرهنگ رضوی

129

در عصــر ارتباطــات و اتصــاالت بــا اســتفاده از همــه رســانههای گروهــی بــه جهانیــان برســد.
د) خصوصیــت چهــارم نســل منتظــر ،آمادگــی کامــل بــرای رویــاروی بــا حــوادث آینــده

اســت .او بایــد بدانــد کــه در عصــر ظهــور چــه وظیفـهای برعهــده دارد .امامرضا(علیهالســام)

بــا اعتقــاد بــه ایــن مطلــب ،بــه نحــوی از ظهــور ســخن میگفــت کــه روح آمادگــی را در درون
ـل أعمـ ِ
«أفضـ ُ
ـال
مســلمانان پــرورش مـیداد و بــه نقــل از پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) میفرمــودَ :
ـر ِج اهللِ»(همــان ،ج )36: 2معنــای انتظــار فــرج چیــزی جــز آمادهکــردن خــود
أ َّمتــی انتظـ ُ
ـار فَـ َ
بــرای رویارویــی مناســب بــا آن نیســت.

ه) ویژگــی پنجــم نســل منتظــر ،ترویــج فرهنــگ مهدویــت اســت .بیشــک ،اعتقــاد بــه انتظار

فــرج ،فــرد را بهگونـهای متناســب بــا جامعــه مهــدوی پــرورش میدهــد .امامرضا(علیهالســام)

فرمودنــد« :بهراســتی ،قائــم مــا کــه مهــدی اســت کســی اســت کــه بایــد در حــال غیبتــش،

انتظــار او را بکشــند(».همان .)377:منظــور آن حضــرت از چنیــن انتظــاری ،یــک انتظــار عملی
اســت؛ یعنــی نســلی کــه تــاش میکنــد در غیبــت آن حضرت(عــج) فرهنــگ مهدویــت را در
جامعــه ترویــج دهد.

 3-1-4تبلیغ عملی فرایض دینی

نمــاز مهمتریــن آییــن عبــادی مســلمانان اســت .پیرامــون اهمیــت و پایبنــدی بــر ادای

بهموقــع نمــاز روایتهــای بســیاری از امامــان معصوم(علیهمالســام) وارد شــده اســت.
در جامعــهای کــه نمــاز تبلیــغ و فضــای توحیــدی بــر آن حاکــم میشــود میــدان بــرای

گناهــکاران تنــگ میگــردد؛ زیــرا بانــگ نمــاز ،بانــگ بازگشــت بــه فطــرت توحیــدی اســت.

آن حضرت(علیهالســام) عــاوه بــر اینکــه بــر خوانــدن نمــاز اول وقــت بســیار تأکیــد داشــتند:
الصال ِة»(مجلســی1403 ،ق ،ج )20 :80عمـ ً
«حافِ ُظــوا َع َلــی َمواقِیـ ِ
ا اجــرای بهموقــع فرایــض
ـت َّ

دینــی ،از جملــه نمــاز را تبلیــغ میکردنــد .در مناظــره بــا عمــران صابــی ،هنگامــی کــه زمــان
نمــاز فــرا رســید ،امام(علیهالســام) رو بــه مأمــون کردنــد و فرمودنــد« :وقــت نمــاز اســت».
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عمــران از بیــم آنکــه مبــادا مناظــره بیــن او و امــام از ســر گرفتــه نشــود ،اظهــار داشــت :موالی

مــن! رشــته گفتگــو را قطــع مکــن زیــرا قلــب مــن بــا تــو ســازگار اســت .امام(علیهالســام) بــه
او وعــده فرمــود کــه مناظــره را پــی خواهــد گرفــت .آنــگاه از جــای خــود برخاســت و نمــاز را
اقامــه کــرد و پــس از ادای نمــاز ،مناظــره را از ســر گرفت(همــان،ج.)313 :10

 2-4تبلیغات فرهنگی رضوی
 1-2-4پرورش نخبگان فرهنگی

یکــی از شــیوههای تبلیغــی امامرضا(علیهالســام) پــرورش دینشناســان نخبــه بــود کــه
همگــی جــزء مراجــع دینــی بهشــمار میآمدنــد و توانســتند بهعنــوان مب ّلــغ دیــن ،بســیار

مؤثّــر واقــع شــوند .بهعنــوان نمونــه ،امــام ،زکریاب ـنآدم را دینشناســی آگاه میدانســت و از
شــیعیان میخواســت بــرای حـ ّ
ـل مشــکالت و مســائل دینــی خــود بــه او رجــوع کنند(کشــی،

 ،1363ج.)595 :1

از دیگــر ویژگیهــای ایــن نخبــگان بهرهمنــدی از علــم و دانــش بــود .آنــان بــا اســتفاده از

علــم خــود ،جامعــه را از لغزشهــا و انحرافهــا مصــون میداشــتند .امامرضا(علیهالســام)

علــم و دانــش برخــی از نخبــگان جامعــه ماننــد یونسبنعبدالرحمــن را تمجیــد و وقتــی
شــخصی از او پرســید کــه امــکان دســتیابی بــه امام(علیهالســام) برایــش مقــدور نیســت

و بایــد پرســشهایش را بــا چــه کســی در میــان بگــذارد ،در جــواب فرمودنــد« :آن را از

یونسبنعبدالرحمــن بپرس(».نجاشــی1407 ،ق .)446 :امام(علیهالســام) در توصیــف

شــخصیت یونــس میفرماینــد« :یونسبنعبدالرحمــن ماننــد ســلمان فارســی در زمانــش
است(».کشــی ،1363 ،ج .)203 :1یونــس عــاوه بــر اینکــه جزء اســتادان برجســته حــوزه علوم

دینــی بــود و شــاگردان زیــادی را تربیــت کــرد ،تألیفــات فقهــی فراوانــی نیــز دارد .نخبــگان

دارای بصیــرت بودنــد و همیــن بصیــرت ،عرصــه را بــر جریانهــای انحرافــی تنــگ کــرد.

جریــان انحرافــی واقفیــه بــا مغالطههــا و جدلهــا توانســتند بســیاری از افــراد را واقفــی کننــد؛
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امــا در برابــر افــراد بصیــری ماننــد فضلبنشــاذان ،یونسبنعبدالرحمــن ،صفوانبنعیســی

ـر
و زکریاب ـنآدم نتوانســتند بــا مغالطــه و جــدل وارد شــوند(ابنداوود1392 ،ق ،ج383 :1؛ حـ ّ
عاملــی ،بیتــا ،ج .)236 :3افــزون بــر ایــن ،از دیگــر عواملــی کــه ســبب شــد در دام انحرافهــا
گرفتــار نشــوند ،اطاعــت محــض آنــان از رهبــری امامرضا(علیهالســام) بــود؛ چنانکــه امــام

جواد(علیهالســام) در مــورد محمدبنســنان و صفوانبنیحیــی فرمودنــد« :ایــن دو هرگــز بــا

مــن و پــدرم مخالفــت نکردند(».کشــی ،1363 ،ج.)504 :1

امامرضا(علیهالســام) در دیدارهــای خویــش بــا نخبــگان عرصــه فرهنگــی ،همــواره از آنــان

میخواســتند مبــارزه بــا جریانهــای انحرافــی و ســران آنهــا را در رأس برنامههــای خویــش

قــرار دهنــد تــا جامعــه را از خطــر تهاجــم فرهنگــی حفــظ کننــد .یونسبنعبدالرحمــن

میگویــد« :امامرضا(علیهالســام) بــه مــن فرمودنــد :ای یونــس! محمدبنفــرات را میبینــی

کــه چگونــه بــر مــن دروغ میبنــدد؟ بــه آن حضــرت عــرض کــردم :خداونــد او را از رحمــت

خویــش دور بــدارد! آن حضــرت فرمودنــد :چنیــن بــاد! خداونــد او را عــذاب دردناکــی بچشــاند!
همانگونــه کــه کســانی را کــه پیــش از او بــر مــا دروغ بســتند ،دچــار عــذاب نمــود .ای
یونــس! ایــن را گفتــم تــا یارانــم را از او دور بــداری و آنــان را بــه لعــن بــر وی و برائــت از او امــر

کنــی زیــرا خداونــد از او بیــزار اســت(».همان .)554 :ایــن گفتگــوی حضرت(علیهالســام) ارائــه

برنامــه از جانــب ایشــان بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی اســت.

از مســائل فرهنگــی دیگــری کــه جامعــه روزگار امامرضا(علیهالســام) بــا آن روبــهرو

بــود ،تــاش برخــی از کوتهفکــران و منحرفــان بــرای از بینبــردن فرهنــگ انسانســاز

ـی دس ـتپرورده
اهلبیت(علیهمالســام) بــود تــا جامعــه را منحــرف ســازند .نخبــگان فرهنگـ ِ
امام(علیهالســام) تــاش بســیاری میکردنــد تــا بتواننــد آموزههــای صحیــح دینــی را در

اختیــار مــردم قــرار دهنــد .از جملــه اقدامهــای آنــان ســفر بــه مراکــز پخــش اندیش ـههای

انحرافــی بــود؛ چنانکــه یونسبنعبدالرحمــن بــه عــراق ســفر کــرد ،کتابهــای حدیثــی

آنــان را گرفــت و آنهــا را بــه امام(علیهالســام) عرضهنمــود .آن حضــرت نیــز احادیــث وضعــی
را بــرای وی مشــخص فرمود(همــان.)401:
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تألیفــات متعــددی کــه از نخبــگان جامعــه رضــوی دربــاره اثبــات امامــت

علیبنابیطالب(علیهماالســام) وجــود دارد ،حاکــی از ایــن مطلــب اســت کــه در ایــن دوران

برخــی از نخبــگان ماننــد فضلبنشــاذان وارد مبــارزه سیاســی بــا خلفــای عباســی شــده
و امامــت جامعــه اســامی را شایســته اهــل بیت(علیهمالســام) میداننــد .حفــظ وحــدت

شــیعیان از جملــه مــواردی بــود کــه نخبــگان سیاســی ســعی داشــتند بــا تدابیــر خــود ،آن را

تحقــق ببخشــند(ابن داوود1392 ،ق.)346 :

 2-2-4مقابله با اصطکاک فرهنگی میان جهان اسالم و غرب

مأمــون حاکــم عباســی تاکتیــک جدیــدی را بــرای انــزوای امام(علیهالســام) بـهکار گرفــت.

امام(علیهالســام) نیــز فعالیتهــای سیاســی خــود را متناســب بــا وضعیــت موجــود جهــت
داد .در ایــن دوره ،حکومــت تصمیــم گرفــت بــرای جلوگیــری از نفــوذ بیشــتر امام(علیهالســام)

در جامعــه ،آثــار علمــی ســایر تمدنهــا را ترجمــه و در جامعــه اســامی منتشــر کنــد تــا

متوجــه
هــم ذهــن مــردم از پیگیــری مســئله خالفــت و جانشــینی پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)
ّ
مســائل دیگــر شــود و هــم بــا ورود عالمــان جدیــد بــه جامعــه اســامی ،اهمیــت و نفــوذ

علمــی امام(علیهالســام) کاهــش یابــد« .بیتالحکمــه» بــا همیــن هــدف تأســیس شــد
و نهضــت ترجمــه آغــاز گشــت .در ادامــه ،هســتههای علمــی جدیــد و جلســات مناظــره

علمــی پرشــماری برگــزار گردیــد .در پــی ترجمــه متــون خارجــی کــه در بیتالحکمــه و
جندیشــاپور صــورت گرفــت ،اصطــکاک فرهنگــی میــان جهــان اســام و غــرب ایجــاد شــد

ـرق و مذاهــب مختلــف ،فضــای علمــی و فرهنگــی خاصــی را پدیــد آورد .حضــور
و تبلیغــات فِـ َ
امامرضا(علیهالســام) در ایــن مقطــع ســرآغاز تحولــی اساســی در دنیــای فکــری مســلمانان

بهویــژه ایرانیــان گردید(صفــا .)61-59 :1371 ،امام(علیهالســام) در راســتای روشنســاختن
افــکار عمومــی مســلمانان ،بهویــژه شــیعیان ،بــه تنقیــح و تبییــن معــارف دینــی و تشــکیل

جلســات مناظــره و ...میپــردازد و راه و رســم تحقیــق و تحصیــل علــم را بــه مــردم و اهــل علــم
معرفــی میکنــد و آنــان را از خطــر انحــراف مصــون مــی دارد.
ّ
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یکــی دیگــر از اقدامهــای امامرضا(علیهالســام) در تحکیــم مواضــع فرهنگــی شــیعه و

گســترش آن ،تشــکیل حــوزه درســی در منــزل و مســجد بــود .در ایــن جلســات بــود کــه

شــیعیان از شــهرهای دور و نزدیــک بــرای زیــارت امام(علیهالســام) و گرفتــن راهنمایــی و
کســب معــارف علمــی و دینــی و حـ ّ
ـل شــبهات و مســائل گوناگــون میآمدنــد .تعــداد ایشــان

ـدی کــرد و آن را بــه تعطیلــی
هــر روز بیشــتر میشــد تــا جاییکــه مأمــون احســاس خطــر جـ ّ

کشــاند(ابن بابویــه ،1378 ،ج.)174-172 :1

 3-2-4ترویج سبک زندگی اسالمی

در شــرایطی کــه جریانهــای انحرافــی داخــل مرزهــای اســامی از یکطــرف و مشــکالت

فرهنگــی ناشــی از نهضــت ترجمــه و ورود افــکار و آرای مختلــف و مخالــف بــا فرهنــگ اصیــل

اســامی از طــرف دیگــر ،بنیانهــای جامعــه اســامی و بهخصــوص خانــواده را هــدف آمــاج

حمــات ویرانگــر خــود قــرار داده بــود ،یکــی از کارهــای تبلیغــی امامرضا(علیهالســام) بــرای

نجــات خانوادههــا از ایــن بحــران ،نشــر و تقویــت ســبک زندگــی اســامی بــود .از آنجاکــه
مقصــد امام(علیهالســام) رســاندن خانــواده بــه عالیتریــن کمــال شایســته خویــش بــود،

ـدس بیــان فرمودهانــد.
لطیفتریــن و عمیقتریــن بیانــات را در جهــت شــکوفایی ایــن نهــاد مقـ ّ

در بیانــات آن حضــرت ،عــاوه بــر توجــه بــه حقــوق مــرد و وظایــف او ،حــق زن نیــز بهطــور
کامــل اســتیفا شــده اســت .تبلیــغ آن حضــرت دربــاره زندگــی مشــترک بــر ایــن اصــل اســتوار

بــود کــه در زندگــی خانوادگــی ،زن و شــوهر بایــد در غــم و شــادی شــریک هــم باشــند و

رفتارهــای آنــان مســالمتآمیز و بــر اســاس خوشرویــی و مهربانــی باشــد .از بزرگتریــن
معضالتــی کــه ســبب تزلــزل و تضعیــف بنیــان خانــواده میشــودُ ،
بدخلقــی و بدرفتــاری زن و

مــرد بــا یکدیگــر اســت .آثــار زیانبــار فــردی و اجتماعــی ایــن صفــت مذموم بر کســی پوشــیده

نیســت و امام(علیهالســام) در روایــات فراوانــی ،مــردم را از آن برحــذر داشــتهاند(همان ،ج:2
31؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)383 :68بــا توجــه بــه آثــار ســو ِء فراوانــی کــه ُ
بدخلقــی بــر روح و

روان خانــواده و بهتبــع آن بــر جامعــه دارد ،آن حضــرت همــواره ســفارش میکردنــد کــه
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خانوادههــا ،دختــران خــود را بــه تزویــج افــراد بداخــاق درنیاورند(ابــن بابویــه ،1378 ،ج:2

409؛ مجلســی1403 ،ق ،ج235 :103؛ عطــاردی1406 ،ق ،ج.)280 :1

از امامرضا(علیهالســام) پیرامــون هــر کــدام از بایســتههای زندگــی خانوادگــی احادیــث

زیــادی وارد شــده اســت کــه پرداختــن بــه تمامــی آنهــا در ایــن مجــال نمیگنجــد؛ لــذا
بــه صــورت تیتــروار بــه مــواردی از آنهــا اشــاره میشــود :اعتــدال و رفتــار تــوأم بــا فروتنــی

حرانــی201 :1366 ،؛ عطــاردی،
و خوشرویی(مجلســی1403 ،ق ،ج347 :75؛ ابنشــعبه ّ

1406ق ،ج ،)304 :1لــزوم احتــرام متقابل(ابــن بابویــه ،1378 ،ج ،)211 :1قدرشناســی و
تمجید(عطــاردی1406 ،ق ،ج ،)299: 1مــدارا و ســازش(عطاردی1406 ،ق ،ج ،)456 :2ابــراز

حرانــی ،)410 :1366 ،عفو و گذشــت(دیلمی1408 ،ق،)307 :
عواطــف و احساســات(ابن شــعبه ّ
مشــورت کردن(حــر عاملــی1409 ،ق :ج44 :12؛ برقــی ،)601 :1371 ،آراســتگی و نظافت(ابــن

بابویــه ،1378 ،ج ،)163 :1هدیــه دادن(ابــن بابویــه ،1378 ،ج74 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج:71
21؛ کلینــی ،1362 ،ج )547 :1و...

 3-4تبلیغات سیاسی رضوی
برخی از مهمترین تبلیغات سیاسی امام رضا(علیهالسالم) عبارتند از:

 1-3-4بیان مشروعیت الهی خویش

تقیــه نکردنــد و امامــت
امامرضا(علیهالســام) درخصــوص مشــروعیت الهــی خویــش هرگــز ّ

ق بودنشــان را بهصراحــت اعــام میکردنــد .ابــان میگویــد« :خدمــت حضــرت
و برحــ 
َ
َ
ـول َوأُولِی َ
األمـ ِر ِم ُ
الرسـ َ
نکم»
رضا(علیهالســام) رســیدم و پرســیدم :معنــی «أ ِط ُیعــوا اهللَ َوأ ِط ُیعــوا َّ
چیســت؟ فرمــود :علیبنابیطالب(علیهماالســام) .ســپس ســکوت کــرد .چــون ســکوتش بــه
طــول انجامیــد ،گفتــم :بعــد از آن کیســت؟ فرمــود :حسن(علیهالســام) .بــار دیگــر ســکوت
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کــرد .پرســیدم :بعــد از آن کیســت؟ فرمــود :حسین(علیهالســام) .راوی گویــد :وی همچنــان
ســکوت میکــرد و مــن ســؤال میکــردم تــا آن گاه کــه همــه امامان(علیهمالســام) را نــام

برد(.عطــاردی1406 ،ق.)518 :

 2-3-4ضرورت رهبری و زعامت امام(علیهالسالم)

توجــه خــاص شــده اســت؛
در مکتــب سیاســی حضــرت رضا(علیهالســام) بــه ایــن مهــم ّ

بهگونـهای کــه حضرت(علیهالســام) در اســتدالل بــر ضــرورت وجــود زمامــدار و رهبــر ،اعــام
میفرماینــد :اگــر امامــی امیــن در رأس هــرم مدیریــت و قــدرت نباشــد ،دیــن ،آییــن و احــکام
مــردم مــورد تاختوتــاز قــرار میگیــرد و عرصــه بــرای اهــل بدعــت و الحــاد بــاز میشــود و

در نتیجــه آن ،فســاد ،ویرانــی و اختــال عمومــی ،چهــره زشــت خــود را بــرای مــردم نمایــان

نــص کالم امامرضا(علیهالســام)
می-ســازد .تعبیــر فســاد و اختــال عمومــی ،برگرفتــه از ّ
َ
«کان فِــی ذ َ
ین(».ابن بابویــه ،1378 ،ج133 :؛ مجلســی1403 ،ق،
َلک فَســا ُد َ
اســتَ :
جم ِع َ
الخلــقِ أ َ

ج)263 :65؛ یعنــی در صــورت عــدم اقامــه عــدل توســط امــام عــادل ،فســاد ،جمیــع خلــق را
فراخواهــد گرفــت ،نــه اینکــه تنهــا بخشــی از عالــم را شــامل شــود.

 3-3-4گفتگو و ارتباط با مردم

مأمــون بــه طــرق مختلــف تــاش میکــرد امام(علیهالســام) را از مــردم دور نگــه دارد تــا آن

ارتبــاط عاطفــی و معنــوی میــان حضــرت و مــردم را از بیــن ببــرد .در همیــن راســتا ،بــا تدبیــر

ـاص خــود مســیر حرکــت امام(علیهالســام) از مدینــه تــا مــرو را طــوری انتخــاب کــرده بــود
خـ ّ

محبــت اهــل بیت(علیهمالســام) ماننــد کوفــه و قــم بــر ســر راه
کــه شــهرهای معــروف بــه ّ

قــرار نگیرنــد .ا ّمــا امام(علیهالســام) در همــان مســیر تعیینشــده و در جایجــای ایــن ســفر
طوالنــی ،خــود را در معــرض ارتبــاط بــا مــردم قــرار میداد(جعفریــان .)221 :1368 ،در بصــره

دلهایــی را کــه بــا او نامهربــان بودنــد ،بــه خــود متمایــل کــرد .در اهــواز از امامــت ســخن
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گفــت و در نیشــابور حدیــث گهربــار «سلســلةالذهب» را بــه یــادگار گذاشــت و وظیفــه تبلیغــی
خویــش را بــه بهتریــن شــکل بــه انجــام رســاند.

 4-3-4تالش برای بیداری اسالمی

از جملــه مســائلی کــه در تبلیــغ رضــوی جایــگاه ویــژهای دارد ،تــاش بــرای بیــداری مــردم

نســبت بــه ظلــم و جــور حاکمــان زمانــه و بیــان بیکفایتــی آنان اســت .اظهــار برائــت و بیزاری
از ظالمــان نســبت بــه امامان(علیهمالســام) از وظایــف پیــروان اهل بیت(علیهمالســام) اســت.

امامرضا(علیهالســام) در تبییــن احــکام راســتین اســام فرمودنــد« :برائــت از کســانی کــه بــه
همــت ورزیدنــد
آلمحمد(علیهمالســام) ظلــم کردنــد و بــه بیــرون رانــدن آنــان از زادگاهشــان ّ

و ســتم بــه آنــان را ســنت نهادنــد ،واجــب اســت(».ابن بابویــه ،1378 ،ج.)275 :2

در روزگار حضــرت ،دو نفــر مســافر بــه خراســان آمدنــد .وقتــی بــه حضــور ایشــان رفتــه

و پرســیدند :مــا از فــان جــا آمدهایــم؛ آیــا نمــاز مــا شکســته اســت یــا تمــام؟ حضــرت

رضا(علیهالســام) بــه یکــی از آنــان فرمــود :نمــاز تــو شکســته اســت .و به دیگــری فرمــود :نماز
حد ســفر آنــان هیچگونــه تفاوتی
تــو تمــام اســت .بــا اینکــه آنهــا از یــک جــا آمــده بودنــد و در ّ

تعجــب کردنــد کــه چــرا جــواب مســئله ،دوگونــه شــد .امام(علیهالســام) برای
نبــود! لــذا آنــان ّ

آن کــس کــه فرمــوده بــود نمــاز تــو تمــام اســت؛ چنیــن توضیــح دادنــد« :زیــرا تــو بــه قصــد
دیــدار ســلطان(مأمون ظالــم) آمــدهای؛ بنابرایــن ســفر تــو ســفر گنــاه اســت و ســفر گنــاه،

ـود(».حر عاملــی1409 ،ق ،ج .)510: 5بــه ایــن شــیوه ،آن حضــرت
موجــب قصــر نمــاز نمیشـ
ّ

بــا تبییــن احــکام فقهــی ،پیوســته مــردم را از دلدادگــی بــه حاکمــان جــور برحــذر میداشــت.

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،21بهار 1397

بررسی ابزارها ،آداب ،زمینه ها و تکنیک های تبلیغ در فرهنگ رضوی

137

 .5سبکشناسی تبلیغ رضوی
سبکشناســی یکــی از علــوم نوپــا و جدیــد در حــوزه ادبیــات اســت« .ســبک بــه معنــای طرز

بیــان اســت .بیــن روحیــات و خلقیــات صاحب اثــر از یک ســو و معنای مــورد نظر وی ،از ســوی

دیگــر ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد .هــر نویســنده و گوینــدهای ،ســبک منحصــر بــه فــرد خود
را دارد کــه تحــت تأثیــر عوامــل اجتماعــی ،تاریخــی ،دینــی و ...نیــز قــرار میگیرد(».شمیســا،

 .)15 :1375زبانشناســان اغلــب بــرای شــناخت یــک اثــر متنــی ،از چندیــن معیــار معــروف
اســتفاده میکننــد؛ از جملــه :داشــتن نظــم بیانــی در متن(شــامل اســتفاده از صنعــت تکــرار،

عمیــق و کوتــاه بــودن و یــا اطنــاب ســخن ،بنــا بــه اقتضــای حــال مخاطــب ،توجــه بــه آهنــگ
و ریتــم کلمــات) ،تسلســل و نظــم منطقــی مباحــث ،معناشناسی(شــامل هماهنگــی لفــظ بــا

معنــا ،انتخــاب آگاهانــه واژگان و بهکارگیــری ســاختارهای تأکیدی)(.نــک :کــواز-54 :1386 ،
62؛ عیــاد شــکری.)73-67 :1982 ،

علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) در تبلیــغ خویــش در کنــار رعایــت اصــول اخالقــی و

علمــی ،همــواره ســعی میکــرد ،بــه منظــور تأثیــر بیشــتر در مخاطــب و بــا اســتناد بــه آیــه:
َ
«وقُـ ْ
ـو ً
ال بَلِيغ ًا»(وبــا آنهــا ســخنی رســا کــه در دلهایشــان مؤثّــر افتــد،
َ
ـم فِــي أنْ ُف ِسـه ِْم قَـ ْ
ـل ل َ ُهـ ْ
بگوی)(نســاء )63/گفتــار خویــش را بــه انــواع تکنیکهــای ادبــی و بالغــی م ّزیــن نمایــد .در
ایــن بخــش برخــی از مــوارد مه ـ م ارائــه میشــود:

 1-5نظم بیانی متن
مفاهیمــی کــه در نظــم بیانــی متــن ســنجیده میشــوند ،بــر محــور تکرارهــا ،طوالنــی یــا

کوتاهبــودن عبارتهــا بــه مقتضــای حــال مخاطــب و نیــز توجــه بــه آهنــگ و ریتــم کلمــات
اســت کــه در ادامــه بررســی میشــود:
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مهــم نظــم بیانــی،
در بیانــات علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) یکــی از ویژگیهــای
ّ

تکــرار برخــی کلمــات اســت .ایــن مســئله دالیــل خاصــی دارد کــه در ضمــن نمونههــا بــه

آنهــا اشــاره میشــود :آن حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابــی ،دربــاره خداونــد میفرمایــد:
َ
ـم يَـ َز ْل َو ِ
«أَ َّمــا ال ْ َو ِ
ال يَـ َز ُال َك َذلِـ َ
اض َو َ
ـر ٍ
ـك
ء َم َعـ ُه بِــا ُحـ ُ
احـ ُ
ـي َ
ـد فَ َلـ ْ
ـدو ٍد َوال أ ْعـ َ
احــدا ً َكائِنـ ًا ال َشـ ْ
ـدو ٍد م ْختَلِ َفـ ٍة ال فِــي َشـ  َ
َ
ـر ٍ
ـي ٍء
امـ ُه َوال فِــي َشـ ْ
ـم َخ َلـ َ
ثُـ َّ
ـي ٍء أقَ َ
اض َو ُحـ ُ ُ
ـق َخ ْلقـ ًا ُم ْبتَ ِدعـ ًا ُم ْختَلِفـ ًا بِأ ْعـ َ
ْ
ــي ٍء َح َذ ُاه(»...خداونــد یگانــه از ازل بیهمتــا بــوده ،چیــزی بــا او نبــوده،
َحــ َّد ُه َوال َع َلــى َش ْ

حــدود و اعــراض راهــی بــه او نداشــته و همــواره چنیــن بــوده اســت .پــس مخلوقــات را بهطــور

ابداعــی بــا اعــراض و حــدود مختلــف خلــق نمــود .ایــن خلقــت ابداعــی را نــه در چیــزی بــه

پــا داشــت و نــه محــدود بــه چیــزی کــرد؛ نــه بــر چیــزی مقابــل نمود()...ابــن بابویــه،1378 ،

ج.)169 :1

بــا عنایــت بــه اینکــه از لحــاظ قواعــد نحــوی ،در عبــارات بــاال ،نیــازی بــه تکــرار حــرف «ال»

نیســت زیــرا معنــای حــرف نفــی «ال» بهوســیله حــرف عطــف «واو» منتقــل میشــود؛ امــا آن

حضــرت ،حــرف «ال» را بــه نشــانه تأکیــد بســیار ،تکــرار فرمودنــد.

ـرک جســتن تکــرار میکنــد .بهعنــوان
گاهــی گوینــده کالم واژهای را بــه علــت التــذاذ یــا تبـ ّ

نمونــه ،تکــرار کلمــه «اهلل» در بخشهایــی از بیانــات حضــرت ،همیــن هــدف را دنبــال میکند:
ـض فَبِأمـ ِر اهلل ِ َوبِر َِضــی اهلل ِ َوب ِ َق َضــا ِء اهلل ِ َو(». ...همــان.)288 :
«أمــا ال َفرائِـ ُ
ّ
ّ
مفید(غیرمخل)
 2-1-5بهکارگیری اطناب

تلـ ّ
ـص تکــرار لفظــی نیســت بلکــه گاه طوالنیبــودن کالم و
ـرک و تأکیــد تنهــا مختـ ّ
ـذذ ،تبـ ّ
تکــرار معنــای واحــد در الفــاظ مختلــف ،نوعــی تأکیــد بــر موضــوع تلـ ّ
ـرک اســت کــه
ـذذ و تبـ ّ

اطنــاب مفیــد یــا غیرمخـ ّ
ـل نامیــده میشــود .هرچنــد نمونــه ایــن نــوع اطنــاب در مناظــرات
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فــراوان نیســت ،امــا در بررســی کالم امام(علیهالســام) گاهــی دیــده میشــود کــه حضــرت بــه
مقتضــای حــال مخاطــب ،از اطنــاب غیرمخـ ّ
ـل بــرای انتقــال بــار تأکیــدی و التــذاذی معنایــی
خــاص بهــره گرفتــه اســت؛ یعنــی گاه معنــای مــورد نظــر چنــان مهــم بــوده و چنــان بیــان

آن و در نتیجــه شــنیدن آن توســط مخاطــب ارزشــمند اســت کــه حضــرت ،کالم را بــا اطنــاب

بیــان میکنــد تــا مخاطــب از شــنیدن و در نتیجــه درک ایــن مفاهیم ،بیشــترین التــذاذ و بهره
فکــری و معنــوی را داشــته باشــد .نمونــه ایــن اطناب غیرمخـ ّ
ـل در توصیف اســماء الهی توســط
ایشــان بهچشــم میخــورد .بــرای نمونــه ،میتــوان بــه توصیــف اســم «الظاهــر» توجــه کــرد

کــه چنیــن میفرماینــد:

َ
ـن أَن َّـ ُه َع َ
َّ
اء ب ِ ُر ُكـ ٍ
ـوب ف َْوقَ َهــا َوقُ ُعو ٍد َع َل ْي َهــا َوتَ َسـ ُّن ٍم ل ِ ُذ َرا َهــا َول َ ِك َّن
ـس ِمـ ْ
َ
الاأل ْشــيَ َ
ـر فَ َل ْيـ َ
«وأ َّمــا الظا ِهـ ُ
َ
ـر ُت َع َلــى أَ ْع َدائِــيَ -وأَ ْظ َه َرنِي اهللُ
َذلِـ َ
ـو ِل َّ
ـك ل ِ َق ْهـ ِر ِه َو َغ َلبَتِـ ِه األ ْشــيَ َ
اء َوقُ ْد َرتِـ ِه َع َل ْي َهــا َك َقـ ْ
الر ُجلِ َظ َهـ ْ
َ
َ
ـج َوال َّظ َفـ ِر فَ َه َكـ َ
األشــيَاء»(و ا ّمــا ظاهــر ،بــه
ـور اهلل ِ َع َلــى ْ
ـر َع َلــى ال ْ َف َلـ ِ
ـذا ُظ ُهـ ُ
َع َلــى َخ ْص ِمــي إِذَا أ ْخبَـ َ
ايــن معنــى نيســت كــه بــا ســوار شــدن بــر اشــيا و نشســتن بــر آنهــا ،از آنهــا بــاال رفتــه اســت

بلكــه بــه ايــن خاطــر بــه او ظاهــر گفتــه مىشــود كــه بــر همــه چيــز چيــره و قاهــر اســت و
بــر همــه چيــز غلبــه يافتــه و نســبت بــه همــه چيــز قــادر اســت .مثـ ً
ا گفتــه مىشــود «بــر
دشــمنان خــود پيــروز شــدم» و «خداونــد مــرا بــر دشــمنم پيــروز گردانيــد» .در اينجــا منظــور

از ظهــور ،فتــح و غلبــه اســت و ظهــور خــدا بــر اشــيا نيــز ايــن گونــه است)(طبرســی1403 ،ق،
ج393 :2؛ ابــن بابویــه ،1378 ،ج.)300 :1

بــا اندکــی تدبّــر در بیانــات فــوق میتــوان پــی بــرد کــه آن حضــرت بــرای شــرح معنــای
لفــظ «الظاهــر» کــه از صفــات الهــی اســت از اطنــاب مفید(غیرمخـ ّ
ـل) اســتفاده کــرده و آن را

بهعنــوان قاهربــودن ،ســپس غلبهداشــتن و بعــد چیــره و قادربــودن شــرح داده و ســرانجام بــه

ذکــر نمونههایــی از کالم عــرب بــرای اثبــات ایــن موضــوع پرداختــه اســت .ایــن نــوع اطنــاب
ـرک و تلـ ّ
ـذذ گوینــده و شــنونده
از یــک ســو بیانگــر تأکیــد معنایــی بــوده و از ســوی دیگــر تبـ ّ
بــرای بیــان و دریافــت ایــن مفاهیــم واال را میرســاند.
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یکــی از ویژگیهــای بــارز تبلیــغ رضــوی عمیــق و کوتاهبــودن ســخن اســت .در مناظــرهای

کــه میــان آن حضــرت و مــردی زندیــق صــورت گرفــت ،آن مــرد از امام(علیهالســام)

درخواســت کــرد تــا خداونــد را برایــش توصیــف کنــد .حضرت(علیهالســام) فرمودنــد :خداونــد

قابــل تعریــف و تحدیــد نیســت .پرســید :چــرا؟ فرمودنــد :زیــرا هــر محــدودی به حــدی منتهی

میشــود و هــرگاه احتمــال تحدیــد وجــود داشــته باشــد ،احتمــال زیــادت و نقصــان نیــز وجود
دارد؛ حــال آنکــه خداونــد نــه محــدود بــه زمــان و مــکان اســت و نــه نقصــان و تجزیــه در او راه

دارد و نــه بــا وهــم و گمــان میتــوان او را درک نمــود و تص ـ ّور کرد(طبرســی1403 ،ق ،ج:2
.)172

احتجاجــات امام(علیهالســام) در عیــن برخــورداری از اختصــار و ایجــاز کالم ،دربردارنــده

انبوهــی از معــارف اســت .بهعنــوان نمونــه ،در مناظــره مختصــر امام(علیهالســام) بــا
یحییبنضحــاک و دیگــر علمــای عامــه در مجلــس مأمــون ،آن حضرت(علیهالســام) بــه

نحــوی از احتجــاج عمیــق و مختصــری بهــره بردنــد کــه مأمــون در پایــان ،چنــان غضبنــاک و

ـرق شــدند(.ابنشهرآشــوب،1379 ،
ناراحــت شــد کــه بــه یکباره فریــادی کشــید که همــه متفـ ّ
ج351 :4؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)440 :2

 4-1-5توجه به آهنگ کالم

در زبــان عربــی ،ریتــم حــروف تشــکیلدهنده کلمــه و ویژگــی هر یــک از این حــروف و آهنگ

جمــات ،چنــان تأثیــر مهمــی در ســیر معنایــی جملــه دارد کــه گفته میشــود میــان آهنگ و
معنــی رابطــه کامـ ً
ا مســتقیمی وجــود دارد .در بیانــات مناظــرهای امامرضا(علیهالســام) نیــز

کاربــرد ایــن ویژگــی ،بــارز و برجســته اســت .آن حضــرت در ایــن بیانــات ،از آهنــگ خــاص
حــروف ،کلمــات و جمــات بــرای انتقــال کامــل معنــای مــورد نظــر بهــره گرفتهانــد .بــه
ـد ُّل
ـدو ٍد َو ِّ
الص َفـ ُ
اء ُك ُّل َهــا تَـ ُ
برخــی از ایــن نمونههــا اشــاره میشــود« :ال َحـ ٌّد ل ِ َغ ْيـ ِر َم ْحـ ُ
األسـ َ
ـم ُ
ـات َو ْ
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ـد ُّل َع َلــى اإل َِح َ
َع َلىال ْ َك َمـ ِ
ـدو ُد الَّتِي(»...ابــن بابویــه،1378 ،
ـد ُّل ال ْ ُحـ ُ
اطـ ِة َك َمــا تَـ ُ
ـال َوال ْ ُو ُجــو ِد َوال تَـ ُ
ج .)174 :1در عبــارات فــوق ،تکــرار حــرف «دال» کامـ ً
ا مشــهود اســت« .حــرف دال از جملــه
حــروف نطعــی بــوده و بــر قطعیــت کالم داللــت میکند(».ســلیمان)51 :1371 ،؛ بنابرایــن
تکــرار ایــن حــرف در جملــه بیانگــر قاطعیــت کالم و نبــود شــک و تردیــد در حکــم ک ّلی جمله
اســت .در ایــن میــان ،اســتفاده از ویژگــی موســیقیایی و حــروف دیگــر بــرای انتقــال معنــای

خــاص نیــز قابــل توجــه اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه کالم زیــر اشــاره کــرد« :إ َِّن
ـر التَّ َدابِير»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج .)285 :1تکــرار حــرف «راء»
ـر َو َدبَّـ َ
اهللَ َع َّز َو َج َّــل قَ َّــد َر ال ْ َم َقا ِديـ َ
در ایــن عبارتهــا ،کامـ ً
ا معلــوم اســت .بــا توجــه بــه اینکــه «ویژگــی موســیقیایی حــرف راء،
تکریــر است»(ســلیمان )51 :1371 ،حضــرت از واژگان خاصــی اســتفاده کردهانــد کــه همگــی

بــه حــرف راء ختــم میشــود تــا ویژگــی موســیقیایی ایــن حــرف در ادای معنــای تکرارپذیــری
عمــل ،دخیــل باشــد .بهعبــارت دیگــر ،میتــوان نتیجــه گرفــت ایــن خداونــد متعــال اســت که
ـدرات و تدبیــرات الزم را همــواره و پیدرپــی در نظــر میگیــرد .لــذا در نمونــه مذکــور نیــز
مقـ ّ
کاربــرد موســیقیایی حــروف بــرای انتقــال معنــا کامـ ً
ا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

 2-5بهکارگیری ساختارهای تأکیدی
یکــی از ســاختارهای تأکیــدی آن امــام همــام اســتفاده فــراوان از ســاختار «قد +فعــل ماضی»

بــرای نشــاندادن قطعیــت حقیقــت مــورد نظــر اســت .بهعنــوان نمونــه:

ـد أَ ْخ َطـ َ
ـن قَـ َ
ـد َج ِهـ َ
ـال
ـد تَ َعـ َّد ُاه َمــنِ ْاشـتَ َم َل ُه َوقَـ ْ
ـل اهللَ َمــنِ ْاسـتَ ْو َص َف ُه َوقَـ ْ
«فَ َقـ ْ
ـأ ُه َمــنِ ا ْكتَنَ َهـ ُه َو َمـ ْ
ـن قَـ َ
ـن قَـ َ
ـن قَـ َ
ـم فَ َق ْد
َك ْيـ َ
ـال َمتَــى؟ فَ َقـ ْ
ـم؟ فَ َقـ ْ
ـف؟ فَ َقـ ْ
ـد َوقَّتَـ ُه َو َمـ ْ
ـد َعلَّ َلـ ُه َو َمـ ْ
ـد َشــبَّ َه ُه َو َمـ ْ
ـال فِيـ َ
ـال لِـ َ
َض َّمنَـ ُه َو( »...پــس كســى كــه او را وصــف نمــوده ،قطعـاً او را نشــناخته اســت و كســى كــه او را
ـدى و جفــا كــرده و كســى
شــامل غيــر او قــرار داده و تعميــم در او قائــل شــده مســلماً بــه او تعـ ّ

كــه طلــب كنــه و حقيقــت او نمــوده ،بــدون تردیــد خطــا كــرده اســت؛ و كســى كــه گفــت
چگونــه اســت؟ قطعـاً بــرای او ماننــد قــرار داده اســت؛ و كســى كــه گفــت از چــه ســبب؟ بدون
شــک ،بــرای او علّــت بــه کار بــرده اســت؛ و كســى كــه گفــت چــه زمــان؟ مسـلّماً بــرای او وقت
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قــرار داده اســت؛ و كســى كــه گفــت در چــه حــال؟ قطعـاً بــرای او ظــرف قــرار داده اســت و)...
(طبرســی1403 ،ق ،ج339 :2؛ ابــن بابویــه ،بیتــا.)255 :

در جمــات مذکــور ،تکــرار «قــد +فعــل ماضــی» بهصــورت پیدرپــی کامـ ً
ا مشــهود اســت.

ایــن تکــرار پیوســته در اصــل شــیوهای اســت کــه حضــرت بــرای بیــان قطعیــت کالم خــود و
ضــرورت خــودداری از هــر گونــه تشــبیه و توصیــف در ذات اقــدس بهــره گرفتــه و بیشــترین

تأکیــد ممکــن را در کمتریــن الفــاظ بیــان داشــته اســت.

 3-5تسلسل و نظم منطقی مباحث
تسلســل و نظــم منطقــی بدیــن معناســت کــه تمامــی ســخنان به شــکلی دســتهبندی شــده

باشــد کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف ،بــا یکدیگــر مرتبــط باشــد .در مناظــرات آن حضرت،

چنــان پیونــدی میــان هــر یــک از ســخنان آن بزرگــوار وجــود دارد کــه هیــچ یــک از آنهــا را

نمیتــوان حــذف کــرد بهگون ـهای کــه بتــوان گفــت ،از آن بینیــاز بــوده اســت .رعایــت ایــن
اصــل ،بهویــژه در مناظــرات طوالنــی امامرضا(علیهالســام) نمــود بــارزی دارد .بــرای نمونــه،

زمانــی کــه عمــران صابــی از امامرضا(علیهالســام) درخواســت کــرد کــه از نخســتین وجــود و
مخلوقاتــش بــا وی ســخن بگویــد ،آن حضــرت پاســخ خویــش را بــا ایــن مقدمــه آغــاز فرمــود:

«امــا خداونــد یگانــه ،از ازل بیهمتــا بــوده ،موجــودی اســت کــه چیــزی بــا او نبــوده؛ حــدود
و اعــراض ،راهــی بــه او نداشــته و اآلن ،همچنــان کــه در آینــده چنــان اســت .پــس مخلوقــات

را بهطــور ابداعــی بــا اغــراض مختلــف و مــوارد گوناگــون آفریــد .ایــن خلقــت ابداعــی را نــه

در چیــزی برپاداشــت و نــه در چیــزی محــدود ســاخت .نــه بــر چیــزی مقابــل نمــود و نــه بــا
چیــزی مشــابه »...در ادامــه ،ایشــان بــا تجزیهوتحلیــل مباحــث ،ضمــن تبییــن جایــگاه خداوند
و مخلوقــات ،ایــن نتیجــه معقــول را میگیــرد کــه...« :خداونــد متعــال ،مخلوقــات را از روی

احتیــاج نیافریــده اســت؛ بلکــه احتیــاج را در مخلوقــات بهوجــود آورده اســت کــه بهوســیله

بعضــی از آنهــا بــه بعضــی دیگــر منتقــل میگــردد و بعضــی را بــر بعضــی ترجیــح داده اســت؛

بــدون نیــاز بــه آنچــه برتــر اســت و بــدون خصومــت بــا آنچــه در موقعیــت پســت قــرار گرفتــه
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اســت و بدینترتیــب ،موجــودات را خلــق کــرده اســت(».ابن بابویــه ،1378 ،ج.)170-169: 1

 4-5انتخاب آگاهانه واژگان
ایــن مســئله از چنــد زاویــه قابــل بررســی اســت :یکــی از ناحیــه انتخــاب هدفــدار واژگان نکره

و معرفــه اســت تــا بــر معنــای ویــژه مــورد نظــر ایشــان داللــت کنــد .بــرای نمونــه ،میتــوان

بــه واردشــدن «ال» اســتغراق جنــس بــر ســر «کیــف» و «أیــن» در جمــات زیــر اشــاره کــرد:
ـن َ
ـو بِــا َك ْيـ ٍ
األ ْين(».ابــن بابویــه ،1378 ،ج.)235 :1
ـف َو أَيَّـ َ
«إ َِّن اهللَ تَ َعالَــى َكيَّ َــف ال ْ َك ْيـ َ
ـف فَ ُهـ َ

داخــل شــدن «ال» بــر ســر ایــن دو واژه بیانگــر ایــن اســت کــه هرگونــه کیفیــت و هرگونــه
ویژگیهــای مکانــی بــه دســت خداونــد تعییــن شــده و هیــچ «دگرگونــی» و یــا «کجایــی»
خــارج از قــدرت و تدبیــر او نیســت.

نــکات کلیــدی دیگــر در معناشناســی گفتــار امام(علیهالســام) توجــه ایشــان بــه افعالــی

اســت کــه بــرای مخاطــب خــود اســتفاده میکننــد .امام(علیهالســام) زمانــی کــه از خداونــد

ـم» اســتفاده میکننــد؛
و ویژگیهــای او ســخن میگویــد ،خطــاب بــه عمــران از فعــل «فَا ْف َهـ ْ
زیــرا قــدرت تع ّقــل بشــری از پیبــردن بــه کنــه عظمــت الهــی عاجز اســت .تنهــا فهــم میتواند

کلیــات را بــه عنــوان آنچــه هســت و آنچــه نیســت دریابــد امــا ،زمانــی کــه از مخلوقــات و
ویژگیهــای آنهــا ســخن میگویــد ،خطــاب بــه عمــران میفرمایــد« :تَ ْع َقـ ْ
ـل َهــذا» بــه ایــن

معنــا کــه تفکــر در نظــام آفرینــش ،بهمعنــای یــک بینــش ســطحی و نــگاه گــذرا نیســت زیــرا
تدبــر و تف ّکــر نمایــد .در ادامــه ،امام(علیهالســام)
انســان میتوانــد و بایــد در عالــم خلقــت ّ

ــم» خطــاب قــرار میدهــد و بــا او دربــاره بینیــازی خداونــد بــه
عمــران را بــا فعــل « َوا ْعلَ ْ

مخلوقــات ســخن میگویــد .اگــر چــه ایــن مســئله(بینیازی خداونــد از مخلوقــات) از راه
تَ َع ُّقــل و ت ََدبُّــر حاصــل میشــود و راه شــناخت و درک آن بــرای بشــر بســته نیســت ،امــا ممکن
ـتدالل امــام نایــل نیامــده باشــد .بنابرایــن ،در قالــب
اســت عقــل مخاطــب بــه ایــن شــیوه اسـ
ِ

خبررســانی و آگاهـیدادن ،امــام او را مخاطــب قــرار میدهــد و از گــذر ایــن واژه بــه او خاطــر

نشــان میکنــد کــه گفتــار و اســتداللی کــه بیــان میشــود ،علمــی اســت کــه بایــد دریابــد
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هــر چنــد تاکنــون بــه آن دســت نیافتــه اســت(.ابن بابویــه1415 ،ق433 :؛ همــان ،1378 ،ج:1

.)170

آن حضرت(علیهالســام) در انتهــای پاســخ خــود بــه یکــی از ســؤالهای عمــران کــه آیــا

خداونــد پیــش از ایجــاد مخلوقــات ،ســاکت بــوده اســت؟ خطــاب بــه عمــران میفرماینــد:
«فَبِ َه َ
ــذا تَ ْســتَ ْب ِص ُر أَ ْم َر َك(».بــا ایــن مطلــب ،حقیقــت مطلوبــت را درمییابی)(ابــن بابویــه،
 ،1378ج .)171 :1در اینجــا ،امام(علیهالســام) از کلمــه «تَ ْس ـتَ ْب ِص ُر» اســتفاده میکننــد زیــرا
بصیرتیافتــن فراتــر و باالتــر از فهمیــدن یــا درککــردن اســت زیــرا مثــال امام(علیهالســام)
نهتنهــا بــه ســؤال عمــران پاســخ میگویــد ،بلکــه نــوع رابطــه خالــق بــا مخلــوق را نیــز آشــکار
میکنــد.

نتیجه
در پژوهــش حاضــر پــس از بررســی ابزارهــا ،آداب ،زمینههــا و تکنیکهــای تبلیــغ در فرهنگ

رضــوی ،نتایــج زیــر حاصــل گردید:

 .1برخــی از فرصتهــا و ابزارهــای مهمــی کــه امامرضا(علیهالســام) بــه کمــک آنهــا بــه

ترویــج و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی پرداخــت ،عبارتنــد از :اســتفاده از زمینه مســاعد پس از

شــهادت امــام موســی کاظم(علیهالســام) ،اســتفاده از اهــرم والیتعهــدی ،شــرکت در جلســات

مناظــرهای بــا حضــور اندیشــمندان مکاتــب مختلف اســامی و غیراســامی ،اســتفاده از رســانه
شــعر و تشــویق شــاعران بــه ســرایش اشــعار در مظلومیــت اهــل بیت(علیهمالســام) و نیــز

اســتفاده از زبــان دعــا در شــرایطی کــه نمیتوانســت بهطــور مســتقیم پیــام خــود را بــه

گیرنــده برســاند.

ـیع،
 .2امــام هشــتم شیعیان(علیهالســام) در راه نشــر معــارف الهــی و دفــاع از مکتــب تشـ ّ

ـم الگــوی رفتــار ارتباطــی در ســیره
ســیره و آداب ویــژهای داشــتند .یکــی از شــاخصهای مهـ ّ
رضــوی ،مخاطبشناســی اســت .حضــرت در تبلیــغ خویــش همــواره بــه ســطح اســتعداد و
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میــزان عقــل مخاطــب توجــه و مبلّغــان را نیــز بــه ایــن امــر ســفارش میفرمــود.
از دیگــر ویژگیهــای برجســته پارادایــم تبلیــغ رضــوی ،اعطــای آزادی عقیــده و اســتناد

فــراوان بــه آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومان(علیهمالســام) در مواجهــه بــا ف َِرق اســامی

ـدس ســایر ادیــان در مناظــره بــا پیــروان آنهــا بــود.
و اســتناد بــه متــون مقـ ّ

مهیــا شــد ،تبلیــغ
 .3بــا اســتفاده از ابزارهــا و فرصتهایــی کــه بــرای امامرضا(علیهالســام) ّ

آن حضــرت در چنــد زمینــه ،قابــل تقســیمبندی اســت .از جملــه:

ن در اثبــات وحدانیــت خداونــد متعــال ،تبلیــغ جایــگاه
تبلیــغ اعتقــادی شــامل ارائــه برهــا 

ـیع اعتقــادی) ،تبلیــغ آموزههــای مهــدوی ،تربیــت نســل منتظــر و اجــرای عملــی
امامت(تشـ ّ
فرایــض دینــی.

تبلیــغ فرهنگــی شــامل پــرورش نخبــگان فرهنگــی ،مقابلــه بــا اصطــکاک فرهنگــی میــان

جهــان اســام و غــرب و ترویــج ســبک زندگــی اســامی.

اهمیــت
تبلیــغ سیاســی آن حضــرت بــر روی بیــان مشــروعیت الهــی امام(علیهالســام) ّ

رهبــری و زعامــت امام(علیهالســام) و تــاش بــرای بیــداری اســامی در ســایه گفتگــو و

ارتبــاط بــا مــردم ،متمرکــز بــود.

 .4علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) بهمنظــور تأثیــر بیشــتر در مخاطــب ،گفتــار خویــش

را بــه انــواع تکنیکهــای ادبــی و بالغــی م ّزیــن میفرمــود .توجــه بــه آهنــگ و ریتــم کلمــات

بــرای انتقــال کامــل معنــای مــورد نظــر ،تسلســل و پیونــد در بیانــات طوالنی حضــرت ،انتخاب
آگاهانــه کلمــات معرفــه و نکــره و توجــه او بــه افعالــی اســت کــه بــرای مخاطــب خــود بـهکار
میبرنــد .در بیانــات آن حضــرت ،الفــاظ بهصورتــی کام ـ ً
ا هماهنــگ بــا معنــا انتخــاب شــده

اســت و اغلــب ســاختارها یــا تکــراری بــوده یــا بهشــکل تأکیــدی آمــده اســت .افــزون بــر ایــن،

گاه امام(علیهالســام) بــه اقتضــای حــال مخاطــب ،مطالــب را بهصــورت کوتــاه و پرمعنــا یــا
طوالنــی ا ّمــا مفیــد بیــان میکردنــد.
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در پایــان بایــد گفــت ،امــام علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) نیــز همچــون ســایر

ائمه(علیهمالســام) در موقعیتهــای گوناگــون از حیــات پربــار خویــش بــه نشــر معــارف

دینــی و آموزههــای وحیانــی پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه مخاطــب قــرآن و

روایــات اهــل بیت(علیهمالســام) تمــام مردمــان در همــه اعصــار هســتند ،روایــات احتجاجــی
رضــوی ،همچــون ســایر آموزههــای حدیثــی میتوانــد بــرای انســان معاصــر ،درسآمــوز،

راهگشــا و الهامبخــش باشــد.
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ـ شمیسا ،سیروس .)1375(.کلیات سبکشناسی .چاپ چهارم .تهران :نشر فردوس.
ـ صفری فروشانی ،نعمتاهلل؛ بختیاری ،زهرا« .)1391(.امامرضا(علیهالسالم) و فرقه واقفیه» .نشریه پژوهشهای
تاریخی .دانشگاه اصفهان .س ،4ش(2پیاپی .98-79 :)14
ـ صفا ،ذبیحاهلل .)1371(.علوم عقلی در تمدن اسالمی .تهران :دانشگاه تهران.
ـ طباطبایی ،سیدمحمدحسین1417(.ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :جامعه مدرسین.
ـ طبرسی ،احمدبنعلی1403(.ق) .اإلحتجاج علی أهلال ّلجاج .تصحیح و تحقیق :محمدباقر خرسان .مشهد :نشر
مرتضی.
ـ ــــــــــــــــــ 1417(.ق) .أعالم الوری بأعالم الهدی .قم :مؤسسه آلالبیت إلحیاء التراث.
ـ طوسی ،ابوجعفر محمدبنحسن1411(.ق) .الغیبة .الطبعة األولی .قم :مؤسسةالمعارف اإلسالمیه.
ـ عطاردی ،عزیزاهلل .)1379(.اخبار و آثار حضرت رضا(علیهالسالم) .تهران :انتشارات کتابخانه صدرا.
ـ ــــــــــــــ 1406(.ق) .مسند اإلمام الرضا(علیهالسالم) .مشهد :کنگره جهانی امام رضا(علیه السالم).
ـ عیادشکری ،محمد1982(.م) .مدخل إلی علم األسلوب .ریاض :دارالعلوم.
ـ عیاشی ،محمدبنمسعود(.بیتا) .تفسیرالعیاشی .تصحیح سیدهاشم رسولی محالتی .تهران :کتبةالعلمیةاإلسالمیه.
ـ فراهیدی ،خلیل1409(.ق) .کتابالعین .محقق :مهدی المخزومی .چاپ دوم .بیجا :دارالهجره.

ـ فضلاهلل ،محمدجواد .)1382(.تحلیلی بر زندگانی امامرضا(علیهالسالم) .چاپ هفتم .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی

آستانقدسرضوی.

ـ کشی ،محمدبنعمر .)1363(.رجال .تصحیح :مهدی رجائی .چاپ اول .قم :مؤسسة آلالبیت(علیهالسالم).

ـ کلینی ،محمدبنیعقوب .)1362(.الکافی .تعلیق :علیاکبر غفاری .چاپ پنجم .تهران :دارالکتباإلسالمیه.

ـ کواز ،محمدکریم .)1386(.سبکشناسی اعجاز بالغی قرآن .مترجم :حسین سیدی .تهران :سخن.

ـ لیثی ،سمیره مختار .)1384(.جهاد شیعه در دوره عباسی ّاول .تهران :مؤسسه شیعهشناسی.

ـ مجلسی ،محمدباقر1403(.ق) .بحار األنوار .تصحیح و تحقیق :جمعی از محققان .بیروت :دارإالحیاء التراث العربی.

ـ مجیدی ،حسن« .)1392(.تحلیل گفتمان مناظرههای امامرضا(علیهالسالم)» ،مجله فرهنگ رضوی ،س ،1ش2

صص.9-40 :

ـ مفید ،محمدبنمحمد(.بیتا) .اإلرشاد .مترجم :سیدهاشم رسولی محالتی .تهران :اسالمیه.
ـ نجاشی ،احمدبن علی1407(.ق) .رجال .قم :انتشارات جامعه مدرسین.
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