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دریافت: 1395/8/4  پذیرش: 1395/11/2
سیاوش یاری1، مهدی اکبرنژاد2، پیمان صالحی3  

چکیده 

ــه  ــم، ســیره ائم ــرآن کری ــر ق ــاوه ب ــازی دارد. ع ــگاه برجســته و ممت ــغ جای ــن اســام تبلی در آیی
ــای  ــا و تجربه ه ــحون از روش ه ــد، مش ــه توحی ــه گاه جبه ــوان تکی ــز به عن ــام( نی اطهار)علیهم الس
ــا نظرداشــت ایــن واقعیــت کــه مخاطــب  ــن الهــی اســت. در همیــن راســتا و ب ــج دی دعــوت و تروی
ــا  ــر ب ــش حاض ــتند، پژوه ــار هس ــه اعص ــان در هم ــام مردم ــام( تم ــل بیت)علیهم الس ــات اه روای
رویکــردی توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا اســتناد بــه منابــع متعــّدد و معتبــر روایــی، مهم تریــن ابزارهــا، 
آداب، زمینه هــا و تکنیک هــای تبلیــغ را در فرهنــگ رضــوی بررســی کــرده اســت. نتایــج بیانگــر آن 
اســت کــه حضــرت رضا)علیه الســام( از اهــرم والیتعهــدی و شــرکت در جلســات مناظره ای، بیشــترین 
بهــره را بــرای ترویــج و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی برده انــد. از جملــه ویژگی هــای برجســته پارادایم 
تبلیــغ رضــوی ایــن بــود کــه همــواره بــه ســطح اســتعداد و میــزان عقــل مخاطــب توجــه داشــت و 
متناســب بــا حــال و درک او، پیام هــای خویــش را تعدیــل و مبلّغــان خــود را نیــز بــه ایــن امر ســفارش 
می فرمــود. عــاوه بــر تبلیــغ تشــّیع اعتقــادی و تــاش بــرای بیــداری اســامی، در بخــش فرهنگــی، 
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.
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1- کلیات

1-1  مقدمه 

ــازی را  ــگاه برجســته و ممت ــن شــریعت آســمانی جای ــوان کامل تری ــغ، در اســام به عن تبلی
داراســت.؛ به نحــوی کــه قــرآن کریــم، ارشــاد یــک نفــر را برابــر بــا هدایــت تمامــی مردمــان 
ــد:  ــارت خداون ــن عب ــید: »ای ــام( پرس ــام باقر)علیه الس ــار از ام ــت. فضیل بن یس ــرار داده اس ق
»َوَمــن أَحيَاَهــا َکَمــن أَحيـَـا النَّــاَس َجميعــًا« چــه معنایــی دارد؟ حضــرت فرمــود: منظــور کســی 
اســت کــه انســانی را از ســوختن و غرق شــدن نجــات دهــد. عرضــه کــرد: آیــا شــامل کســی 
هــم می شــود کــه انســانی را از ضالتــی نجــات دهــد و بــه راه راســت هدایــت کنــد؟ فرمــود: 

ایــن بزرگتریــن تأویــل بــرای آن اســت.«)کلینی، 1362، ج2: 210(.

چنیــن جایــگاه شــریفی، در طــول تاریــخ، انســان های بزرگــی را بــه ســوی خویــش فراخوانده 
و آنــان عاشــقانه تمــام عمــر خــود را صــرف روشــن نگه داشــتن چــراغ هدایــت الهــی کردنــد 
تــا کاروان هــای دل هــای مســتعد را بــه ســرمنزل توحیــد برســانند. عــاوه بــر قــرآن کریــم، 
ســیره ائمــه اطهار)علیهم الســام(  نیــز به عنــوان تکیــه گاه جبهــه توحیــد، مشــحون از روش هــا 
ــی الرضا)علیهم ــت علی بن موس ــت. دوره امام ــی اس ــن اله ــج دی ــوت و تروی ــای دع و تجربه ه

ــام( دارای  ــان معصوم)علیهماالس ــور امام ــن ادوار حض ــی از ارزنده تری ــوان یک ــام( به عن ا الس
ــرای امــام شــیعه فراهــم آمــد کــه ماننــد آن  ــود کــه طــّی آن، فرصتــی ب شــرایط خاصــی ب
ــل  ــت و به دلی ــام( یاف ــه( و امیرمؤمنان)علیه الس ــوان در دوران پیامبر)صلی اهلل علیه وآل را می ت
ــام  ــا ام ــان ب ــه خراس ــام( در خّط ــل بیت)علیهم الس ــص اه ــاک و خال ــتداران پ ــل دوس تعام
ــار تبلیغــی آن حضــرت  ــاز در واکاوی رفت ــی برجســته و ممت معصوم)علیه الســام( دارای نکات
اســت. امــام علی بن موسی الرضا)علیهماالســام( نیــز همچــون ســایر ائمــه اطهار)علیهم الســام( 
ــای  ــی و آموزه ه ــارف دین ــر مع ــه نش ــش ب ــار خوی ــات پرب ــون از حی ــای گوناگ در موقعیت ه
ــث احتجاجــی آن  ــم در احادی ــن تعالی ــی از ای ــل توجه ــه اســت. بخــش قاب ــی پرداخت وحیان
ــاب وجــود خداونــد  ــاب توحیــدی در ب حضــرت انعــکاس یافتــه اســت کــه شــامل معــارف ن
ــث و  ــان حدی ــکان بی ــان و م ــای زم ــه اقتض ــام( ب ــت. امام)علیه الس ــال اوس ــاف و افع و اوص
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وضعیــت فکــری و روحــی مخاطــب بــا بهره گیــری از اصــول و قواعــد عقلــی، معــارف الهــی و 
توحیــدی را در چهــره ای عقل پذیــر عرضــه کرده انــد؛ به گونــه ای کــه مخاطــب حقیقت جــوی 
ــات اهــل  ــه مخاطــب روای ــت ک ــن واقعی ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــق می کن ــی آن را تصدی به راحت
بیت)علیهم الســام( تمــام مردمــان در تمــام اعصــار هســتند، آگاهــی از ابزارهــا و تکنیک هــای 
تبلیغــی آن حضرات)علیهم الســام( بــه مبلّغــان ایــن فرصــت را خواهــد داد تــا ضمــن هدایــت 

جامعــه اســامی بــه ســمت ســعادت حقیقــی، مانــع ورود افــکار دین ســتیز شــوند. 

1-2 معنای لغوی و اصطالحی تبلیغ

واژه تبلیــغ از »بــاغ« گرفتــه شــده و بــاغ و بلــوغ بــه معنــای رســیدن بــه انتهــای مقصــود 
ــیُء يَبُلــُغ بُلوغًا  اســت؛ خــواه زمانــی باشــد یــا مکانــی یــا امــری از امــور معّیــن دیگــر: »بََلــَغ الشَّ
وبَاغــًا«؛ یعنــی »وصــل و انتهی«)ابن منظــور، 1414ق، ج8 :480(. معنــای کفایــت و بســندگی 
نیــز در بلــوغ نهفتــه اســت: »بــاغ و تبليــغ أی الکفاية«)فراهیــدی، 1409ق، ج4 :422(. ایــن 
کلمــه 27 بــار در قــرآن کریــم اســتفاده شــده اســت. به عنــوان نمونه،)نک: یوســف/22؛ نــور/59؛ 
صاّفــات/102؛ احقــاف/15؛ احــزاب/10 و...( و در اصطــاح عبــارت اســت از »رســاندن پیــام بــه 
ــر ســه عنصــر اصلــی:  ــی در بینــش و رفتــار او و ب دیگــری به منظــور اقنــاع و ایجــاد دگرگون

ــام اســتوار اســت.«)رهبر، 1393: 80(. ــده و پی ــده، پیام گیرن پیام دهن

1-3  بیان مسئله و ضرورت تحقیق

ــون  ــی همچ ــایل ارتباط ــواع وس ــا ان ــرب ب ــي غ ــاي فرهنگ ــه بحران ه ــروز ک ــان ام در جه
ماهــواره، ویدئــو، اینترنــت و... همچنیــن تبلیغــات وســیع و گســترده وهابیــت و جریان هــای 
ــاج  ــّیع را آم ــل تش ــگ اصی ــژه فرهن ــام به وی ــن اس ــی دی ــگ و مبان ــلفی ـ تکفیری، فرهن س
ــی هســتند،  ــردن عواطــف و معنویت زدای ــد و درصــدد از بین ب ــرار داده ان ــش ق ــات خوی حم
ــی  ــده تمام ــوی، برعه ــگ رض ــژه فرهن ــام( به وی ــه اطهار)علیهم الس ــیره ائم ــه س ــه ب مراجع
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ــا ایــن تهاجــم گســترده فرهنگــی مقابلــه  شــیعیان و به خصــوص مبلّغــان دینــی اســت تــا ب
ــه  ــا اســتناد ب ــا رویکــردی توصیفی -تحلیلــی و ب شــود. در همیــن راســتا، پژوهــش حاضــر ب
ــا و  ــا، آداب، زمینه ه ــن ابزاره ــت مهم تری ــرده اس ــاش ک ــی، ت ــر روای ــدد و معتب ــع متع مناب
تکنیک هــای تبلیغــی را در فرهنــگ رضــوی بررســی کنــد و بــه پرســش های زیــر پاســخ دهــد:

ــه  ــام( چ ــام علی بن موسی الرضا)علیهما الس ــغ ام ــای تبلی ــا و ابزاره ــن فرصت ه 1. مهم تری
مــواردی بــوده اســت؟

2. برجسته ترین آداب تبلیغ رضوی چه مواردی را شامل است؟

3. امام رضا)علیه الســام( در موضــوع تبلیــغ بــر چــه زمینه هــا و عرصه هایــی تمرکــز 
داشــته اند؟

1-4 پیشینۀ پژوهش

بی شــک، پژوهش هــای فراوانــی در زمینه هــای گوناگــون تاریخــی، اجتماعــی، اعتقــادی و... 
بــر روی فرهنــگ رضــوی صــورت گرفتــه اســت کــه حتــی اشــاره ای گــذرا بــه همــه آنهــا، در 
ایــن مجــال نمی گنجــد. بــا این حــال، بــه برخــی از آنهــا کــه جنبــه تبلیغ شناســی دارد، اشــاره 

می شــود: 

ســپنجی و مؤمن دوســت)1390( در مقالــه خــود بــا عنــوان »اقنــاع و تغییــر نگــرش، جایــگاه 
آن در ســیره ارتباطــی امامــان معصوم)علیهم الســام(« بــه بررســی راهکارهــای اقنــاع پیــروان 
ــت  ــا محوری ــام( ب ــط امام رضا)علیه الس ــامی توس ــَرق اس ــی از فِ ــز برخ ــان و نی ــر ادی دیگ

ــد.  ــرت پرداخته ان ــرات آن حض مناظ

ــن  ــای امام رضا)علیه الســام(« ضم ــان مناظره ه ــل گفتم ــه »تحلی ــدی)1392( در مقال مجی
بررســی مناظــرات رضــوی بــا تمرکــز بــر مقولــه واژگان، چشــم انداز، اســتعاره، انســجام تاریخــی 
ــال  ــش و ابط ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــام( ب ــه امام)علیه الس ــت ک ــه  اس ــه گرفت و... نتیج
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ــرد.  ــز می ک ــی پرهی ــِز گفتمان ــه اخاق گری ــره، از منازع ــای مناظ ــای طرف ه ادعاه

شــاهرودی و رودی)1394( در مقالــه »برهان هــای اثبــات وجــود خــدا در مناظره هــای 
ــواع برهان هــای حــدوث،  ــه مناظــرات رضــوی، ان ــا توجــه ب ــرو« ب امام رضا)علیه الســام( در م
حرکــت، نظــم، امــکان و وجــوب و صدیقیــن در اثبــات وجــود خداونــد را بررســی کــرده اســت. 

شمســی و جوارشــکیان)1395( در مقالــه »تصویــر آفرینــش در مناظــره عمــران صابــی بــا 
امام رضا)علیه الســام(« و خادمــی و دیگــران)1395( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »راهبردهــای 
تقریــب ادیــان و مذاهــب در ســیره رضــوی بــا تأکیــد بــر مناظــرات و احتجاجــات« مناظــرات 
را از زوایــای ویــژه ای بررســی کرده انــد امــا بــر اســاس مطالعــات نظام منــد، تاکنــون پژوهشــی 

به صــورت منســجم، نحــوه تبلیــغ رضــوی را بررســی نکــرده اســت.

2. فرصت ها و ابزارهای تبلیغ رضوی

برخــی از فرصت هــا و ابزارهــای مهمــی کــه امام رضا)علیه الســام( بــه کمــک آنهــا بــه ترویــج 
و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی پرداخــت، عبارتند از:

موســی  امــام   شــهادت  از  پــس  مســاعد  فرصــت  از  اســتفاده    1-2
 ) م لســال علیه ا ( ظم کا

امام رضا)علیه الســام( ده ســال اول امامــت خویــش را در روزگار هــارون ســپری کــرد. هــارون 
ــی  ــار سیاس ــام( از فش ــی کاظم)علیه الس ــام موس ــهادت ام ــای ش ــرس از پیامده ــل ت به دلی
ــام(  ــت امام)علیه الس ــاش و حرک ــن دوران، ت ــه در ای ــت. البت ــام کاس ــه ام ــی علی و اجتماع
و ارتبــاط آن حضــرت بــا مــردم، در نهایــت تقّیــه بود)لیثــی، 1384: 48(. اقدام هــای 
امام رضا)علیه الســام( در مدینــه بیشــتر بــر روی نشــر فرهنــگ اســامی و پــرورش شــیعیان 
روشــنگر متمرکــز بــود؛ بدین ترتیــب کــه امــام عــاوه بــر تبییــن و تشــریح اصــل توحیــد، بــر 
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مســئله بنیادیــن والیت تأکیــد ورزید)طبرســی، 1403: 1371، ج2 :486؛ مجلســی، ،1378،ج1 
:93؛ فضــل اهلل، 1382،ج4 :51(. امــام بــر همــه حاکمیت هــای غیــر الهــی خــط بطــان کشــید 
و فلســفه حاکمیــت اســام را اعتــای کلمــه حــق دانســت کــه ایــن امــر تنهــا در پرتــِو والیــت 

ــت. ــر اس امکان پذی

2-2  استفاده از مقام والیتعهـدی

ــرای  ــا ب ــان ترین دوران ه ــی از درخش ــرو یک ــام( در م ــدی امام رضا)علیه الس دوران والیتعه
ــان،  ــه خراس ــی و از جمل ــرزمین های غیرعرب ــردم س ــه م ــرا اگرچ ــت زی ــوده اس ــیعیان ب ش
ــه ائمه)علیهم الســام( عشــق  ــد و ب ــی شــنیده بودن دورادور از مــرام و مکتــب تشــّیع چیزهای
می ورزیدنــد، امــا بــا محتــوا و حقیقــت ایــن مکتــب آشــنایی چندانــی نداشــتند. بنابرایــن، حال 
کــه امام)علیه الســام( ناخواســته بــه مــرو آمــده بــود و همیــن طــور از لحــاظ سلســله مراتب 
ــادی  ــا حــدود زی ــن مقــام شــمرده می شــد، ســخنانش ت حکومتــی، پــس از خلیفــه مهم تری
شــنونده پیــدا کــرده بــود. لــذا از ایــن فرصــت، بــا فراســت تمــام، بهره هــا بــرد و به جــای اینکــه 
ــب تشــّیع  ــغ مکت ــن و مبلّ ــزار دی ــوان کارگ ــت شــمرده شــود، خــود را به عن ــزار حکوم کارگ
ــرل شــدید  ــش، باوجــود کنت ــزکاری خوی ــت و پرهی ــا درای شناســاند. امام رضا)علیه الســام( ب

ــرای ترویــج و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی به وجــود آورد. مأمــون، فضــای مطّهــری را ب

2- 3  شرکت در جلسات مناظره ای  

فرصــت ارزشــمند دیگــری کــه امــام از آن بیشــترین بهــره را در شناســاندن اســام شــیعی و 
همین طــور تــوان علمــی خــود اســتفاده کردنــد، مناظره هــای ایشــان بــا اندیشــمندان مکاتــب 
ــام  ــر و شکســتن مق ــز تحقی ــه غرضــی ج ــون ک ــود. مأم ــف اســامی و غیراســامی ب مختل
علمــی و مذهبــی امام رضا)علیه الســام(  نداشــت، بارهــا مجالســی ترتیــب داد تــا شــخصیت 
ــا  ــد؛ ام ــب کن ــر تخری ــب دیگ ــروان و مکات ــر پی ــام( را در نظ ــی امام)علیه الس ــی و علم دین
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امام)علیه الســام( بــا هوشــیاری و اغتنــام فرصــت، ایــن طــرح مأمــون را خنثــی کردنــد زیــرا 
موضعگیــری آن حضــرت پیرامــون توحیــد و امامــت، در ســطح بــاالی جامعــه منتشــر  شــد و 
بــه گــوش همــگان  رســید. بخــش قابــل توجهــی از ســیره علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( 
بــه رویارویــی آن حضــرت بــا رهبــران دینــی و عالمــان فرقه هــا و مذاهــب مختلــف در عصــر 
مأمــون مربــوط می شــود و چنانچــه درســت فهمیــده شــود، می توانــد بــرای جامعــه دینــی و 
اســامی بــه الگــوی برتــر در جهــت تبییــن مفاهیــم دینــی تبدیــل شــود زیــرا چنیــن مجالس 
بحــث و مناظــره ای، میــدان مناســبی بــرای نشــر و تبلیــغ فرهنگ نــاب محمــدی و در رأس آن 

توحیــد نظــری و نیــز تبلــور چهــره اصلــِی امامــت بــود. 

2-4 استفاده از رسانه شعر

ــان شــعر اســت  ــرای انتقــال مفاهیــم تربیتــی، اســتفاده از زب یکــی از ابزارهــای تبلیغاتــی ب
ــی و تاریخــی  ــه کتــب روای ــر کــرد. مطالع ــز تعبی ــه »رســانه شــعر« نی ــوان از آن ب کــه می ت
بیت)علیهم الســام(  در حضــور  اهــل  از شــاعران دوســتدار  برخــی  نشــان می دهــد 
معصوم)علیهم الســام(  امامــان  ســتایش  و  رثــا  در  را  اشــعاری  امام رضا)علیه الســام( 
ــراز  ــن اب ــعاری، ضم ــن اش ــا چنی ــه ب ــب در مواجه ــد. آن حضرت)علیه الســام( اغل می خواندن
احساســات و گریــه بــر مظلومیــت اهــل بیت)علیهم الســام( ســراینده را مــورد تفقــد مــادی 
و معنــوی قــرار مــی داد و گاهــی نیــز ابیاتــی بــر آنهــا می افــزود و بدیــن ترتیــب، ایــن رســانه 

ــود. ــض می نم ــک و تحری ــع تحری ــن وقای ــت ای ــر روای ــان را ب ــدگار و راوی ــی را مان تبلیغات

2-5  استفاده از زبان دعا 

ــان دعاســت کــه دارای تأثیرهــای  ــی، زب یکــی از راه هــای انتقــال مفاهیــم و بازســازی درون
تربیتــی فراوانــی اســت. دعــا هرچنــد ارتبــاط مخلــوق بــا خالــق اســت، زمینــه ای بــرای ارتبــاط 
بــا مــردم نیــز می توانــد باشــد. دعاهــای ائمــه اطهار)علیهم الســام( پنجــره ای اســت به ســوی 
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معــارف نــاب کــه بــر روی مخاطبــان گشــوده شــده اســت. حضــرت رضا)علیه الســام( هنــگام 
قــرار گرفتــن در شــرایطی کــه نمی توانســت به طــور مســتقیم پیــام خــود را بــه گیرنده برســاند، 
ــا توســط  ــّرر از دع ــه ، اســتفاده مک ــوان نمون ــرد. به عن ــام بهــره می ب ــال پی ــن شــیوه انتق از ای
امام)علیه الســام( بــا جزئیــات آن در ذهــن رجاء بن ضحــاک کــه همــراه ایشــان در ســفر مــرو 
ــه، 1378، ج2  ــن بابوی ــم کرد)اب ــه خلیفــه تقدی ــوان گــزارش ب ــد و آن را به عن ــی مان ــود، باق ب
ــاروا قــرار  :180(. نکتــه مهــم هنگامــی اســت کــه امام)علیه الســام( در موضــع تهمت هــای ن
می گیــرد و دســت تضــّرع بــه ســوی خــدا برداشــته، از ایــن رفتــار بــه خــدا شــکایت می کنــد. 
ــدون اینکــه اصطکاکــی  ــا حفــظ آرامــش، پاســخ تهمــت را نیــز ب ــا ایشــان می خواهــد ب گوی
ــرادرش عباس بن موســی  ــوان در تهمــت ب ــن بحــث را می ت ــه ای ــد. نمون ــد، بدهن ــود آی به وج
در مقابــل قاضــی مدینه)ابــن بابویــه، 1378،ج2 :180( و شــبهه شــایعه بندگــی مــردم در قبــال 

ــان:183(. ــام( دید)هم امام)علیه الس

3. آداب تبلیغ رضوی

امــام هشــتم شیعیان)علیه الســام(  در راه نشــر معــارف الهــی و دفــاع از مکتب تشــّیع، ســیره 
و آداب ویــژه ای داشــتند کــه برخــی از آنهــا عبارتند از:

3-1  مخاطب شناسی

گام اول و اساســی در موفقیــت یــک مبلـّـغ، مخاطب شناســی اســت کــه از شــاخص های مهــّم 
ــاهده  ــاس، مش ــن اس ــر همی ــد. ب ــمار می آی ــوی به ش ــیره رض ــی در س ــار ارتباط ــوی رفت الگ
می شــود کــه امام رضا)علیه الســام( در مناظــره بــا یحیی بن ضحــاک و دیگــر علمــای عاّمــه در 
مجلــس مأمــون، اســتدالل های عمیــق و پیچیــده ای در اثبــات عــدم حقانیــت خافــت خلیفــه 
اول ارائــه فرمودنــد؛ امــا در مــوارد دیگــر بــا درک صحیــِح اســتعداد و تــوان مناظره کننــد گان 
ــر آنــان، هیــچ گاه وارد مباحــث پیچیــده  و درنظرگرفتــن فضــای فکــری و فرهنگــی حاکــم ب
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علمــی نشــدند و بــا ظرافــت، معضــات فکــری و مشــکات عقیدتــی آنهــا را پاســخ می دادنــد؛ 
ــه  ــاده تری ب ــای س ــر، از برهان ه ــوارد دیگ ــلم و م ــا عبدالعزیزبن مس ــاج ب ــه در احتج چنان ک
تناســب ســطح فکــری مخاطــب خویــش اســتفاده کردند)نــک: طبرســی، 1403ق، ج2 :440-

433(. آن حضــرت التــزام بــه ایــن اصــل را بــه مبلّغــان خویــش نیــز گوشــزد می کردنــد. بــه 
ــاره آموزه هــای  ــا مــردم درب ــد: »ای یونــس! ب ــه یونس بن عبدالرحمــن  فرمودن ــه ب عنــوان نمون

آشــنا ســخن بگــو و آنچــه را نمی داننــد رهــا کن.«)کشــی، 1363، ج1 :487(. 

»هرچــه اجــزای عناصــر انســانی ارتباط، یعنی منبع و گیرنده، تشــابه بیشــتری داشــته باشــد؛ 
ارتبــاط، موفق تــر اســت. ایــن اجــزا عبارتنــد از: مهارت هــای ارتباطــی، نگرش هــا، ســطح دانــش 
و موقعیــت فــرد در سیســتم اجتماعــیـ  فرهنگــی. همچنیــن داشــتن تجربــۀ دینــی مشــترک 
ــو،  ــرح را دارد.«)برک ــت ط ــابه، قابلی ــش تش ــتی افزای ــز در راس ــردی نی ــات میان ف در ارتباط
1378: 158-162(. بازخوانــی مناظره هــای امام)علیه الســام( نشــان می دهــد ایشــان در 
ــد  ــر می رس ــته اند. به نظ ــده داش ــرف مناظره کنن ــا ط ــن را ب ــابه ممک ــن تش ــواردی، کمتری م
ــی  ــوان مخاطب شناس ــه ت ــان، ب ــط ایش ــاال توس ــت ب ــا صّح ــی ب ــراری ارتباط های ــل برق دلی
ــای  ــب، پیام ه ــال و درک مخاط ــب ح ــه متناس ــود ک ــوط می ش ــام( مرب حضرت)علیه الس

ــد. ــل می کردن ــش را تعدی خوی

3-2  اعطای آزادی عقیده

از جملــه ویژگی هــای برجســته پارادایــم تبلیــغ رضــوی، آزادی نســبی عقیــده و به تبــع آن، 
بــروز آرای گوناگــون در اثــر حضــور عالمــان غیــر مســلمان اســت. ایــن مســئله در جلســات 
مناظــره ای، نمــود بــارزی یافــت. توجــه خــاّص امام رضا)علیه الســام( بــه اصــل آزادی انســان 
در ســاحت عقیــده، از عوامــل اصلــِی رونــق مباحــث عقیدتــی در عصــر رضــوی اســت. روایــات 
متعــددی کــه از مناظــرات آن حضــرت وارد شــده اســت، بــر پایبنــدی عملــی آن بزرگــوار بــر 
ایــن نــوع آزادی، صّحــه می گــذارد. بــرای نمونــه، امــام در ابتــدای یکــی از مناظــرات فرمــود: 
»شــیعیان مــا را دعــوت کنیــد. جاثلیــق مســیحی و رأس الجالــوت یهــودی را نیــز فــرا بخوانیــد 
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ــی،  ــن بپرسند.«)مجلس ــه از م ــن جلس ــد در ای ــه می خواهن ــر چ ــه ه ــد ک ــان بخواهی و از آن
ــا هــر یــک از آن دو)جاثلیــق و رأس الجالــوت(  1403ق، ج49 :72(. آن حضــرت در مناظــره ب
دو بــار بــه آنهــا اجــازه دادنــد تــا عقایــد خویــش را آزادانــه ابــراز کنند)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 

ــاردی، 1379: 93(. ــی، 1403ق، ج2: 417؛ عط 103-108؛ طبرس

3-3  استناد فراوان به آیات قرآن کریم و روایات معصومان)علیهم السالم( و متون 
مقّدس دیگر ادیان

یکــی از روش هــای تبلیغــی امام)علیه الســام( به ویــژه در رویارویــی بــا فـِـَرق و نَِحــل اســامی، 
رجــوع بــه قــرآن کریــم به ویــژه اســتناد بجــا و مناســب بــه محکمــات آن اســت کــه جــای 
هــر گونــه عــذر و بهانــه ای را می گرفت)نــک: اربلــی، 1381ق، ج2: 310؛ حّرعاملــی، 1409ق، 
ج2: 421-422؛ ابــن ســامه، 1405ق، ج2: 324(. افــزون بــر اینهــا، امام رضا)علیه الســام( در 
تبلیــغ خویــش، اغلــب بــه حدیثــی از ســایر معصومان)علیهم الســام( اســتناد می فرمــود و بــا 
ــا علی)علیه الســام( و  ــا حفــظ سلســله ســند از امامــان قبــل از خــود ت ایــن اقــدام؛ یعنــی ب

ــد می کــرد.  ــادی را تأیی ــه(، تشــّیع اعتق پیامبر)صلی اهلل علیه وآل

بــا توجــه بــه اینکــه مناظــرات دینــی بــا پیــروان ســایر ادیــان جنبــه تبلیغــی دارد، انصــاف 
ــّدس و  ــاب مق ــه کت ــش، ب ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــده ب ــه مناظره کنن ــد ک ــم می کن حک
ــد:  ــه فرمودن ــن زمین ــد. امام رضا)علیه الســام( در ای ــتناد کن ــل اس ــاد طــرف مقاب ــورد اعتق م
»منصف تریــن مــردم کســی اســت کــه بــا خصمــش بــا آییــن، کتــاب و شــریعت طــرف مقابل، 
محاّجــه کند.«)مجلســی، 1403: ج49: 80(. بنابرایــن، آن حضــرت در مناظراتــی کــه بــا پیروان 
ســایر ادیــان داشــت، بــه متــون مقــّدس آنــان اســتناد می فرمود)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 154؛ 

ــی، 1417ق: 320(.  ــا، ج2: 252؛ طبرس ــد، بی ت مفی
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4. زمینه های تبلیغ رضوی

ــغ آن  ــا شــد، تبلی ــرای امام رضا)علیه الســام( مهّی ــه ب ــی ک ــا و فرصت های ــه اســتناد ابزاره ب
حضــرت در چنــد زمینــه قابــل تقســیم بندی اســت. از جملــه:

4-1  تبلیغات اعتقادی رضوی

4-1-1  ارائه برهان  در اثبات وحدانیت خداوند متعال

مســائل مربــوط بــه وجــود خداوند ســبحان و یگانگــی او، از جمله مباحث مهّم هستی شناســی 
اســت. اثبــات ایــن اصــل، رســالت اصلــِی پیامبــران الهــی بــوده اســت و اوصیــای الهــی نیــز در 
ــی و  ــّنج کام ــای متش ــام( در فض ــه امام رضا)علیه الس ــد. از آنجاک ــاش کرده ان ــن آن ت تبیی
بــروز اندیشــه های فرقــه ای حضــور داشــتند، در ایــن مســیر بــرای هدایــت و ارشــاد مســلمانان، 
بیانــات ارزشــمندی را مطــرح کرده انــد کــه نقطه عطفــی در زدودن شــبهات وارده بــر مســئله 
توحیــد اســت. آن حضــرت در مناظــره بــا یکــی از مخالفــان توحیــد بــه نــام عمــران صابــی، بــا 
توّســل بــه چشــمه جوشــان الهــی، زوایــای به ظاهــر 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 بی همتــا 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 نقشــه ای قبــًا 
در جهــان بــود تــا مثــل آن بیافرینــد... .«)ابــن بابویــه، 1378، ج1 :169-170(. در ایــن مناظره، 
آن حضــرت بــه پرســش های مختلــف عمــران صابــی دربــاره صفــات و حــاالت خداونــد پاســخ 
داده انــد کــه بــه علــت طوالنی بــودن مناظــره و اینکــه در بخــش سبک شناســی تبلیــغ رضــوی 
بــه صــورت مفّصــل بــه آن پرداختــه شــده اســت، در اینجــا بــه همیــن مقــدار توضیــح بســنده 
ــه  ــع کــرد کــه ب ــی را قان می شــود. شــایان ذکــر اســت، پاســخ های امــام چنــان عمــران صاب
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دیــن اســام گرویــد و از کارگــزاران آن حضــرت گردیــد.

ــای دســتیابی  ــاره ضــرورت خداشناســی و ابزاره ــن مناظــره، آن حضــرت درب ــر ای ــاوه ب ع
ــُه  َــی َمعِرفَتُ ــاَدةِ اهللِ تََعال ُل ِعبَ ــاز می شــود: »أَوَّ ــه آغ ــی دارد کــه اینگون ــه ای طوالن ــه آن، خطب ب
فــاِت َعنــُه و... .«)ســرآغاز عبادت،  َوأَصــُل َمعِرفـَـِة اهللِ تَوِحيــُدهُ َونِظــاُم تَوحيــِد اهللِ تََعالـَـی نَفــُی الصِّ
خداشناســی اســت و اســاس معرفــت و شــناخت خداونــد، توحیــد و یگانگــی اوســت و اســاس 
شــناخت خــدا، نفــی صفــات از اوســت...()ابن بابویــه، 1378، ج1 :149-153(. از 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 

نمی توانــد پاســخگوی معّماهــای زندگــی باشــد، اســاس و بنیــاد دیــن، خداشناســی اســت.

4-1-2  تبیین جایگاه امامت)تشّیع اعتقادی(

امام رضا)علیه الســام( در پوشــش ظاهــری والیتعهــدی  از دســتاوردهایی کــه  یکــی 
ــه  ــود. »روشــی ک ــردم ب ــان م ــت در می ــگاه امام ــغ و تشــریح جای ــد، تبلی ــل آمدن ــه آن نای ب
امام رضا)علیه الســام( بــرای حفــظ اندیشــه شــیعه بــه کار گرفــت و بــا اندیشــه های 
انحرافــی مبــارزه نمــود، هــم مطــرح کــردن اندیشــه امامــت و هــم خاموش کــردن فتنه هــای 
ــخ،  ــول تاری ــی در ط ــن روش تبلیغ ــود و چنی ــّیع ب ــه تش ــت و اندیش ــرای امام ــده ب ایجادش
نظیــر ندارد«)جرجــی زیــدان، 1386، ج3 :312(. امام رضا)علیه الســام( در مــرو در پــی حکــم 
والیتعهــدی خطبــه کوتاهــی ایــراد کــرد. ایشــان بعــد از حمــد و ثنــای خداونــد متعــال فرمــود: 
»همانــا مــا را به واســطه رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( بــر شــما حّقــی اســت و شــما نیــز بــه 
همــان ســبب بــر مــا حّقــی داریــد. پــس هــرگاه حــّق مــا را ادا کردیــد بــر مــا نیــز واجب اســت 
ــدم، بحــث  ــن ق ــن ایشــان در اولی ــا: 564(؛ بنابرای ــی، بی ت کــه حــّق شــما را بدهیم.«)اصفهان
محــوری امامــت را مطــرح نمــود و بــه همــگان ایــن جایــگاه عظیــم را نشــان داد؛ چراکــه یکــی 
از مســائل مهــم در دوران امامان)علیهم الســام(  ادعــای امامــت و دعــوت بــه پذیرش آن اســت.
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ــی  ــی و عقل ــراوان قرآن ــه ف ــا ادل ــری ب ــل دیگ ــت مفّص ــن امام)علیه الســام( در روای همچنی
ــه،  ــن بابوی ــر دیگــران تأکیــد فرموده اند)اب در اثبــات صفــات و برتــری امامان)علیهم الســام( ب
1378، ج1 :445-458(. از ایــن روایــت مفّصــل می-تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه تکیــه 
ــرآن  ــات ق ــا آی ــات امامــت ب ــت و صف ــات فضیل ــر اثب ــرو، ب ــی امام رضا)علیه الســام( در م اصل
ــه  ــه مباحــث امامــت بیشــتر ب ــد در مدین ــز اســت؛ هــر چن ــی متمرک ــل محکــم عقل و دالی
ــه دوران  ــوان گفــت ک ــن می ت ــی مطــرح می شــد؛ در نتیجــه، به یقی ــادی و روای صــورت اعتق
امام رضا)علیه الســام( از لحــاظ گســترش مفهــوم امامــت میــان عمــوم مــردم اهمیــت ویــژه ای 
دارد زیــرا تــا پیــش از آن، طــرح چنیــن مســائلی تنهــا توســط خــواص و در محافــل علمــی 
ــان  ــی در می ــن مفاهیم ــش حساســی را در طــرح چنی ــا آن حضــرت، نق مطــرح می شــد ام
عاّمــه مــردم ایفــا نمودنــد. شرفیاب شــدن مــردم نیشــابور بــه محضــر امــام هشتم)علیه الســام( 
ــه  ــودن آن از ائم ــل وار ب ــت مسلس ــه جه ــه ب ــلة الذهب« ک ــاب »سلس ــث ن ــنیدن حدی و ش
ــام معــروف شــده اســت،  ــه ایــن ن ــه( ب ــا پیامبــر اعظم)صلی اهلل علیه وآل اطهار)علیهم الســام( ت
اصلی تریــن پایــه توحیــد را اقــرار بــه امامــت خویــش کــه بــه معنــای پذیــرش امامــت ســایر 
امامان)علیهم الســام( نیــز هســت، قــرار داد و همیــن امــر، تأثیــر بســیار شــگرفی در گســترش 
ــن مســئله کــه امامــت حــّق  ــان داشــت. »ای تشــّیع و تعمیــق ریشــه های آن در جــان ایرانی
علویــان اســت، از نکاتــی اســت کــه والیتعهــدی امام)علیه الســام( و حرکــت تبلیغی ایشــان در 
توضیــح معنــای امامــت، تأثیــر منحصربه فــردی داشــته اســت.«)جعفریان، 1369، ج2 :105(. 
ــه آن  ــی ب ــگارش نامه های ــا امام)علیه الســام( و ن ارتبــاط تمامــی شــیعیان ناحیــه خراســان ب
حضــرت و طــرح ســؤال و گرفتــن پاســخ نیــز از زمینه هــای مســاعد بــرای تبلیــغ امامــت بــوده 
ــراد  ــه اف ــی تشــّیع ب ــرای تشــریح مبان ــه امام)علیه الســام( ب ــی ک ــه نامه های اســت. »مجموع
ــران  ــادی در ای ــر شــیعی و اســتحکام پایه هــای اعتق گوناگــون می نوشــتند در گســترش تفّک
ــگاه  ــن جای ــوع تبیی ــا موض ــی ب ــت.«)جعفریان، 1369، ج2: 460(. نامه های ــر گذاش ــیار اث بس
اهــل بیــت در کتــاب و سّنت)مجلســی، 1403ق، ج23 :336(، توضیــح مصداق شــیعه)حمیری، 

بی تــا: 204-206(، معنــای اولی األمر)عیاشــی، بی تــا، ج1 :360( و...

حضــور ســه ســاله امام)علیه الســام( در خراســان بــرای ایرانیــان، تأثیــرات شــگرفی در گرایش 



126

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

و نگــرش  فرهنگــی، سیاســی، اعتقــادی و اجتماعــی مردمــان ایــن مــرز و بــوم داشــته و ایــران 
ــا  ــرا علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( ب ــون اصلــی تشــّیع تبدیــل کــرده اســت زی ــه کان را ب
ورود خویــش، امامــت را بــرای ایــن خّطــه عینیــت بخشــید و آن را قابــل دســترس و ملمــوس 

گردانید.

4-1-2-1 گفتمان مهدویت و موانع موجود

امام رضا)علیه الســام( بــا پذیــرش والیتعهــدی یــک حرکــت عظیــم تبلیغــی بــه راه  می انــدازد 
ــر  ــخ ائمــه اطهار)علیهم الســام( بی نظی ــام علی)علیه الســام( در تاری کــه پــس از شــهادت ام
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 خافــت در اختیــار او قــرار داده 
بــود، موضعگیری هایــی را کــه ده هــا ســال بــود جــز بــه تقّیــه بیــان نشــده بــود، بــا صــدای 
بلنــد و رســا اعــام کــرد. امام)علیه الســام( در مــرو نیــز همچــون مدینــه از اعتقــادات خــاص 
شــیعیان پیرامــون امــام مهدی)عــج( بــا دالیــل قرآنــی، روایــی و عقلــی امــا در حــّدی وســیع تر 
ــج( وارد  ــام زمان)ع ــاره ام ــث از امام رضا)علیه الســام( درب ــل حدی ــرد. حــدود چه ــاع می ک دف
شــده و در آنهــا تقریبــاً تمامــی مســائل مربــوط بــه آن حضرت)عــج( و حــوادث عصــر ایشــان 
ــوان جســمی ایشــان،  بیــان شــده اســت. مســائلی ماننــد: اســم و نســب آن حضرت)عــج(، ت
ــرج و  ــار ف ــت انتظ ــام، فضیل ــت ام ــه(، غیب ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــام ب منتســب بودن آن ام
ــه بعــد توســط عالمــان برجســته حدیــث، از  منتظــران او و... . ایــن احادیــث از قــرن ســوم ب
جملــه کلینــی در کافــی، صــدوق در کمــال الدیــن، عیــون أخبــار الرضا)علیه الســام(، علــل 
ــول و... وارد  ــی در تحف العق ــال، حران ــار معرفة الرج ــی در اختی ــوم کّش ــی مرح الشــرایع و أمال

شــده اســت.

ــا  ــا ظهــور فرقــه واقفیــه همــراه شــد؛ »فرقــه ای کــه ب آغــاز امامــت امام رضا)علیه الســام( ب
ــت.  ــام کاظم)علیه الســام( از ســوی برخــی وکای ایشــان، شــکل گرف ــودن ام ــای زنده ب ادع
ــاز  ــرده غیــب رفتــه و ب ــه پــس پ ــد کــه امــام در قیــد حیــات اســت، ب ایــن وکا ادعــا کردن
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خواهــد گشــت. پذیــرش ایــن ســخن، بــه معنــای توقــف سلســله امامــت و پایــان آن بــا امامــت 
امــام کاظم)علیه الســام( بــود. اعتبــار و جایــگاه گذشــته ایــن افــراد موجــب شــد جمــع زیــادی 
دچــار تردیــد و انحــراف شــوند و تشــّتتی گســترده در جامعــه شــیعی پدیــد آید.«)ابــن بابویــه، 
1386، ج1 :235(. امام رضا)علیه الســام( پــس از رســیدن بــه مقــام امامــت در نخســتین گام، 
بــا چنیــن ادعایــی مواجــه بــود و بایــد پاســخگوی کســانی می شــد کــه از انگیزه هــای متفاوتــی 
برخــوردار بودنــد. برخــی صرفــاً ایــن ادعــا را بــرای بازپس نــدادن اموال امــام کاظم)علیه الســام( 
مطــرح کردنــد و برخــی بــه خاطــر برداشــت نادرســت از بعضــی روایــات، چنیــن ادعایــی را 
ــاری، 1391: 98-79(.  ــانی و بختی ــری فروش ــک: صف ــاع بیشــتر ن ــرای اط ــه بودند)ب پذیرفت
ــای  ــدی رســیدند، رواج و گســترش جریان ه ــه والیتعه ــه ب ــم ک ــی ه ــا، زمان ــر اینه ــاوه ب ع
انحرافــی، فلســفه وجــودی امامــت را زیــر ســؤال بــرده بــود. بــا توجــه بــه ایــن اوضــاع، ســیره 

ــت. ــل اس ــل تأّم ــدوی قاب ــای مه ــه آموزه ه ــام( در ارائ امام رضا)علیه الس

4-1-2-2 نسل منتظر و شاخصه های آن

از جملــه مســائل مهمــی کــه در تبلیــغ امــام هشتم)علیه الســام( پیرامــون مســئله مهدویــت 
ــت. از  ــر اس ــلی منتظ ــت نس ــع آن، تربی ــه تب ــرج و ب ــار ف ــوع انتظ ــارزی دارد، موض ــود ب نم
ــری  ــدد و معتب ــات متع ــام( روای ــایر ائمه)علیهم الس ــد س ــز همانن ــام( نی امام رضا)علیه الس
پیرامــون فضیلــت انتظــار فــرج نقــل شــده اســت. در روایتــی خطــاب بــه حســن بن جهم 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 می رســد...«)عطاردی، 1406ق، 

ج1: 217(.

حضــرت در راســتای حرکــت تبلیغــی خــود، پیرامــون مهدویــت، شــاخصه هایی را برای نســل 
منتظــر برمی شــمارد کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از: 
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الــف( یکــی از خصوصیــات نســل منتظــر، ایمــان قاطــع بــه حوادثــی اســت کــه در آینــده 
ــب  ــن را در مکت ــده ای روش ــه آین ــان ب ــواره ایم ــام( هم ــد. امام رضا)علیه الس ــاق می افت اتف
ــند و  ــار او را کش ــش انتظ ــه در غیبت ــم ک ــت قائ ــود: »حّج ــرد و می فرم ــده می ک ــّیع زن تش
در ظهــورش مطــاع باشــند، اگــر از دنیــا مگــر یــک روز باقــی نمانــده باشــد، خــدا همــان روز را 
طوالنــی می نمایــد تــا ظهــور کنــد و زمیــن را پــر از عدالــت کنــد؛ همــان گونــه کــه از ســتم 
پــر شــده اســت.«)ابن بابویــه، 1378، ج2: 372( چنیــن امیــدی، انســان را در انجــام وظایفــش 

باثبات تــر و مشــتاق تر می کنــد.

ب( از دیگــر ویژگی هــای برجســتۀ نســل منتظــر، دیــد جهانــی اوســت. نســل منتظــر بایــد به 
جــای پرداختــن بــه مســائل جزئــی، تفّکــر کلـّـی و جهانــی داشــته باشــد. امام رضا)علیه الســام( 
فرمودنــد: امــام مهدی)عــج( در روز ظهــور همــه را مــورد خطــاب قــرار می دهنــد: »او)حضــرت 
مهدی)عــج(( کســی اســت کــه نــدا دهنــده ای 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 بابویــه، 1395ق، ج2: 372(. 
بیــان حضــرت به خوبــی بیانگــر ایــن مســئله بــوده کــه ظهــور حضرت)عج( جنبــه جهانــی دارد 
و یــاران امــام عصــر از دورتریــن نقــاط جهــان گــرد هــم می آینــد: »يَجتَِمــُع إلَيــِه ِمــن أَقاِصــی 
األَرِض«)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)علیهم الســام( آمــوزش دیــده و علــوم آنــان را فراگرفتــه  اســت 
ــه  ــروی گفت ــح ه ــام بن صال ــوزد. عبدالس ــز می آم ــران نی ــه دیگ ــد و ب ــل می کن ــدان عم و ب
اســت: شــنیدم امام رضا)علیه الســام( فرمــود: »خداونــد بنــده ای را کــه امــر مــا را زنــده بــدارد، 
ــا را  ــوم م ــود: »عل ــدارد؟« فرم ــده ب ــر شــما را زن ــه ام ــردم: »چگون ــرض ک ــد.« ع رحمــت کن
یــاد بگیــرد و بــه مــردم یــاد بدهــد. اگــر مــردم خوبی هــای کام مــا را بداننــد، از مــا پیــروی 
می کنند.«)همــان، 1378، ج1: 620(. بــا عنایــت بــه اینکــه انقــاب مهدی)عــج( جهانی اســت، 
علــوم اهــل بیت)علیهم الســام( نیــز بایــد بــه تمــام زبان هــای زنــده جهــان ترجمــه شــود و 
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در عصــر ارتباطــات و اتصــاالت بــا اســتفاده از همــه رســانه های گروهــی بــه جهانیــان برســد.

ــده  ــا حــوادث آین ــاروی ب ــرای روی ــل ب ــارم نســل منتظــر، آمادگــی کام د( خصوصیــت چه
اســت. او بایــد بدانــد کــه در عصــر ظهــور چــه وظیفــه ای برعهــده دارد. امام رضا)علیه الســام( 
بــا اعتقــاد بــه ایــن مطلــب، بــه نحــوی از ظهــور ســخن می گفــت کــه روح آمادگــی را در درون 
مســلمانان پــرورش مــی داد و بــه نقــل از پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( می فرمــود: »أفَضــُل أعمــاِل 
أمَّتــی انتظــاُر فَــَرِج اهللِ«)همــان، ج2 :36( معنــای انتظــار فــرج چیــزی جــز آماده کــردن خــود 

بــرای رویارویــی مناســب بــا آن نیســت.

ه( ویژگــی پنجــم نســل منتظــر، ترویــج فرهنــگ مهدویــت اســت. بی شــک، اعتقــاد بــه انتظار 
فــرج، فــرد را به گونــه ای متناســب بــا جامعــه مهــدوی پــرورش می دهــد. امام رضا)علیه الســام( 
فرمودنــد: »به راســتی، 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 می کنــد در غیبــت آن حضرت)عــج( فرهنــگ مهدویــت را در 

جامعــه ترویــج دهد.

4-1-3  تبلیغ عملی فرایض دینی

ــر ادای  ــدی ب ــت و پایبن ــون اهمی ــت. پیرام ــلمانان اس ــادی مس ــن عب ــن آیی ــاز مهم تری نم
به موقــع نمــاز روایت هــای بســیاری از امامــان معصوم)علیهم الســام( وارد شــده اســت. 
ــرای  ــدان ب ــود می ــم می ش ــر آن حاک ــدی ب ــای توحی ــغ و فض ــاز تبلی ــه نم ــه ای ک در جامع
گناهــکاران تنــگ می گــردد؛ زیــرا بانــگ نمــاز، بانــگ بازگشــت بــه فطــرت توحیــدی اســت. 
آن حضرت)علیه الســام( عــاوه بــر اینکــه بــر خوانــدن نمــاز اول وقــت بســیار تأکیــد داشــتند: 
اةِ«)مجلســی، 1403ق، ج80: 20( عمــًا اجــرای به موقــع فرایــض  »حافُِظــوا َعَلــی َمواقِيــِت الصَّ
دینــی، از جملــه نمــاز را تبلیــغ می کردنــد. در مناظــره بــا عمــران صابــی، هنگامــی کــه زمــان 
ــد: »وقــت نمــاز اســت.«  ــد و فرمودن ــه مأمــون کردن نمــاز فــرا رســید، امام)علیه الســام( رو ب
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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)علیه الســام( 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،ج10: 313(.

4-2  تبلیغات فرهنگی رضوی

4-2-1  پرورش نخبگان فرهنگی

ــه  ــود ک ــه ب ــان نخب ــرورش دین شناس ــام( پ ــی امام رضا)علیه الس ــیوه های تبلیغ ــی از ش یک
ــن، بســیار  ــغ دی ــوان مبلّ ــد و توانســتند به عن ــی به شــمار می آمدن همگــی جــزء مراجــع دین
ــن آدم را دین شناســی آگاه می دانســت و از  ــام، زکریاب ــه، ام ــوان نمون ــع شــوند. به عن ــر واق مؤثّ
شــیعیان می خواســت بــرای حــّل مشــکات و مســائل دینــی خــود بــه او رجــوع کنند)کشــی، 

1363، ج1: 595(.

ــا اســتفاده از  ــان ب ــود. آن از دیگــر ویژگی هــای ایــن نخبــگان بهره منــدی از علــم و دانــش ب
ــام(  ــتند. امام رضا)علیه الس ــون می داش ــا مص ــا و انحراف ه ــه را از لغزش ه ــود، جامع ــم خ عل
ــی  ــد و وقت ــن را تمجی ــد یونس بن عبدالرحم ــه مانن ــگان جامع ــی از نخب ــش برخ ــم و دان عل
ــدور نیســت  ــش مق ــه امام)علیه الســام(  برای ــکان دســتیابی ب ــه ام شــخصی از او پرســید ک
ــد: »آن را از  ــواب فرمودن ــذارد، در ج ــان بگ ــی در می ــه کس ــا چ ــش هایش را ب ــد پرس و بای
توصیــف  در  امام)علیه الســام(   .)446 1407ق:  بپرس.«)نجاشــی،  یونس بن عبدالرحمــن 
ــش  ــی در زمان ــلمان فارس ــد س ــن مانن ــد: »یونس بن عبدالرحم ــس می فرماین ــخصیت یون ش
است.«)کشــی، 1363، ج1: 203(. یونــس عــاوه بــر اینکــه جزء اســتادان برجســته حــوزه علوم 
دینــی بــود و شــاگردان زیــادی را تربیــت کــرد، تألیفــات فقهــی فراوانــی نیــز دارد. نخبــگان 
ــرد.  ــگ ک ــی تن ــای انحراف ــر جریان ه ــه را ب ــرت، عرص ــن بصی ــد و همی ــرت بودن دارای بصی
جریــان انحرافــی واقفیــه بــا مغالطه هــا و جدل هــا توانســتند بســیاری از افــراد را واقفــی کننــد؛ 
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ــی  ــن، صفوان بن عیس ــاذان، یونس بن عبدالرحم ــد فضل بن ش ــری مانن ــراد بصی ــر اف ــا در براب ام
ــا مغالطــه و جــدل وارد شــوند)ابن داوود، 1392ق، ج1: 383؛ حــّر  و زکریابــن آدم نتوانســتند ب
عاملــی، بی تــا، ج3: 236(. افــزون بــر ایــن، از دیگــر عواملــی کــه ســبب شــد در دام انحراف هــا 
ــود؛ چنان کــه امــام  ــان از رهبــری امام رضا)علیه الســام( ب گرفتــار نشــوند، اطاعــت محــض آن
جواد)علیه الســام( در مــورد محمدبن ســنان و صفوان بن یحیــی فرمودنــد: »ایــن دو هرگــز بــا 

مــن و پــدرم مخالفــت نکردند.«)کشــی، 1363، ج1: 504(.

امام رضا)علیه الســام( در دیدارهــای خویــش بــا نخبــگان عرصــه فرهنگــی، همــواره از آنــان 
ــا جریان هــای انحرافــی و ســران آنهــا را در رأس برنامه هــای خویــش  می خواســتند مبــارزه ب
ــن  ــد. یونس بن عبدالرحم ــظ کنن ــی حف ــم فرهنگ ــر تهاج ــه را از خط ــا جامع ــد ت ــرار دهن ق
ــی  ــرات را می بین ــس! محمدبن ف ــد: ای یون ــن فرمودن ــه م ــد: »امام رضا)علیه الســام( ب می گوی
کــه چگونــه بــر مــن دروغ می بنــدد؟ بــه آن حضــرت عــرض کــردم: خداونــد او را از رحمــت 
خویــش دور بــدارد! آن حضــرت فرمودنــد: چنیــن بــاد! خداونــد او را عــذاب دردناکــی بچشــاند! 
ــود. ای  ــذاب نم ــار ع ــتند، دچ ــا دروغ بس ــر م ــش از او ب ــه پی ــانی را ک ــه کس ــه ک همان گون
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)علیه الســام( ارائــه 

برنامــه از جانــب ایشــان بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی اســت.

از مســائل فرهنگــی دیگــری کــه جامعــه روزگار امام رضا)علیه الســام( بــا آن روبــه رو 
بــود، تــاش برخــی از کوته فکــران و منحرفــان بــرای از بین بــردن فرهنــگ انسان ســاز 
اهل بیت)علیهم الســام( بــود تــا جامعــه را منحــرف ســازند. نخبــگان فرهنگــِی دســت پرورده 
ــی را در  ــح دین ــای صحی ــد آموزه ه ــا بتوانن ــد ت ــیاری می کردن ــاش بس ــام( ت امام)علیه الس
ــه مراکــز پخــش اندیشــه های  ــان ســفر ب ــه اقدام هــای آن ــرار دهنــد. از جمل ــار مــردم ق اختی
ــی  ــای حدیث ــرد، کتاب ه ــفر ک ــراق س ــه ع ــن ب ــه یونس بن عبدالرحم ــود؛ چنان ک ــی ب انحراف
آنــان را گرفــت و آنهــا را بــه امام)علیه الســام( عرضه نمــود. آن حضــرت نیــز احادیــث وضعــی 

ــان:401(. ــخص فرمود)هم ــرای وی مش را ب
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امامــت  اثبــات  دربــاره  رضــوی  جامعــه  نخبــگان  از  کــه  متعــددی  تألیفــات 
علی بن ابی طالب)علیهما الســام( وجــود دارد، حاکــی از ایــن مطلــب اســت کــه در ایــن دوران 
ــده  ــی ش ــای عباس ــا خلف ــی ب ــارزه سیاس ــاذان وارد مب ــد فضل بن ش ــگان مانن ــی از نخب برخ
ــدت  ــظ وح ــد. حف ــام( می دانن ــل بیت)علیهم الس ــته اه ــامی را شایس ــه اس ــت جامع و امام
شــیعیان از جملــه مــواردی بــود کــه نخبــگان سیاســی ســعی داشــتند بــا تدابیــر خــود، آن را 

تحقــق ببخشــند)ابن داوود، 1392ق: 346(.

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

مأمــون حاکــم عباســی تاکتیــک جدیــدی را بــرای انــزوای امام)علیه الســام( بــه کار گرفــت. 
ــا وضعیــت موجــود جهــت  امام)علیه الســام( نیــز فعالیت هــای سیاســی خــود را متناســب ب
داد. در ایــن دوره، حکومــت تصمیــم گرفــت بــرای جلوگیــری از نفــوذ بیشــتر امام)علیه الســام(  
ــا  ــد ت ــه اســامی منتشــر کن ــه و در جامع ــا را ترجم ــار علمــی ســایر تمدن ه ــه، آث در جامع
هــم ذهــن مــردم از پیگیــری مســئله خافــت و جانشــینی پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( متوّجــه 
ــوذ  ــت و نف ــه اســامی، اهمی ــه جامع ــد ب ــان جدی ــا ورود عالم ــم ب ــر شــود و ه مســائل دیگ
ــد  ــیس ش ــدف تأس ــن ه ــا همی ــه« ب ــد. »بیت الحکم ــش یاب ــام( کاه ــی امام)علیه الس علم
ــره  ــات مناظ ــد و جلس ــی جدی ــته های علم ــه، هس ــت. در ادام ــاز گش ــه آغ ــت ترجم و نهض
ــه و  ــه در بیت الحکم ــی ک ــون خارج ــه مت ــی ترجم ــد. در پ ــزار گردی ــماری برگ ــی پرش علم
جندی شــاپور صــورت گرفــت، اصطــکاک فرهنگــی میــان جهــان اســام و غــرب ایجــاد شــد 
و تبلیغــات فـِـَرق و مذاهــب مختلــف، فضــای علمــی و فرهنگــی خاصــی را پدیــد آورد. حضــور 
امام رضا)علیه الســام( در ایــن مقطــع ســرآغاز تحولــی اساســی در دنیــای فکــری مســلمانان 
ــا، 1371: 59-61(. امام)علیه الســام( در راســتای روشن ســاختن  ــان گردید)صف ــژه ایرانی به وی
افــکار عمومــی مســلمانان، به ویــژه شــیعیان، بــه تنقیــح و تبییــن معــارف دینــی و تشــکیل 
جلســات مناظــره و... می پــردازد و راه و رســم تحقیــق و تحصیــل علــم را بــه مــردم و اهــل علــم 

ــان را از خطــر انحــراف مصــون مــی دارد. معّرفــی می کنــد و آن
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ــیعه و  ــی ش ــع فرهنگ ــم مواض ــام( در تحکی ــای امام رضا)علیه الس ــر از اقدام ه ــی دیگ یک
ــود کــه  ــن جلســات ب ــود. در ای ــزل و مســجد ب گســترش آن، تشــکیل حــوزه درســی در من
ــی و  ــن راهنمای ــارت امام)علیه الســام( و گرفت ــرای زی ــک ب شــیعیان از شــهرهای دور و نزدی
کســب معــارف علمــی و دینــی و حــّل شــبهات و مســائل گوناگــون می آمدنــد. تعــداد ایشــان 
هــر روز بیشــتر می شــد تــا جایی کــه مأمــون احســاس خطــر جــّدی کــرد و آن را بــه تعطیلــی 

ــه، 1378، ج1: 174-172(. ــاند)ابن بابوی کش

4-2-3  ترویج سبک زندگی اسالمی

در شــرایطی کــه جریان هــای انحرافــی داخــل مرزهــای اســامی از یک طــرف و مشــکات 
فرهنگــی ناشــی از نهضــت ترجمــه و ورود افــکار و آرای مختلــف و مخالــف بــا فرهنــگ اصیــل 
ــواده را هــدف آمــاج  اســامی از طــرف دیگــر، بنیان هــای جامعــه اســامی و به خصــوص خان
حمــات ویرانگــر خــود قــرار داده بــود، یکــی از کارهــای تبلیغــی امام رضا)علیه الســام( بــرای 
ــود. از آنجاکــه  ــت ســبک زندگــی اســامی ب ــن بحــران، نشــر و تقوی ــا از ای نجــات خانواده ه
ــود،  ــش ب ــته خوی ــال شایس ــن کم ــه عالی تری ــواده ب ــاندن خان ــام( رس ــد امام)علیه الس مقص
لطیف تریــن و عمیق تریــن بیانــات را در جهــت شــکوفایی ایــن نهــاد مقــّدس بیــان فرموده انــد. 
در بیانــات آن حضــرت، عــاوه بــر توجــه بــه حقــوق مــرد و وظایــف او، حــق زن نیــز به طــور 
کامــل اســتیفا شــده اســت. تبلیــغ آن حضــرت دربــاره زندگــی مشــترک بــر ایــن اصــل اســتوار 
ــد در غــم و شــادی شــریک هــم باشــند و  ــود کــه در زندگــی خانوادگــی، زن و شــوهر بای ب
ــن  ــد. از بزرگ تری ــی باش ــی و مهربان ــاس خوش روی ــر اس ــالمت آمیز و ب ــان مس ــای آن رفتاره
معضاتــی کــه ســبب تزلــزل و تضعیــف بنیــان خانــواده می شــود، بدُخلقــی و بدرفتــاری زن و 
مــرد بــا یکدیگــر اســت. آثــار زیانبــار فــردی و اجتماعــی ایــن صفــت مذموم بر کســی پوشــیده 
ــی، مــردم را از آن برحــذر داشــته اند)همان، ج2:  ــات فراوان نیســت و امام)علیه الســام( در روای
31؛ مجلســی، 1403ق، ج68: 383(. بــا توجــه بــه آثــار ســوءِ فراوانــی کــه بدُخلقــی بــر روح و 
ــه  ــد ک ــفارش می کردن ــواره س ــرت هم ــه دارد، آن حض ــر جامع ــع آن ب ــواده و به تب روان خان



134

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

ــه، 1378، ج2:  ــن بابوی ــراد بداخــاق درنیاورند)اب ــج اف ــه تزوی ــران خــود را ب ــا، دخت خانواده ه
ــاردی، 1406ق، ج1: 280(. ــی، 1403ق، ج103: 235؛ عط 409؛ مجلس

ــث  ــی احادی ــی خانوادگ ــته های زندگ ــدام از بایس ــر ک ــون ه ــام( پیرام از امام رضا)علیه الس
ــذا  ــد؛ ل ــال نمی گنج ــن مج ــا در ای ــی آنه ــه تمام ــن ب ــه پرداخت ــده اســت ک ــادی وارد ش زی
ــا فروتنــی  بــه صــورت تیتــروار بــه مــواردی از آنهــا اشــاره می شــود: اعتــدال و رفتــار تــوأم ب
و خوشرویی)مجلســی، 1403ق، ج75: 347؛ ابن شــعبه حّرانــی، 1366: 201؛ عطــاردی، 
1406ق، ج1: 304(، لــزوم احتــرام متقابل)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 211(، قدرشناســی و 
ــراز  ــازش)عطاردی، 1406ق، ج2: 456(، اب ــدارا و س ــاردی، 1406ق، ج1 :299(، م تمجید)عط
عواطــف و احساســات)ابن شــعبه حّرانــی، 1366: 410(، عفو و گذشــت)دیلمی، 1408ق: 307(، 
مشــورت کردن)حــر عاملــی، 1409ق: ج12: 44؛ برقــی، 1371: 601(، آراســتگی و نظافت)ابــن 
بابویــه، 1378، ج1: 163(، هدیــه دادن)ابــن بابویــه، 1378، ج2: 74؛ مجلســی، 1403ق، ج71: 

ــی، 1362، ج1: 547( و... 21؛ کلین

4-3   تبلیغات سیاسی رضوی

برخی از مهم ترین تبلیغات سیاسی امام رضا)علیه السام( عبارتند از: 

4-3-1  بیان مشروعیت الهی خویش

امام رضا)علیه الســام( درخصــوص مشــروعیت الهــی خویــش هرگــز تقّیــه نکردنــد و امامــت 
و برحــق  بودنشــان را به صراحــت اعــام می کردنــد. ابــان می گویــد: »خدمــت حضــرت 
رضا)علیه الســام( رســیدم و پرســیدم: معنــی »أَِطيُعــوا اهللَ َوأَِطيُعــوا الرَّســوَل َوأُولِی األَمــِر ِمنُکم« 
چیســت؟ فرمــود: علی بن ابیطالب)علیهما الســام(. ســپس ســکوت کــرد. چــون ســکوتش بــه 
ــار دیگــر ســکوت  طــول انجامیــد، گفتــم: بعــد از آن کیســت؟ فرمــود: حسن)علیه الســام(. ب
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کــرد. پرســیدم: بعــد از آن کیســت؟ فرمــود: حسین)علیه الســام(. راوی گویــد: وی همچنــان 
ــام  ــا آن گاه کــه همــه امامان)علیهم الســام( را ن ــرد و مــن ســؤال می کــردم ت ســکوت می ک

برد.)عطــاردی، 1406ق: 518(.

4-3-2  ضرورت رهبری و زعامت امام)علیه السالم( 

ــه خــاص شــده اســت؛  ــه ایــن مهــم توّج در مکتــب سیاســی حضــرت رضا)علیه الســام( ب
به گونــه ای کــه حضرت)علیه الســام( در اســتدالل بــر ضــرورت وجــود زمامــدار و رهبــر، اعــام 
می فرماینــد: اگــر امامــی امیــن در رأس هــرم مدیریــت و قــدرت نباشــد، دیــن، آییــن و احــکام 
مــردم مــورد تاخت وتــاز قــرار می گیــرد و عرصــه بــرای اهــل بدعــت و الحــاد بــاز می شــود و 
در نتیجــه آن، فســاد، ویرانــی و اختــال عمومــی، چهــره زشــت خــود را بــرای مــردم نمایــان 
ــام(  ــّص کام امام رضا)علیه الس ــه از ن ــی، برگرفت ــال عموم ــاد و اخت ــر فس ــازد. تعبی می-س
اســت: »کاَن فـِـی َذلَك فَســاُد الَخلــِق أَجَمِعيَن.«)ابن بابویــه، 1378، ج: 133؛ مجلســی، 1403ق، 
ج65: 263(؛ یعنــی در صــورت عــدم اقامــه عــدل توســط امــام عــادل، فســاد، جمیــع خلــق را 

فراخواهــد گرفــت، نــه اینکــه تنهــا بخشــی از عالــم را شــامل شــود.

4-3-3  گفتگو و ارتباط با مردم

مأمــون بــه طــرق مختلــف تــاش می کــرد امام)علیه الســام(  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 
خــاّص خــود مســیر حرکــت امام)علیه الســام( از مدینــه تــا مــرو را طــوری انتخــاب کــرده بــود 
کــه شــهرهای معــروف بــه محّبــت اهــل بیت)علیهم الســام( ماننــد کوفــه و قــم بــر ســر راه 
قــرار نگیرنــد. اّمــا امام)علیه الســام( در همــان مســیر تعیین شــده و در جای جــای ایــن ســفر 
طوالنــی، خــود را در معــرض ارتبــاط بــا مــردم قــرار می داد)جعفریــان، 1368: 221(. در بصــره 
ــه خــود متمایــل کــرد. در اهــواز از امامــت ســخن  ــد، ب ــان بودن ــا او نامهرب دل هایــی را کــه ب
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گفــت و در نیشــابور حدیــث گهربــار »سلســلة الذهب« را بــه یــادگار گذاشــت و وظیفــه تبلیغــی 
خویــش را بــه بهتریــن شــکل بــه انجــام رســاند. 

4-3-4  تالش برای بیداری اسالمی

از جملــه مســائلی کــه در تبلیــغ رضــوی جایــگاه ویــژه ای دارد، تــاش بــرای بیــداری مــردم 
نســبت بــه ظلــم و جــور حاکمــان زمانــه و بیــان بی کفایتــی آنان اســت. اظهــار برائــت و بیزاری 
از ظالمــان نســبت بــه امامان)علیهم الســام( از وظایــف پیــروان اهل بیت)علیهم الســام( اســت. 
امام رضا)علیه الســام( در تبییــن احــکام راســتین اســام فرمودنــد: »برائــت از کســانی کــه بــه 
آل محمد)علیهم الســام( ظلــم کردنــد و بــه بیــرون رانــدن آنــان از زادگاهشــان هّمــت ورزیدنــد 

و ســتم بــه آنــان را ســنت نهادنــد، واجــب اســت.«)ابن بابویــه، 1378، ج2: 275(. 

ــه  ــه حضــور ایشــان رفت ــی ب ــد. وقت ــه خراســان آمدن ــر مســافر ب در روزگار حضــرت، دو نف
ــرت  ــام؟ حض ــا تم ــت ی ــته اس ــا شکس ــاز م ــا نم ــم؛ آی ــا آمده ای ــان ج ــا از ف ــیدند: م و پرس
رضا)علیه الســام( بــه یکــی از آنــان فرمــود: نمــاز تــو شکســته اســت. و به دیگــری فرمــود: نماز 
تــو تمــام اســت. بــا اینکــه آنهــا از یــک جــا آمــده بودنــد و در حّد ســفر آنــان هیچ گونــه تفاوتی 
نبــود! لــذا آنــان تعّجــب کردنــد کــه چــرا جــواب مســئله، دوگونــه شــد. امام)علیه الســام( برای 
آن کــس کــه فرمــوده بــود نمــاز تــو تمــام اســت؛ چنیــن توضیــح دادنــد: »زیــرا تــو بــه قصــد 
ــم( آمــده ای؛ بنابرایــن ســفر تــو ســفر گنــاه اســت و ســفر گنــاه،  دیــدار ســلطان)مأمون ظال
موجــب قصــر نمــاز نمی شــود.«)حّر عاملــی، 1409ق، ج5 :510(. بــه ایــن شــیوه، آن حضــرت 
بــا تبییــن احــکام فقهــی، پیوســته مــردم را از دلدادگــی بــه حاکمــان جــور برحــذر می داشــت.
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5. سبک شناسی تبلیغ رضوی

سبک شناســی 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 گوینــده ای، ســبک منحصــر بــه فــرد خود 
را دارد کــه تحــت تأثیــر عوامــل اجتماعــی، تاریخــی، دینــی و... نیــز قــرار می گیرد.«)شمیســا، 
1375: 15(. زبان شناســان اغلــب بــرای شــناخت یــک اثــر متنــی، از چندیــن معیــار معــروف 
اســتفاده می کننــد؛ 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 به کارگیــری ســاختارهای تأکیدی(.)نــک: کــواز، 1386: 54-

62؛ عیــاد شــکری، 1982: 73-67(.

ــی و  ــول اخاق ــت اص ــار رعای ــش در کن ــغ خوی ــام( در تبلی علی بن موسی الرضا)علیهما الس
علمــی، همــواره ســعی می کــرد، بــه منظــور تأثیــر بیشــتر در مخاطــب و بــا اســتناد بــه آیــه: 
»َوقُــْل لَُهــْم فِــي أَنُْفِســِهْم قَــْوالً بَلِيغًا«)وبــا آنهــا ســخنی رســا کــه در دل هایشــان مؤثّــر افتــد، 
ــواع تکنیک هــای ادبــی و باغــی مّزیــن نمایــد. در  ــه ان بگوی()نســاء/63( گفتــار خویــش را ب

ــه می شــود: ایــن بخــش برخــی از مــوارد مهــم  ارائ

5-1  نظم بیانی متن

مفاهیمــی کــه در نظــم بیانــی متــن ســنجیده می شــوند، بــر محــور تکرارهــا، طوالنــی یــا 
کوتاه بــودن عبارت هــا بــه مقتضــای حــال مخاطــب و نیــز توجــه بــه آهنــگ و ریتــم کلمــات 

اســت کــه در ادامــه بررســی می شــود:
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5-1-1  استفاده از صنعت تکرار

در بیانــات علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( یکــی از ویژگی هــای مهــّم نظــم بیانــی، 
ــه  تکــرار برخــی کلمــات اســت. ایــن مســئله دالیــل خاصــی دارد کــه در ضمــن نمونه هــا ب
آنهــا اشــاره می شــود: آن حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابــی، دربــاره خداونــد می فرمایــد: 

»أَمَّــا الَْواِحــُد فََلــْم يـَـَزْل َواِحــداً َکائِنــًا ال َشــيْ َء َمَعــُه بـِـا ُحــُدوٍد َوال أَْعــَراٍض َوالَ يـَـَزاُل َکَذلـِـَك 
ثـُـمَّ َخَلــَق َخْلقــًا ُمْبتَِدعــًا ُمْختَلِفــًا بَِأْعــَراٍض َوُحــُدوٍد ُمْختَلَِفــٍة ال فـِـي َشــيْ ٍء أَقَاَمــُه َوال فـِـي َشــيْ ٍء 
ــوده،  ــا او نب ــزی ب ــوده، چی ــا ب ــه از ازل بی همت ــد یگان ــيْ ٍء َحَذاُه ...«)خداون ــی َش هُ َوال َعَل ــدَّ َح
حــدود و اعــراض راهــی بــه او نداشــته و همــواره چنیــن بــوده اســت. پــس مخلوقــات را به 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 نمود...()ابــن بابویــه، 1378، 

ج1: 169(.

 بــا عنایــت بــه اینکــه از لحــاظ قواعــد نحــوی، در عبــارات بــاال، نیــازی بــه تکــرار حــرف »ال« 
نیســت زیــرا معنــای حــرف نفــی »ال« به وســیله حــرف عطــف »واو« منتقــل می شــود؛ امــا آن 

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

گاهــی گوینــده کام واژه ای را بــه علــت التــذاذ یــا تبــّرک جســتن تکــرار می کنــد. به عنــوان 
نمونــه، تکــرار کلمــه »اهلل« در بخش هایــی از بیانــات حضــرت، همیــن هــدف را دنبــال می کند: 

»أّمــا الَفرائـِـُض فَبِأمــِر اهللِ َوبِِرَضــی اهللِ َوبَِقَضــاِء اهللِ َو... .«)همــان: 288(.

5-1-2  به کارگیری اطناب مفید)غیرمخّل(

تلــّذذ، تبــّرک و تأکیــد تنهــا مختــّص تکــرار لفظــی نیســت بلکــه گاه طوالنی بــودن کام و 
تکــرار معنــای واحــد در الفــاظ مختلــف، نوعــی تأکیــد بــر موضــوع تلــّذذ و تبــّرک اســت کــه 
اطنــاب مفیــد یــا غیرمخــّل نامیــده می شــود. هرچنــد نمونــه ایــن نــوع اطنــاب در مناظــرات 
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فــراوان نیســت، امــا در بررســی کام امام)علیه الســام( گاهــی دیــده می شــود کــه حضــرت بــه 
مقتضــای حــال مخاطــب، از اطنــاب غیرمخــّل 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، کام را بــا اطنــاب 
بیــان می کنــد تــا مخاطــب از شــنیدن و در نتیجــه درک ایــن مفاهیم، بیشــترین التــذاذ و بهره 
فکــری و معنــوی را داشــته باشــد. نمونــه ایــن اطناب غیرمخــّل در توصیف اســماء الهی توســط 
ایشــان به چشــم می خــورد. بــرای نمونــه، می تــوان بــه توصیــف اســم »الظاهــر« توجــه کــرد 

کــه چنیــن می فرماینــد: 

َّــُه َعااألَْشــيَاَء بُِرُکــوٍب فَْوقََهــا َوقُُعوٍد َعَلْيَهــا َوتََســنُّمٍ  لُِذَراَهــا َولَِکنَّ  اِهــُر فََلْيــَس ِمــْن أَن »َوأَمَّــا الظَّ
ُجِل َظَهــْرُت َعَلــی أَْعَدائـِـي- َوأَْظَهَرنَِي اهللُ  َذلـِـَك لَِقْهــِرهِ َوَغَلبَتـِـِه األَْشــيَاَء َوقُْدَرتـِـِه َعَلْيَهــا َکَقــْوِل الرَّ
َفــِر فََهَکــَذا ُظُهــوُر اهللِ َعَلــی األْشــيَاء«)و اّمــا ظاهــر، بــه  َعَلــی َخْصِمــي إَِذا أَْخبـَـَر َعَلــی الَْفَلــِج َوالظَّ
ایــن معنــی نیســت کــه بــا ســوار شــدن بــر اشــیا و نشســتن بــر آنهــا، از آنهــا بــاال رفتــه اســت 
بلکــه بــه ایــن خاطــر بــه او ظاهــر گفتــه می شــود کــه بــر همــه چیــز چیــره و قاهــر اســت و 
بــر همــه چیــز غلبــه یافتــه و نســبت بــه همــه چیــز قــادر اســت. مثــًا گفتــه می شــود »بــر 
دشــمنان خــود پیــروز شــدم« و »خداونــد مــرا بــر دشــمنم پیــروز گردانیــد«. در اینجــا منظــور 
از ظهــور، فتــح و غلبــه اســت و ظهــور خــدا بــر اشــیا نیــز ایــن گونــه است()طبرســی، 1403ق،  

ج2: 393؛ ابــن بابویــه، 1378، ج1: 300(.

ــا اندکــی تدبّــر در بیانــات فــوق می تــوان پــی بــرد کــه آن حضــرت بــرای شــرح معنــای  ب
لفــظ »الظاهــر« کــه از صفــات الهــی اســت از اطنــاب مفید)غیرمخــّل( اســتفاده کــرده و آن را 
به عنــوان قاهربــودن، ســپس غلبه داشــتن و بعــد چیــره و قادربــودن شــرح داده و ســرانجام بــه 
ذکــر نمونه هایــی از کام عــرب بــرای اثبــات ایــن موضــوع پرداختــه اســت. ایــن نــوع اطنــاب 
از یــک ســو بیانگــر تأکیــد معنایــی بــوده و از ســوی دیگــر تبــّرک و تلــّذذ گوینــده و شــنونده 

بــرای بیــان و دریافــت ایــن مفاهیــم واال را می رســاند.
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5-1-3  عمیق و کوتاه بودن سخن

یکــی از ویژگی هــای بــارز تبلیــغ رضــوی عمیــق و کوتاه بــودن ســخن اســت. در مناظــره ای 
ــام(  ــرد از امام)علیه الس ــت، آن م ــورت گرف ــق ص ــردی زندی ــرت و م ــان آن حض ــه می ک
درخواســت کــرد تــا خداونــد را برایــش توصیــف کنــد. حضرت)علیه الســام( فرمودنــد: خداونــد 
قابــل تعریــف و تحدیــد نیســت. پرســید: چــرا؟ فرمودنــد: زیــرا هــر محــدودی به حــدی منتهی 
می شــود 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 
ــوان او را درک نمــود و تصــّور کرد)طبرســی، 1403ق، ج2:  ــا وهــم و گمــان می ت ــه ب دارد و ن

.)172

ــده  ــن برخــورداری از اختصــار و ایجــاز کام، دربردارن  احتجاجــات امام)علیه الســام( در عی
انبوهــی از معــارف اســت. به عنــوان نمونــه، در مناظــره مختصــر امام)علیه الســام( بــا 
ــه  ــام( ب ــون، آن حضرت)علیه الس ــس مأم ــه در مجل ــای عام ــر علم ــاک و دیگ یحیی بن ضح
نحــوی از احتجــاج عمیــق و مختصــری بهــره بردنــد کــه مأمــون در پایــان، چنــان غضبنــاک و 
ناراحــت شــد کــه بــه یکباره فریــادی کشــید که همــه متفــّرق شــدند.)ابن  شهرآشــوب، 1379، 

ج4: 351؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 440(.

5-1-4  توجه به آهنگ کالم

در زبــان عربــی، ریتــم حــروف تشــکیل دهنده کلمــه و ویژگــی هر یــک از این حــروف و آهنگ 
جمــات، چنــان تأثیــر مهمــی در ســیر معنایــی جملــه دارد کــه گفته می شــود میــان آهنگ و 
معنــی رابطــه کامــًا مســتقیمی وجــود دارد. در بیانــات مناظــره ای امام رضا)علیه الســام( نیــز 
کاربــرد ایــن ویژگــی، بــارز و برجســته اســت. آن حضــرت در ایــن بیانــات، از آهنــگ خــاص 
ــه  ــد. ب ــره گرفته ان ــورد نظــر به ــای م ــل معن ــال کام ــرای انتق ــات و جمــات ب حــروف، کلم
َفــاُت َواألْســَماُء ُکلَُّهــا تـَـُدلُّ  برخــی از ایــن نمونه هــا اشــاره می شــود: »ال َحــدٌّ لَِغْيــِر َمْحــُدوٍد َوالصِّ
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َّتِي...«)ابــن بابویــه، 1378،  َعَلی الَْکَمــاِل َوالُْوُجــوِد َوال تـَـُدلُّ َعَلــی اإلَِحاَطــِة َکَمــا تـَـُدلُّ الُْحــُدوُد ال
ج1: 174(. در عبــارات فــوق، تکــرار حــرف »دال« کامــًا مشــهود اســت. »حــرف دال از جملــه 
ــن  ــت می کند.«)ســلیمان، 1371: 51(؛ بنابرای ــت کام دالل ــر قطعی ــوده و ب ــی ب حــروف نطع
تکــرار ایــن حــرف در جملــه بیانگــر قاطعیــت کام و نبــود شــک و تردیــد در حکــم کلّی جمله 
اســت. در ایــن میــان، اســتفاده از ویژگــی موســیقیایی و حــروف دیگــر بــرای انتقــال معنــای 
ــه کام زیــر اشــاره کــرد: »إِنَّ  ــوان ب خــاص نیــز قابــل توجــه اســت کــه از جملــه آنهــا می ت
َّــَر التََّدابِير«)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 285(. تکــرار حــرف »راء«  َر الَْمَقاِديــَر َوَدب ــدَّ َوَجــلَّ قَ اهللَ َعزَّ
در ایــن عبارت هــا، کامــًا معلــوم اســت. بــا توجــه بــه اینکــه »ویژگــی موســیقیایی حــرف راء، 
تکریــر است«)ســلیمان، 1371: 51( حضــرت از واژگان خاصــی اســتفاده کرده انــد کــه همگــی 
بــه حــرف راء ختــم می شــود تــا ویژگــی موســیقیایی ایــن حــرف در ادای معنــای تکرارپذیــری 
عمــل، دخیــل باشــد. به عبــارت دیگــر، می تــوان نتیجــه گرفــت ایــن خداونــد متعــال اســت که 
مقــّدرات و تدبیــرات الزم را همــواره و پی درپــی در نظــر می گیــرد. لــذا در نمونــه مذکــور نیــز 

کاربــرد موســیقیایی حــروف بــرای انتقــال معنــا کامــًا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

5-2  به کارگیری ساختارهای تأکیدی

یکــی از ســاختارهای تأکیــدی آن امــام همــام اســتفاده فــراوان از ســاختار »قد+ فعــل ماضی« 
بــرای نشــان دادن قطعیــت حقیقــت مــورد نظــر اســت. به عنــوان نمونــه:

اهُ َمــِن اْشــتََمَلُه َوقـَـْد أَْخَطــَأهُ َمــِن اْکتَنََهــُه َوَمــْن قـَـاَل  »فََقــْد َجِهــَل اهللَ َمــِن اْســتَْوَصَفُه َوقـَـْد تََعــدَّ
َکْيــَف؟ فََقــْد َشــبََّهُه َوَمــْن قـَـاَل لـِـَم؟ فََقــْد َعلََّلــهُ  َوَمــْن قـَـاَل َمتـَـی؟ فََقــْد َوقَّتـَـهُ  َوَمــْن قـَـاَل فِيــَم فََقْد 
نـَـُه َو...« )پــس کســی کــه او را وصــف نمــوده، قطعــاً او را نشــناخته اســت و کســی کــه او را  َضمَّ
شــامل غیــر او قــرار داده و تعمیــم در او قائــل شــده مســلماً بــه او تعــّدی و جفــا کــرده و کســی 
کــه طلــب کنــه و حقیقــت او نمــوده، بــدون تردیــد خطــا کــرده اســت؛ و کســی کــه گفــت 
چگونــه اســت؟ قطعــاً بــرای او ماننــد قــرار داده اســت؛ و کســی کــه گفــت از چــه ســبب؟ بدون 
شــک، بــرای او علـّـت بــه کار بــرده اســت؛ و کســی کــه گفــت چــه زمــان؟ مســلّماً بــرای او وقت 
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قــرار داده اســت؛ و کســی کــه گفــت در چــه حــال؟ قطعــاً بــرای او ظــرف قــرار داده اســت و...(
)طبرســی، 1403ق، ج2: 339؛ ابــن بابویــه، بی تــا: 255(.

در جمــات مذکــور، تکــرار »قــد+ فعــل ماضــی« به صــورت پی درپــی کامــاً مشــهود اســت. 
ایــن تکــرار پیوســته در اصــل شــیوه ای اســت کــه حضــرت بــرای بیــان قطعیــت کام 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.

5-3  تسلسل و نظم منطقی مباحث

تسلســل و نظــم منطقــی بدیــن معناســت کــه تمامــی ســخنان به شــکلی دســته بندی 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 
نمی تــوان حــذف کــرد به گونــه ای کــه بتــوان گفــت، از آن بی نیــاز بــوده اســت. رعایــت ایــن 
ــه،  ــرای نمون ــارزی دارد. ب ــی امام رضا)علیه الســام( نمــود ب ــژه در مناظــرات طوالن اصــل، به وی
زمانــی کــه عمــران صابــی از امام رضا)علیه الســام( 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 بی همتــا 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 
ــا اغــراض مختلــف و مــوارد گوناگــون آفریــد. ایــن خلقــت ابداعــی را نــه  را به طــور ابداعــی ب
در چیــزی برپاداشــت و نــه در چیــزی محــدود ســاخت. نــه بــر چیــزی مقابــل نمــود و نــه بــا 
چیــزی مشــابه...« در ادامــه، ایشــان بــا تجزیه وتحلیــل مباحــث، ضمــن تبییــن جایــگاه خداوند 
ــات را از روی  ــد متعــال، مخلوق ــن نتیجــه معقــول را می گیــرد کــه: »...خداون ــات، ای و مخلوق
احتیــاج نیافریــده اســت؛ بلکــه احتیــاج را در مخلوقــات به وجــود آورده اســت کــه به وســیله 
بعضــی از آنهــا بــه بعضــی دیگــر منتقــل می گــردد 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 بدین ترتیــب، موجــودات را خلــق کــرده اســت.«)ابن بابویــه، 1378، ج1 :170-169(.

5-4  انتخاب 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، می تــوان 
بــه واردشــدن »ال« اســتغراق جنــس بــر ســر »کیــف« و »أیــن« در جمــات زیــر اشــاره کــرد: 
ــه، 1378، ج1: 235(.  ــن بابوی ــنَ  األَيْن.«)اب ــٍف َو أَيَّ ــا َکْي ِ ــَو ب ــَف فَُه ــفَ الَْکْي ــی َکيَّ َ »إِنَّ اهللَ تََعال
داخــل شــدن »ال« بــر ســر ایــن دو واژه بیانگــر ایــن اســت کــه هرگونــه کیفیــت و هرگونــه 
ویژگی هــای مکانــی بــه دســت خداونــد تعییــن شــده و هیــچ »دگرگونــی« و یــا »کجایــی« 

خــارج از قــدرت و تدبیــر او نیســت.

ــی  ــه افعال ــکات کلیــدی دیگــر در معناشناســی گفتــار امام)علیه الســام( توجــه ایشــان ب  ن
اســت کــه بــرای مخاطــب خــود اســتفاده می کننــد. امام)علیه الســام( زمانــی کــه از خداونــد 
و ویژگی هــای او ســخن می گویــد، خطــاب بــه عمــران از فعــل »فَاْفَهــْم« اســتفاده می کننــد؛ 
زیــرا قــدرت تعّقــل بشــری از پی بــردن بــه کنــه عظمــت الهــی عاجز اســت. تنهــا فهــم می تواند 
ــات و  ــی کــه از مخلوق ــا، زمان ــد ام ــه عنــوان آنچــه هســت و آنچــه نیســت دریاب کلیــات را ب
ــه ایــن  ــْل َهــذا« ب ــه عمــران می فرمایــد: »تَْعَق ویژگی هــای آنهــا ســخن می گویــد، خطــاب ب
معنــا کــه تفکــر در نظــام آفرینــش، به معنــای یــک بینــش ســطحی و نــگاه گــذرا نیســت زیــرا 
ــه، امام)علیه الســام(  ــد. در ادام ــر نمای ــر و تفّک ــم خلقــت تّدب ــد در عال ــد و بای انســان می توان
ــه  ــد ب ــازی خداون ــاره بی نی ــا او درب ــد و ب ــرار می ده ــاب ق ــْم« خط ــل »َواْعلَ ــا فع ــران را ب عم
ــات( از راه  ــد از مخلوق ــئله)بی نیازی خداون ــن مس ــه ای ــر چ ــد. اگ ــخن می گوی ــات س مخلوق
ُّــر حاصــل می شــود و راه شــناخت و درک آن بــرای بشــر بســته نیســت، امــا ممکن  تََعقُّــل و تََدب
اســت عقــل مخاطــب بــه ایــن شــیوه اســتدالِل امــام نایــل نیامــده باشــد. بنابرایــن، در قالــب 
خبررســانی و آگاهــی دادن، امــام او را مخاطــب قــرار می دهــد و از گــذر ایــن واژه بــه او خاطــر 
نشــان می کنــد کــه گفتــار و اســتداللی کــه بیــان می شــود، علمــی اســت کــه بایــد دریابــد 
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هــر چنــد تاکنــون بــه آن دســت نیافتــه اســت.)ابن بابویــه، 1415ق: 433؛ همــان، 1378، ج1: 
 .)170

ــا  ــه آی ــه یکــی از ســؤال های عمــران ک ــای پاســخ خــود ب آن حضرت)علیه الســام( در انته
ــد:  ــه عمــران می فرماین ــوده اســت؟ خطــاب ب ــات، ســاکت ب ــد پیــش از ایجــاد مخلوق خداون
ــه،  ــن بابوی ــت را درمی یابی()اب ــت مطلوب ــب، حقیق ــن مطل ــا ای ــتَْبِصُر أَْمَرَك.«)ب ــَذا تَْس »فَبَِه
1378، ج1: 171(. در اینجــا، امام)علیه الســام( از کلمــه »تَْســتَْبِصُر« اســتفاده می کننــد زیــرا 
بصیرت یافتــن فراتــر و باالتــر از فهمیــدن یــا درک کــردن اســت زیــرا مثــال امام)علیه الســام( 
نه تنهــا بــه ســؤال عمــران پاســخ می گویــد، بلکــه نــوع رابطــه خالــق بــا مخلــوق را نیــز آشــکار 

می کنــد.

نتیجه

در پژوهــش حاضــر پــس از بررســی ابزارهــا، آداب، زمینه هــا و تکنیک هــای تبلیــغ در فرهنگ 
رضــوی، نتایــج زیــر حاصــل گردید:

ــه  ــا ب ــه کمــک آنه ــه امام رضا)علیه الســام( ب ــای مهمــی ک ــا و ابزاره 1. برخــی از فرصت ه
ترویــج و نشــر فرهنــگ اصیــل اســامی پرداخــت، عبارتنــد از: اســتفاده از زمینه مســاعد پس از 
شــهادت امــام موســی کاظم)علیه الســام(، اســتفاده از اهــرم والیتعهــدی، شــرکت در جلســات 
مناظــره ای بــا حضــور اندیشــمندان مکاتــب مختلف اســامی و غیراســامی، اســتفاده از رســانه 
شــعر و تشــویق شــاعران بــه ســرایش اشــعار در مظلومیــت اهــل بیت)علیهم الســام( و نیــز 
ــه  ــود را ب ــام خ ــتقیم پی ــور مس ــت به ط ــه نمی توانس ــرایطی ک ــا در ش ــان دع ــتفاده از زب اس

گیرنــده برســاند.

2. امــام هشــتم شیعیان)علیه الســام( در راه نشــر معــارف الهــی و دفــاع از مکتــب تشــّیع، 
ســیره و آداب ویــژه ای داشــتند. یکــی از شــاخص های مهــّم الگــوی رفتــار ارتباطــی در ســیره 
ــه ســطح اســتعداد و  رضــوی، مخاطب شناســی اســت. حضــرت در تبلیــغ خویــش همــواره ب
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میــزان عقــل مخاطــب توجــه و مبلّغــان را نیــز بــه ایــن امــر ســفارش می فرمــود.

ــتناد  ــده و اس ــای آزادی عقی ــوی، اعط ــغ رض ــم تبلی ــته پارادای ــای برجس ــر ویژگی ه از دیگ
فــراوان بــه آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومان)علیهم الســام( در مواجهــه بــا فَِرق اســامی 

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

3. بــا اســتفاده از ابزارهــا و فرصت هایــی کــه بــرای امام رضا)علیه الســام( مهّیــا شــد، تبلیــغ 
آن حضــرت در چنــد زمینــه، قابــل تقســیم بندی اســت. از جملــه: 

تبلیــغ اعتقــادی شــامل ارائــه برهــان  در اثبــات وحدانیــت خداونــد متعــال، تبلیــغ جایــگاه 
امامت)تشــّیع اعتقــادی(، تبلیــغ آموزه هــای مهــدوی، تربیــت نســل منتظــر و اجــرای عملــی 

فرایــض دینــی.

تبلیــغ فرهنگــی شــامل پــرورش نخبــگان فرهنگــی، مقابلــه بــا اصطــکاک فرهنگــی میــان 
جهــان اســام و غــرب و ترویــج ســبک زندگــی اســامی.

ــت  ــام( اهمّی ــی امام)علیه الس ــروعیت اله ــان مش ــر روی بی ــرت ب ــی آن حض ــغ سیاس تبلی
ــو و  ــایه گفتگ ــامی در س ــداری اس ــرای بی ــاش ب ــام( و ت ــت امام)علیه الس ــری و زعام رهب

ــود. ــا مــردم، متمرکــز ب ارتبــاط ب

ــار خویــش  ــر بیشــتر در مخاطــب، گفت 4. علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( به منظــور تأثی
را بــه انــواع تکنیک هــای ادبــی و باغــی مّزیــن می فرمــود. 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 بــه کار 
می برنــد. در بیانــات آن حضــرت، الفــاظ به صورتــی کامــًا هماهنــگ بــا معنــا انتخــاب شــده 
اســت و اغلــب ســاختارها یــا تکــراری بــوده یــا به شــکل تأکیــدی آمــده اســت. افــزون بــر ایــن، 
ــا  ــاه و پرمعنــا ی ــه اقتضــای حــال مخاطــب، مطالــب را به صــورت کوت گاه امام)علیه الســام( ب

طوالنــی اّمــا مفیــد بیــان می کردنــد.
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در پایــان بایــد گفــت، امــام علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( نیــز همچــون ســایر 
ــارف  ــر مع ــه نش ــش ب ــار خوی ــات پرب ــون از حی ــای گوناگ ــام( در موقعیت ه ائمه)علیهم الس
دینــی و آموزه هــای وحیانــی پرداختــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه مخاطــب قــرآن و 
روایــات اهــل بیت)علیهم الســام( تمــام مردمــان در همــه اعصــار هســتند، روایــات احتجاجــی 
ــوز،  ــر، درس آم ــان معاص ــرای انس ــد ب ــی می توان ــای حدیث ــایر آموزه ه ــون س ــوی، همچ رض

ــد. ــش باش ــا و الهام بخ راهگش
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