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 دربارة مجله
فقهی،  کالمی،  اعتقادی،  زمينه های  در  پژوهشی  مقاله های  رضوی،  فرهنگ  فصلنامه 
تفسيری، حدیثی، تاریخی، تطبيقی و سایر ابعاد علمی با محوریت امام رضا)ع( می پذیرد.

 راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
ـ چکيدة فارسي و انگليسي مقاله )حداکثر 150 کلمه( و واژگان کليدي )حداکثر 5 

واژه( همراه مقاله ارسال شود.
ـ یادداشت ها و مآخذ به ترتيب الفبایي نام خانوادگي در پایان مقاله درج شود. 

ـ در متن مقاله، هرجا که الزم بود، نام مؤلف، سال انتشار، منبع و صفحة موردنظر )روش 
APA( و در مورد منابع خارجي )التين( معادل خارجي آنها در پایين همان صفحه درج 

شود. 
ـ نشاني کامل مقاله ها، کتاب ها، رساله ها و گزارش هاي التين ترجمه شده به فارسي 

 باید ضميمة مآخذ شوند. 
پست  نشاني  و  کار  محل  کامل  نشاني  آموزشي،  یا  پژوهشي  سمت  باید  مؤلف  ـ 

الکترونيکي )e-mail( خود را ضميمة مقاله کند. 
داوران  تأیيد هيئت تحریریه و  به  منوط  آن در مجله  مقاله و چاپ  نهایي  پذیرش  ـ 

متخصص » فرهنگ رضوي« است. 
نباید در مجله هاي فارسي زبان داخل و خارج کشور چاپ شده  ـ مقاله هاي رسيده 

باشد. 
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ـ مجله در »ویرایش« مقالة رسيده، بدون تغيير در مفاهيم آن، آزاد است. 
پژوهش هایی  نتيجة  که  کند  را چاپ  مقاله هایي  مي دهد  ترجيح  »فرهنگ رضوي«  ـ 

دربارۀ معارف و فرهنگ رضوی )امام رضا)ع(( باشد. 
ـ مسئوليت مطالب مقاله هاي مندرج در فصلنامه، برعهدة نویسندگان آنهاست.

 اشتراک
مبلغ اشتراک ساليانه در ایران 160000 ریال است. عالقه مندان به اشتراک، این مبلغ 
اصل  و  واریز  ملی شعبه هاشمی نژاد  بانک  به شماره حساب 0109367952003  را 
فيش را به نشاني مشهد مقدس، بلوارشهيد کامياب، شهيد کامياب 34، پالک 3، بنياد 

بين المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، طبقة سوم، دفتر نشریه ارسال کنند. 
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فهرست

مؤلّفه های سياست ورزي  در سيره امام رضا)ع(

د مهدي حسيني فائق........................................................................................................... 7 جالل درخشه، سّيد محِمّ

بررسي نقش نماز در جهت دهی  به سبك زندگي اسالمي در سيره رضوي

ابراهيم ابراهيمی، اصغر طهماسبي بلداجي، سيد ابراهيم مرتضوي، ليال قنبری....................................................... 35

تأثير حضور امام رضا)ع(  در ایران بر گرایش خاندان طاهری به تشّيع

امير اکبری ............................................................................................................................................................................. 61

امنّيت در پرتو والیت از نگاه امام رضا)ع(

رضا کشاورز ........................................................................................................................................................................ 83

آثار تربيتی امام رضا)ع( در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

محمود نيک آیين،   حسنعلی بختيار نصرآبادی،   حمزه علی بهرامی،  کمال نصرتی هشی،   نفيسه عباسپور ............ 97

حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا)ع(

علی جالئيان اکبرنيا، محّمدرضا محمدی ..................................................................................................................... 119

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی  در احتجاجات امام رضا)ع(  و تفاوت آن با 

صناعات خمس در منطق

الهه هادیان رسنانی .................................................................................................................................................. 138
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اصل امامت يکي از اصيل ترين مباني اعتقادي شيعه به شمار می آيد و پايه انديشه سياسي 
شيعه را شکل می دهد. ازاين روست که راهبري جامعه بر اساس ديدگاه ها و نگرش های 
ائّمه معصومين)ع( براي وصول به س��عادتمندي فرد و جامعه همواره در ادبيات اعتقادي 
شيعه مورد تأکيد قرارگرفته است. در اين ميان اس��تخراج مؤّلفه های سياست ورزي از 
الزامات بنياديني است که براي وصول به چنين سعادتمندي بايد مدنظر قرار گيرد. مقاله 
حاضر می کوشد با جست وجو در سيره امام رضا)ع(، مؤّلفه های سياست ورزي ايشان را 
که برگرفته از مباني وحياني است و بايد مبنايي براي تنظيم مناسبات سياسي و اجتماعي 
يک جامعه اسالمي قرار گيرد، به روش توصيفي تحليلي بررسي و تجزيه و تحليل کند. 
يافته هاي اين پژوهش نشان می دهد سياست ورزي در سيره امام رضا)ع( ذيِل اصل امامت، 
در بردارنده  اصولي نظير نفی حاکميت طاغ��وت و نهی همکاری با آن، تقيه، مصلحت، 

مبارزه  منفی در کنار ساير مالحظات عملی سياسی است. 

چکیده

واژه های کلیدی

مؤلّفه های سیاست ورزي 
در سیره امام رضا)ع(

د مهدي حسيني فائق2 جالل درخشه1، سيّد محِمّ

j.dorakhshah@yahoo.com )1 . استاد علوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع
h.faegh@gmail.com   2  . دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس

 سياست ورزي، امام رضا)ع(، انديشه سياسي، امامت، شيعه.

تاریخ دریافت:1394/7/6
تاریخ پذیرش:1394/9/1
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 مقدمه
می آید.  شمار  به  شيعه  سياسی  تاریخ  حساس  دوره هاي  از  رضا)ع(  امام  امامت  دوران 
و  با حکومت های وقت  مقابله  از دوران حکومت حضرت علی)ع(، طی سال ها  شيعيان پس 
تالش برای به دست گرفتن قدرت، در موقعيتی قرار گرفتند که خليفه ی حاکم، خالفت و 
پس از آن والیت عهدی را به امام ایشان پيشنهاد می دهد. مواضعی که امام رضا)ع( در مقابل 
این پيشنهاد اتّخاذ می کنند حاوی درس های ارزشمندی در حوزه تفّکر سياسی شيعه است. 
مواضع و رویکرد امام رضا)ع( در مواجهه با سه خليفه عّباسی یعنی هارون، امين و مأمون، 
مؤید این اصل است که استراتژی امامت، استراتژی واحدی است و تفاوت های ظاهری در 
سيره  معصومين ناشی از اتخاذ وسيله و ابزارهای مختلف است. در همين زمينه نکته  مهمی 
اصول  و  مسائل  به  آن حضرت  جامع  نگاه  دارد،  وجود  رضا)ع(  امام  سياسی  اندیشه  در  که 
سياسی در دو مقطع پيش از والیت عهدی و پس از آن است. در واقع سيره  حضرت بر این 
داللت دارد که تفّکرات سياسی شيعه بر حاکمّيت امام معصوم سامان یافته و فقط با حاکميت 
توجه داشت  باید  را می پيماید.  و سعادت  راه صالح  اّمت  و  امور سامان می یابد  اوست که 
اندیشه  سياسی شيعه برای زمانی که به دالیلی امام معصوم در رأس امور حکومت نبوده، 
سکوت نکرده بلکه راهکارهایی نيز ارائه کرده است که ویژگی مهم این راهکارها، موّقت و 
مستعجل بودن آن هاست و پرداختن به آن ها به معنای رد یا تضعيف مواضع ثابت و اصولی 
نيست؛ زیرا شيعه در باب حکومت و سياست ضمن برخورداری از اصول ثابت، همواره در 
انتظار یک دولت آرمانِی موعود به سر می برد1. در بررسی مؤلّفه های سياست ورزي در سيره 
امام رضا)ع(،  باید به این نکته مهم توجه داشت که اتّخاذ مواضِع به ظاهر متفاوت در زمان 
هر یک از خلفا )هارون، امين و مأمون( برای یک راهبرد کلی یعنی راهبرِد امامت صورت 

گرفته است. 
در نگاه جمالی و بر اساس منابِع موجود و مقتضياِت عصر امام رضا)ع( در سيرۀ ایشان 
علی)ع(  برای حضرت  آنچه  مانند  امروزی  معنای  به  نکات سياسی  و  اصول  لحاظ وجود  به 
اما اگر سياست را به معنای کالسيک آن در نظر بگيریم، در  برشمرده اند، مشهود نيست؛ 
سيره  حضرت رضا)ع( نمونه های روشنی از سياست و سياست ورزی مشهود است. بر این اساس 

1 . برای مطالعه  بيشتر در این زمينه مراجعه کنيد به: 
عنایت، حميد )1362( اندیشه سياسی اسالم معاصر، تهران: انتشارات خوارزمی ، صص 54 - 55 .
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می کوشيم با بهره گيری از چارچوب نظری و ارائه  تعریف مشخصی از مفاهيم به ویژه مفهوِم 
سياست،برخی از مؤلفه های سياست ورزی را در سيره سياسی امام رضا)ع( واکاوی کنيم. 

مباحث نظری
اندیشه سياسي شيعه،  با  آثار تحقيقاتی مرتبط  از  از ضعف های موجود در برخي  یکي 
مشخص نبودن حدود و ثغور مفاهيم و نيز پيروی نکردن از روش شناسی مشخص در بحث 
و ارائه  مطلب است. در این پژوهش تا حد امکان برای اجتناب از این آسيب، ابتدا الزم است 
برخی نکات مربوط به روش بحث مشخص شود؛ زیرا روش عام ترین مقوله ای به شمار می رود 
که برای انجام هر پژوهش مدنظر است و در نظر داشتن یک چارچوب روشِي مشخص به 
محقق کمک می کند تا بر اساس برخی مفروضات، مفاهيم، تعاریف2 و اصول به پدیده ها نگاه 

کند و به تفسير و استنتاج بپردازد. 
علمای  اجماع  و  دهيم  قرار  مبنا  علمی  انقالب های  در  را  کوهن  روشی  چارچوب  اگر 
حوزه ای از دانش را بر اصولی مشترک »پارادایم«3 بناميم، می توانيم این مفهوم را به حوزۀ 
با توجه به این که  معارف دینی هم تعميم دهيم )بشيریه، 1377: 179( و به عنوان نمونه 
بحث ما دربارۀ امام رضا)ع( است، می توانيم بر اساس طرِح »پارادایم امامت« بحث را ادامه 
دهيم. در »پارادیم امامت« محور اصلی، شخص »امام« است و بر اساس نظر برخی علمای 
شيعه مانند خواجه  نصيرالّدین طوسی، عاّلمه حلی و ... امام کسی است که بر طبق قاعده 
کالمی »لطف«4 به نيابت از پيامبر اکرم)ص( منصوب از جانب خداوند است. این موضوع برای 
برای  مقام  این  علمای شيعه  از سوی  و  است  ثابت  باشد  داشته  ویژگی عصمت  که  کسی 
حضرت علی)ع( و یازده فرزند ایشان ثابت است که باید متکی بر نص خاص پيامبر)ص( و امام 

معصوم قبلی باشد.
بر این مبنا »پارادایم امامت« حاوی اصول مشترکی است که عبارت اند از: اصل نصب5، 

2  . با توجه به سيال بودن معنا در مفاهيم علوم انسانی و اجتماعی، باید برمبنای یک تعریف حداقلی مورد قبول بحث را آغاز کرد زیرا در غير 
این صورت با توجه به تکثر و تنوع معانی و بروز لغزش های معنایی عمال هيچ پژوهشی نمی تواند ادعای علمی بودن کند و مورد قبول جامعه 

علمي واقع شود.  
3  . پارادیم مشتمل است بر مفروضات کلی نظری و قوانين و فنوِن کاربرد آن ها که اعضای جامعه  علمی خاصی آن ها را بر می گيرند )چالمرز، 

)108 :1390
4  . قاعده لطف، یکی از قواعد مهم کالمی است که متکلمان عدليه، بسياری از مسائل کالمی را بر اساس آن تبيين کرده اند . از دیدگاه متکلمان 

اماميه، امامت، از مصادیق این قاعده ی کالمی است .
5  . براساس قاعده لطف امام منصوب از جانب خداوند است.

مؤّلفه های سياست ورزي...
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اصل نص6، اصل عصمت7 و اصل علم امام. 
اگر »پارادیم امامت« مبنا قرار گيرد، حکومت غير معصوم در زمان حضور معصوم یا حتی 
در زمان غيبت معصوم به دليل صالحيت ذاتی نداشتن دیگران، غصب مقام معصوم قلمداد 
می شود و بر همين اساس در تعامل با این حکومت غاصب )حکومت جور(، تعينات خاصی 
شکل می گيرد که بررسی آن در قالب »گفتمان« ممکن است8. برخی پژوهش ها 9 گفتمان 

را برای ائّمه)ع( در دوره های مختلف سياسی اجتماعی شناسایی کرده اند:
1- دوره حضرت علی)ع(؛ سکوت آگاهانه و عدالت محوری

2- دوره حسنين)ع(؛ صلح و شهادت
3- دوره امام سجاد)ع(؛ عرفان خدامحور

4- دوره باقرین)ع(؛ فرهنگ سازی اسالمی
5- دوره موسی بن جعفر)ع(؛ مبارزه منفی با بزرگ نمایی مظلوميت کامل

6- دوره امام رضا)ع(؛ ضرورت انتقال حکومت به امامان
7- دوره امام جواد)ع(؛ آغاز جّدی عصر مبارزه منفی

8-دوره عسکریين)ع(؛ ادامه مبارزه منفی و آماده سازی برای غيبت
8- دوره قائم آل محمد)عج(؛ عصر غيبت و انتظار )بشير، 1392: 148(.9

با توجه به پررنگ بودن عنصر زمان و مکان و نيز توجه به گفتمان هاي رقيب در فرایند 
شکل گيری یک گفتمان، ضرورتاً گفتمان سياسي ائّمه)ع( در دوره های مختلف به یک شکل نبوده 
و وجود گفتمان های مختلف در حيات سياسی آنان تا حّد زیادی متأثّر از شرایط و زمينه هایی بوده 
که در آن گفتمان خلق شده است10. همان طور که پيش از این هم گفته شد، تفاوت های گفتمانی 
ائّمه)ع( در دوره های مختلف به معنی وجود اختالفات ماهوی در اصول اعتقادی آنان نيست چراکه 
هدف و مسير واحد است؛ اما مقتضيات خاص زمانی و مکانی سبب انتخاب ابزار  و شيوه های 

متفاوتی شده است. در همين زمينه آیت  اهلل خامنه  ای می فرمایند: 

6  . امام باید به وسيله  نص پيامبر اکرم)ص( و امام معصوم پيش از خودش تعيين شده باشد.
7  . امام باید دارای ویژگی عصمت باشد.

8  . البته توجه داریم که استفاده از مفاهيم یاد شده به معنی قبول تمام پایه های نظری آن نيست. به عنوان نمونه موضوع سيال بودن حقيقت و عدم 
کشف امکان حقيقت که از مبانی نظری تحليل گفتمان است در هنگام بررسی متون دینی کارایی ندارد.  

9  . بشير، حسن )1392( »امام رضا)ع( و گفتمان امامت: تحليل گفتمانی«، ابعاد شخصيت و زندگی حضرت امام رضا)ع( ،جلد دوم. تهران: دانشگاه 
امام صادق)ع(.

10  . مطالعه گفتمان ها به شدت به زمينه یا بافت، موقعيت، شرایط و عوامل موثر در خلق متن بستگی دارد )بشير، 1392: 164(
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»حرکت فکری و کليه  فعاليت های سياسی و فرهنگی ائمه اطهار یک حرکت مستمر و 
طوالنی است که از سال یازدهم هجرت شروع می شود و به سال 260 که سال شروع غيبت 
صغری است خاتمه پيدا می کند. این بزرگواران یک واحدند، یک شخصيت اند، شک نمی توان 
کرد هدف و جهت آن ها یکی است. در تحليل زندگی ائّمه)ع( نباید در این دام بيفتيم که 
تفاوت های ظاهری در سيره  ائّمه)ع( به معنی اختالف یا تعارض ميان آنان است« )خامنه ای، 

1366، ج1: 24(.

تعریف مفاهيم:
الف- اندیشه سياسی:

هنگام بررسی سيره سياسی ائّمه)ع(، طرِح مباحث فقهی، کالمی، حدیثی در کنار مسائل 
سياسی تقریباً گریزناپذیر است. در این گونه مباحث با توجه به غلبۀ گریزناپذیر رویکرد دینی 
بر سياسی، برخی معتقدند در سيره  ائّمه به ویژه پس از حضرت علی)ع( مفهومی به نام سياست 
چندان پررنگ نيست که بتوانيم از »سيره  و اندیشه سياسی« یا »سياست  ورزی« صحبت 
به  نوعی تفسير و مصادره  تأليف شده اند  این عناوین  با  آثاری که عمدتاً  آوریم و  به ميان 
مطلوب به حساب می آیند که در پی جعل شان سياسی برای سيره  معصوم)ع( هستند. پاسخ 

به این گونه شبهات و اشکاالت از دو رویکرد امکان پذیر است: 
مفهومی  چارچوب  براساس  امام  اندیشه   و  سيره  برای  سياسی  شان  اثبات  نخست؛ 

»پارادایم امامت«.
نگاهی اجمالی به تعاليم نظري و سيره  ائّمه)ع( چه در زماني که قدرت را به دست داشته و 
چه زماني که در اوج تقيه می زیسته اند، اندیشه ها و تعاليم ارزشمندي را در باب سياست )به 
هر دو معنای خاص و عام( آشکار می کند. اصوالً در اندیشه سياسي شيعه، مقولۀ »سياست« 
و  می شود11  محسوب  سعادت  فضيلت،  خير،  به سوی  بشریّت  هدایت  جریان  ادامه   همان 
بدیهی است پيروی از طریق اهل بيت)ع( که »ساسه العباد« )جامعه کبيره( و »شجره النبوه 
و محط الرساله و مختلف المالئکه و معادن العلم و ینابيع الحکم« )نهج البالغه، خطبه 109( 

خوانده شده اند، تنها مسير نجات و رستگاري است. 
11  . آنچه در تعاریف سياست از رویکرد درون دینی بر می آید این است که موضوع سياست و نقطه محوری آن »قدرت« یا »دولت« نيست بلکه 

»استصالح خلق« یا »هدایت بشر« است و از همين رو گاه از آن به مکتب »هدایت« در مقابل مکتب »قدرت« تعبير می شود.

مؤّلفه های سياست ورزي...
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دوم؛ حتی با اعتقاد نداشتن به پارادایم امامت نيز وجود اندیشه سياسي12و سياست ورزی 
در نگرش ائّمه)ع( به روشنی قابل شناسایی است که به طور مختصر به آن خواهيم پرداخت. 
اشتراوس،  و  ازجمله مک اینتایر  اندیشمندان غربي  اذعان  به  امروز  از معضالت جهان  یکي 
فاصله گرفتِن سياست و حکومت از اصولی نظير اخالق، فضيلت و عدالت است؛ به طوری که 
ریشه  معضالت کنونی در تغييرات بنيادین عرصه  سياست، پی جویی می شود13. در باب این 
تغييرات بنيادین باید گفت، اگر سياست و اندیشه سياسي به دو دوره »کالسيک« و »مدرن« 
موضوع  دوره »کالسيک«  در  است14،  داده  انجام  اشتراوس  آنچه  مانند  باشد  تفکيک  قابل 
اندیشه  سياسی و سياست، معيارها و شيوه هایی است که سامانی را برای تأمين زندگی خوب 
طراحی می کند و در واقع اندیشه سياسی »هنجاری« است که در پی معياری برای خوب یا 
درست زیستن از طریق سامان و مناسبات نيک است )منوچهری، 1388: 78( بر همين مبنا 
موضوِع اندیشه سياسی، معيارها و شيوه هایی است که سامانی را برای تأمين زندگی خوب 
قوانين موضوعه، و سياست گذاری متجلّی می شود.  اساسی،  قوانين  طراحی می کند که در 
اندیشه سياسی این کار را از طریق هنجارهای معينی انجام می دهد. از این منظر بين تعاليم 
وحيانی، تفکر سياسی و سياست گذاری اجتماعی عمومی مالزمت وجود دارد. وجه شاخص 
تعریف اندیشه سياسی در پارادایم کالسيک، هنجاری بودن آن است. به عنوان نمونه فالسفۀ 
کالسيک مانند افالطون ، ارسطو  و فارابي، غایت حکومت را تحّقق خير و فضيلت و رستگاري 
انسان می دانند. به نظر آنان ، حکومت  موظف است افزون بر استقرار نظم  و امنّيت و صيانت 
از حقوق  افـراد ، شهروندان را در نيل به  فضایل  انساني یاري کند. حکومت باید سعادتمندي 
انسان را از طریق ایجاد جامعه اي که  افراد  در آن زیست سـعادتمندانه دارنـد ، تأمين  کند . 
این فالسفه می کوشند که  حقيقت و حدود خير و سعادت  را  شناسایي و مـصادیق آن را 
تـعيين کنند. اما در دوره مدرن همگام با تحوالت جدید، سياست دیگر وظيفه  خود را تعریف 
سامان نيک و تعيين معيار، مالک و خط مشی ها برای زندگی خوب، نمی دانست؛ بلکه کار 
سياست این بود که وضعيت موجود را مدیریت کند. نکتۀ اصلی این است که در دوران مدرن 

12  . در این جا با اذعان به وجود تفاوت های نظری وارد تقسيم بندی های درونی سياست، اعم از »فلسفه سياسی«، »اندیشه سياسی« و »نظریه سياسی« 
و »علوم سياسی« نمی شویم و سياست را در یک معنای کلی درنظر می گيریم.

13  . البته این تغييرات بنيادین در سطوح مختلف انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی اتفاق افتاده و به تبع آن هم سياست 
به عنوان بخشی از این منظومه دستخوش تغيير شده است.

14  . برای مطالعۀ بيشتر مراجعه کنيد به: اشتراوس، لئو )1387( فلسفه سياسی چيست؟ ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
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به زندگی، دیگر  نگرش  نوع  این  از  یعنی  اصلی زندگی متفاوت دیده می شد.  اساسّا حوزۀ 
سياست گذاری به آن معنا، دریافت نمی شد. چراکه انسان به  شکل دیگری دیده می شد و به 
تعبيری انسان هم موجودی ستيزه گر و هم موجودی اقتصادی دیده می شد. به  جای خير 
و نيک که در دوران باستان موضوع اصلی و مطلوب همه بود، این بار بحث حق و مشخصّا 
تمهيد  یعنی  قلمداد  شد.  مالکيت، شاخص ترین مصادیق حقوق  حقوق، حق حيات و حق 
امکاناتی برای حفظ این حقوق اهّميت یافت و اساسّا همين چيزها برای انسان تعریف و غایت 

و خواست او دانسته می شد )منوچهری، 1391: 102-103(.
اندیشمندان معاصر سياسي، با توجه به بحران هایي که در حوزۀ اخالق، اقتصاد، اجتماع و 
... پدید آمده تنها راه حل را احياي انسان و اجتماع را بازتعریف سياست به معناي کالسيک 
و بازگشت هنجارها به عرصه  سياست مي دانند. با ذکر این مقدمات، اندیشه ائّمه)ع( با توجه 
به غنایي که در بعد هنجاري و حّتي داللت های وضعي، معرفتي و کاربردي دارد از گونه هاي 
را  بحث  رضا)ع(  امام  دربارۀ  مصادیقی  ذکر  با  که  می آید  به حساب  سياسي  اندیشه  شاخص 

روشن تر خواهيم کرد. 

ب- سيره 
دربارۀ سيره تعاریف لغوي و اصطالحي مطرح شده که مشهورترین تعریف لغوي آن بر 
این مبناست که: سيره بر وزن »فعله« و مشتق از واژه »سير« است و مراد از »سير« رفتن، 
جریان داشتن و در حرکت بودن است و بر همين اساس بسياري سيره را به نوع حرکت و 
روش نظري و عملي تعبير کرده اند15. در باب مفهوم شناسي سيره، شهيد مطهري بيش از 
دیگران سخن گفته است. ایشان هم وزن بودن سيره با هيئت »فِعلَه« را دليل بر این قرار 
داده که این هيئت معناي خاصي به آن می بخشد و آن معنا عبارت از نوع و سبک خاص 
رفتار است. به نظر ایشان هر رفتاري را نمی توان به  اصطالح سيره ناميد؛ بلکه رفتاري که 
داراي روش و سبک ویژه باشد، مصداق سيره خواهد بود. دو معنا از تعاریف مختلف مربوط 
از ثبت وقایع تاریخي و  به سيره به دست می آید: یکي معناي عام سيره که عبارت است 
سرگذشت افراد. دوم معنایي خاص که سبک و قاعده رفتار است. تفاوت این دو معنا عالوه 

15  . براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به: الزبيدي، محمد مرتضي،)1306( تاج العروس من جواهرالقاموس، بيروت: دارالمکتبه الحياه

مؤّلفه های سياست ورزي...
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بر ميزان شمول و فراگيري، در این جهت نيز ظاهر می شود که سيره به معناي اول، یکي از 
مصادر سيره به معناي دوم است؛ یعني از بررسي عملکرد افراد در طول زندگي او، می توان 
به سبک و روش رفتاري وي دست یافت. منظور از سيره سياسي در این پژوهش اصول ثابت، 
روشمند و ضابطه مندی است که از مجموع قول و فعل امام معصوم)ع( در زمينۀ امور اجتماعي 
و سياسي صادرشده است. بدیهي است که شناخت سيره و واکاوي آن بدون در نظر گرفتن 
وقایع و تحوالت تاریخي و بحث و بررسي پاره اي از مباحث نظري ممکن نيست زیرا مواضع 
و ارشادات ائّمه)ع( به نوعی همگون با سطح فهم جامعه و شرایط اجتماعی سياسی بوده است. 

از همين رو شرایط سياسی عصر امام رضا)ع( بررسی شده است.   

شرایط سياسي عصر امام رضا)ع(
امام رضا)ع( با سه خليفۀ عّباسی )هارون  الّرشيد، امين و مأمون( هم عصر بودند و به طورکلی 
اوضاع سياسی و خالفت عّباسی در دوران زندگانی امام رضا)ع( با آشفتگی های فراوانی همراه 
بوده است. گستردگی سرزمين های اسالمی و بروز شورش ها و قيام های فراوان ازجمله یحی 
بن عبداهلل برادر نفس زکّيه، تشکيل نخستين دولت مستقل شيعه به نام ادراسه، تاسيس 
دولت نيمه مستقل اغالبه، سقوط برمکيان، شورش حمزه خارجی و شورش مردم خراسان و 
بحران هایی از این قبيل، سبب شد تا حکومت به طور مستقيم خود را در مقابل شخص امام 
قرار ندهد؛ اما همچنان به آزار و اذیت و قتل و تبعيد شيعيان ادامه دهد. در ميان خلفای 
عباسی بعد از منصور، هارون الرشيد سخت گيرترین و ظالم ترین خليفه در برابر شيعيان و ائّمه  
شيعه بود. در زمان وی فشار بر علویان افزایش یافت و شيعيان با به شهادت امام کاظم)ع( 
در شرایط بسيار سختی قرار داشتند. در آثار تاریخی، هارون  الّرشيد این گونه توصيف شده 
است: »به ریشه کن کردن علویان و هر کس از ایشان پيروی کند سوگند خورد و گفت تا کی 
وجود خاندان علی بن ابيطالب را تحّمل کنم، به خدا سوگند به  طور قطع، آن ها را می کشم 
و حتما پيروانشان را به قتل می رسانم. به یقين چنين و چنان می کنم...« )مرتضی عاملی، 
1365: 84(. دستگاه خالفت عّباسی پس از به شهادت رساندن امام کاظم)ع( در صدد بود تا 
امام رضا)ع( را نيز به شهادت برساند و شّدِت ظلم به ایشان تا آن جا بود که هارون هم به این 
موضوع اذعان می کند )مجلسی، ج49: 113(. پس از شهادت امام کاظم)ع(، هارون از ترس 
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شعله ور شدن حرکت های اعتراضی علویان تصميم گرفت از فشار بر شيعيان بکاهد و حتی 
در پاسخ کسانی  که وی را به قتل امام رضا)ع( تحریک می کردند، چنين می گوید:

»بس نيست برای تو آنچه نسبت به پدرش انجام دادیم؛ مي خواهی همه این ها را بکشم« 
)همان(

امام  که  بود  دشوار  آن چنان  شرایط  درعين حال  که  کرد  اضافه  را  نکته  این  باید  البّته 
رضا)ع( تقّيه پيشه می کردند. پس از مرگ هارون  الّرشيد و خالفت پنج ساله امين، همچنان 
حکومت  بحران های  خالفت  سر  بر  مأمون  و  امين  درگيری های  با  و  دارد  ادامه  روند  این 
امر تعليم و تربيت  عّباسی تشدید می شود. در مقطع یاد شده فرصت مناسبی برای ترویج 
از  بهتر  و  قوی  بسيار  دوران  این  در  شيعيان  ارتباطات  شبکۀ  و  شد  فراهم  شيعه  بين  در 
قبل شد. پيروزي مأمون بر امين، تا حدود زیادی اوضاع را متحول ساخت. طرح پيشنهاد 
والیت عهدی یا خالفت به امام رضا)ع( را به این دالیل مطرح نمود مأمون در سياست خود، 
تدبير جدیدی در برخورد با شيعيان و امام رضا)ع( در پيش گرفت. اقدامی که تا پيش از این 
سابقه نداشت و شاید برخالِف ظاهر آن خطرناک ترین اقدام در راه ضربه زدن به سازمان 
شيعه بود. مأمون پيشنهاد والیت عهدی یا خالفت به امام رضا)ع( را به این دالیل مطرح کرد: 
ایرانيان، فرونشاندن قيام های علویان در سرتاسر قلمرو اسالمی )در  محبوبّيت امام در نزد 
این زمان در شهرهای بصره و اهواز، زید بن موسی بن جعفر، در یمن ابراهيم بن موسی بن 
جعفر، در فارس اسماعيل بن موسی بن جعفر، در مکه حسن افطس و در مداین محمد بن 
سلمان به قدرت رسيدند(، تخطئه ادعای تشّيع مبنی بر غاصبانه بودن خالفت هاي اموی 
و عّباسی و مشروعيت دادن به خالفت عّباسی، زیر سؤال بردن عقاید شيعه مبنی بر عدم 
به عنوان اصلی ترین کانون معارضه  امام  با حکومت جائر، در کنترل داشتن  جواز همکاری 
الهی بخشيدن به حکومت عّباسی. به  از مردم، وجهه دینی و  امام  با حکومت، دور کردن 
جهان  سالطين  عالم ترین  یکی  شاید  بلکه  و  خلفا  عالم ترین  مأمون  مطّهری،  شهيد  گفته  
است. )مطّهری، 1390: 177(. از همين رو ابزارهایی که وی برای مقابله با جریان امامت 
در پيش گرفت بسيار زیرکانه طراحی شده بود تا حدی که هنوز هم علّت اصلی برخی از 
این زمينه حتی ميان علمای شيعه اختالف نظراتی وجود  اقدامات وی آشکار نشده و در 
دارد. مواضع سياسی امام رضا)ع( در زمان هریک از خلفا بنا به مالحظاتی که پيش از این ذکر 

مؤّلفه های سياست ورزي...
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شد، متفاوت بوده است. امام)ع( در زمان پيش از والیت عهدی و در زمان هارون، در مدینه 
به سر می برند و اقدامات ایشان در نهایِت تقّيه صورت گرفته البته گزارش های چندانی از 
این دوران در دست نيست. پس از مرگ هارون در سال دهم امامت حضرت رضا)ع( و آغاز 
درگيری ميان امين و مأمون و بروز آشوب و نا امنی در سراسر سرزمين های اسالمی، فرصتی 
برای امام رضا)ع( فراهم شد تا بيش  از پيش به ارشاد، تعليم و آموزش شيعيان بپردازند. در 
دوراِن پس از هارون، با وجود تمهيدات وی برای بروز نکردن اختالف، درگيری ميان امين 
و مأمون بر سر حکومت باال می گيرد. درست در همين زمان فرصتی برای قيام های علویان 
فراهم می شود تا از این فرصت به وجود آمده و ضعف دستگاه عّباسی حداکثر استفاده را 
ببرند. از قيام های این دوره می توان به حرکت ابن طباطبا در کوفه، زید بن موسی بن جعفر 
اشاره کرد  یمن، محّمدبن جعفرصادق در مدینه  بن جعفر در  بن موسی  ابراهيم  بصره،  در 
که در تمامی قيام های یاد شده با توجه به محبوبيت اهل بيت)ع( در ميان عاّمه مردم، دعوت 
به سوی خاندان اهل بيت و مخالفت با عّباسيان از شعارهای محورِی قيام محسوب می شد. بر 
اساس شواهد موجود، امام رضا)ع( از هيچ یک از این قيام ها حمایت علنی نفرمودند و در برخی 
موارد نيز دعوت آن ها را برای پيوستن به قيام نپذیرفتند. بررسِی ماهيت واقعی این قيام ها، 
شعارها، رهبراِن آن ها و مواضِع امام در قبال این حرکت ها، بخش مهمی از اصول اساسی تفّکر 
سياسی شيعه را آشکار می کند. مأمون پس از پيروزی بر امين با احساس خطر از شرایط 
یادشده و وجود چنين قيام هایی به منظور فرونشاندن قيام های علویان و دالیل دیگری که 
ذکر شد، امام را به مرو دعوت می کند. درنهایت، امام ناگزیر به مهاجرت به مرو می شوند و 
حرکت سياسی ایشان از همين نقطه، شکِل دیگری به خود می گيرد. امتناع مکّرر حضرت 
از قبول دعوت مأمون، سفر به مرو به  تنهایی و بدون همراه بردن خانواده، بيانات حضرت 
هنگام خداحافظی از اهل بيت شان، رویدادهای مسير حضرت از مدینه تا مرو16، حضور ایشان 
در نيشابور و سایر منزلگاه ها، بيان احادیث و مالقات با شيعيان در طول مسير، همه حاوی 
پيام های سياسی خاصی برای شيعيان بوده که گاه بنا بر شرایط موجود امکان بيان صریح و 
عمومی برخی از آن ها وجود نداشته است. نقطۀ اوج جهت گيری های سياسی حضرت هنگام 
پيشنهاِد مأمون برای واگذاری خالفت یا والیت عهدی اتفاق می افتد. پاسخ ها و مواضعی که 
16  . مامون با هماهنگی قبلی دستور داد امام را از راه بصره، اهواز و فارس به مرو ببرند و تعهد گرفت امام را از مسير شهرهای شيعه نشين کوفه 

و قم عبور ندهند)صدوق، 1378،ج2: 149(
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اتّخاذ می کنند حاوی  مأمون  مقابل  در  والیت عهدی  قبول  از  و پس  برهه  این  در  حضرت 
اصول اساسی تفّکر سياسی امامت شيعه است. به عنوان نمونه اصولی که از سيره  حضرت 
قابل برداشت است عبارت اند از: اثبات اصل امامت، مقام امامت و شایستگی ذاتی و الهی امام 
برای رهبری جامعه  اسالمی، لزوم حفظ سلسلۀ امامت و طریق هدایت از شّر بدخواهان و 
به  لزوِم حفظ کيان اسالم، توجه  از منکر،  امربه معروف و نهی  تقّيه،  معاندان، رعایت اصِل 
مصلحت عمومی مسلمانان، پيگيرِی مبارزه  منفی، شرایط همکاری یا مقابله با حکومت جور، 
اهم و مهم، تکليف مداری، صراحت و صداقت در سياست،  بر وسيله،  مقدم دانستن هدف 
بسترسازی قيام های ضّد طاغوت، حمایت پنهان و آشکار از حرکت های آگاهی بخش سياسی 
اجتماعی، اثبات غاصبانه بودن خالفت، انتقال بصيرت سياسی و... اصولی از این قبيل که 
امام رضا)ع( با درایت و حکمت هر یک از این اصول را در هنگام مقتضی در صحنه سياسی 
و اجتماعی به کار گرفته اند )درخشه، 1391: 8-11(؛ البته در این مجال نمی توانيم به همه  
این نکات بپردازیم، با وجود این در حد وسع برخی اصول را استخراج کرده ایم17 که به آن ها 

خواهيم پرداخت. 

17  .بدون تردید یکی از اصول مهم و بنيادیِن سياسی در سيره  امام رضا)ع(، اصل عدالت ورزی است. 

مؤّلفه های سياست ورزي...
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اصول بنيادي
- تبيين اصل امامت

کليدی ترین مفهوم در اندیشه سياسي امام رضا)ع( امامت و والیت است18. ارتباط وثيقی 
و  است  دین  کمال  »امامت«  دارد.  وجود  »امامت«  مفهوم  و  اسالم  سياسی  اندیشه  ميان 
رشد همه جانبه و تعالی بشریت در گرو توجه و پيروی از امامت است. امامت در بيان شيعه 

به عنوان یکی از اصول اعتقادی محسوب می شود و به فرموده  امام رضا)ع(: 
َِماَمَة أََجلُّ  تِيَاُرُهمإْ إِنَّ الإْ ُمَِّة فَيَُجوَز فِيَها اخإْ َِماَمِة َو َمَحلََّها ِمَن الإْ َر الإْ ِرفُوَن قَدإْ »َهلإْ تَعإْ
راً ِمنإْ أَنإْ يَبإُْلَغَها النَّاُس بُِعُقولِِهمإْ  إَْعُد َغوإْ نَُع َجانِبًا َو أَب َلى َمَكانًا َو أَمإْ نًا َو أَعإْ َظُم َشأإْ راً َو أَعإْ قَدإْ
إَْراِهيَم  إِب بَِها  َجلَّ  َو  َعزَّ   ُ اللَّ َخصَّ  َِماَمَة  الإْ إِنَّ  تِيَاِرِهمإْ  بِاخإْ فَيُِقيُموَها  بِآَرائِِهمإْ  يَنَالُوَها  أَوإْ 
َرُه فََقاَل َعزَّ َو  ُ بَِها فََأَشاَد بَِها ِذكإْ فَُه اللَّ تَبًَة ثَالِثًَة َو فَِضيَلًة َشرَّ إُْخلَِّة َمرإْ ِة َو ال َد النُّبُوَّ إَْخلِيَل بَعإْ ال

ِّي جاِعُلَك لِلنَّاِس إِمامًا« )طبرسى، 1403، ج2: 433( َجلَّ إِن
: آیا مردم به قدر امامت و جایگاه آن در اّمت پی برده اند و شناخت دارند تا 
اختيار ایشان در آن جایز باشد؟ بی تردید امامت قدری جليل تر و شأنی عظيم تر و 
مکانی بلندتر و جانبی منيع تر و باطنی عميق تر از آن دارد که مردم به جهت عقل 
و خرد خود بدان رسند یا آن که به اختيار خود امامی را منصوب کنند. بی شک 
امامت منزلتی است که خداوند ابراهيم خليل را پس از نبّوت و مقام خليل اللّهی 
در مرتبه سوم بدان مخصوص ساخته و فضيلتی است که بدان مشرف فرموده و 
نامش را بلندآوازه ساخته، پس خداوند فرمود: و ]به یاد آر[ آن گاه که ابراهيم را 
پروردگارش به اموری چند بيازمود و او آن ها را به انجام رسانيد. ]خدای [ گفت: تو 

را برای مردم امام برگزیدم«.
طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی از اصيل ترین مبانی ایدئولوژیکی اسالم و از نظر 
سياسی اجتماعی از بارزترین پایه های اندیشه سياسی شيعه است. امامت بيش از آن که یک 
بحث کالمی و فلسفی باشد، موضوعی مربوط به زندگی اجتماعی ا ست که رهبری سياسی 
یکی از بارزترین خصيصه های آن به شمار می رود و به همين دليل حياتی ترین و زنده ترین 

18  . با این که ائّمه)ع( در شرایطی بر اساس تقيه عمل کرده اند و پيروان را به تقيه سفارش کرده اند، اما در مورد اصل، صفات و ویژگی ها، شئون و 
کماالت امامت مالحظه ای نداشته و در هر موقعيتی به تبيين این اصل پرداخته اند که به طور قطع اهميت اصل امامت و غفلت و بی خبری مردم از 

دالیل این امر بوده است.
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بحث در ميان مباحث مذهبی است و از این حيث در قلمرو جامعه شناسی، علم سياست، 
حقوق اساسی و ... نقش به سزا و تأثيرگذاری دارد. از دیدگاه اسالمی، دولت و حکومت در 
قالب »امامت« مطرح می شود. امام معصوم در عين اینکه زعامت دینی و دنيوی مردم را به 
عهده دارد، از همه حيث شایسته ترین فرد برای تصّدی حکومت است. البته باید توجه داشته 
باشيم که تقليل شأن امامت به امر حکومت  صحيح نيست. در روایات امام به عنوان خليفه 
الهی معرفی شده و این در حالی است که برای امام شئون و وظایف دیگری نيز ذکر شده 
الهی تصّور کرد. شهيد مطّهری شأن  برای خالفت  را  این اساس می توان مراتبی  بر  است. 
امامت را در سه وجه ذکر می کند: والیت تکوینی، مرجعيت دینی و آخرین و پایين ترین 
وجه نيز زعامت سياسی است )مطّهري، 1384، ج4: 850(. از این ميان، وجه اّول و دوم جزء 
جدایی ناپذیر امامت است و امام بدون آن دو صالحيت امامت را نخواهد داشت؛ اما وجه سوم 
مبتنی بر وجود شرایط و زمينه  مناسب است و در برخی شرایط ممکن است امام فاقد زعامت 
سياسی جامعه باشد. بر این اساس زعامت سياسی از ارکان تعریف امامت به شمار نمی رود. 
از دیدگاه روایات، والیت تکوینی مقوله ای است مقوم امامت و از عناصر جدایی ناپذیر آن. این 
به این معنی است که اگر ائّمه)ع( در زمان خودشان حکومت را به دست نداشتند، نقصانی در 
شأن و مقام ایشان نيست؛ بلکه امام در هر زمان و مکانی شایسته ترین و باصالحيت ترین فرد 
برای اداره حکومت است زیرا اصل امامت بر این اساس است که امام راهنمای دین و دنيای 
مردم باشد و حکومت و قدرت سياسی یکی از ابزارهای امام است که اگر شرایط فراهم شود 
و زمينه های آن مساعد باشد امام به آن اقدام می کند. از همين رو طرح بحث امامت از سوی 
امام رضا)ع(، صرفاً  ویژگی دینی نداشت و امام با تبيين ابعاد مختلف مقام امامت و والیت، 

اصول سياسی خاصی را ایراد می فرمودند که در سه محور کلی قابل دسته بندی است:
معرفی جایگاه و مقام امامت	 

امام رضا)ع( با معرفی جایگاه و مقام امامت بر انتصابی بودن و عصمت تأکيد می کنند 
انتخاب  توان  برای مردم می دانند؛ زیرا عقول مردم  از طرف خدا  را موهبتی  امامت  و 
امام را ندارد )طبرسی، 1403، ج2: 433(. امام رضا)ع( در معرفی مقام امامت تنها به 
ویژگی های معنوی و الهی اشاره نمی کنند بلکه به صراحت نقش ها و کارکردهای سياسی 

مؤّلفه های سياست ورزي...
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و حکومتی19 نظير حراست از مرزها، اجرای احکام و مدیریت مالی و خليفه  خدا در زمين 
برای امام برمی شمرند:

کار 	  نظام  و  دین  امور  سررشته  امام  اجتماعی(:  و  )دینی  عمومی  مصالح  تأمين 
مسلمين و مایه صالح دنيا و عزت اهل ایمان است.

امام 	  پرتو  در  مسلمين:  بالد  امنيت  حفظ  و  اجتماعی  و  فردی  احکام  از  حراست 
است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد به تماميت رسد و کامل گردد و غنایم 
]بی تاخت و تاز و خون ریزی [ و صدقات وفور یابد و حدود و احکام اجرا شوند و 

مرزها و اطراف ]کشور اسالمی [ حفظ و حراست گردد.
با 	  از دین خدا دفاع می نماید و  الهی را جاری نموده و  امام حدود  اجرای حدود: 

حکمت و پند نيکو و دليل قاطع به راه خدا دعوت می کند.
امام خليفه  خدا در زمين و موجب عّزت أهل اسالم و مایه خشم منافقان و هالکت 	 

کافران است. 
امام معدن 	  از جهل و سرپرستی است که طفره نمی رود.  امام دانایی است عاری 

قدس و طهارت و طریقت و زهد و علم و عبادت است و مخصوص به دعوت رسول 
خدا و تعيين او است، و از نسل مطهر بتول است و در نژاد او سياهی نيست و رجس 
و پليدی راه ندارد و برایش منزلتی است که هيچ دارای حسبی بدان دست نيابد، 
از خاندان قریش و نسب عالی هاشم و عترت آل رسول و مورد رضایت خدا است، 
شرف اشراف و شاخه ای از درخت عبد مناف است، برخوردار از علمی نامی و حلمی 
کامل است، امام آفریده شده برای امامت است و عالم به سياست و واجب االطاعه 
)طبرسی،  است  او  دین  حافظ  و  بندگان خدا  ناصح  و  امر خدا،  به  قائم  او  است، 

1381، ج2: 480-477(.

19  . جایگاه امامت را نباید به امور سياسی و حکومتی جاری تقليل داد و در واقع حکومت فقط ابزاری در اختيار امام است که سایر اهداف در 
پرتو آن پيگيری شوند. شهيد مطهری در این زمينه می گوید:

»نباید مسئله امامت را با حکومت اشتباه بگيریم، که تا مسئله امامت در شيعه مطرح شد، بگویيم یعنی مسئله  حکومت که در نتيجه مسئله به شکل 
بسيار ساده ای باشد و این فروعی که برایش پيدا شده است پيدا شود و بگویيم حاال که فقط مسئله حکومت و این که چه کسی حاکم باشد مطرح 
است. آیا آن کسی که می خواهد حاکم باشد حتما باید افضل باشد یا نه؟ چه لزومی دارد. این تابع این است که ما این مسئله را فقط در سطح 
حکومت کوچک گرفته ایم، و این اشتباه بسيار بزرگی است«. به نقل از »مجموعه  مقاالت نخستين همایش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در 

مناظرات و بيانات رضوی« 1387: 61
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در مجموع از روایت امام رضا)ع( درباره شئون امام این طور برداشت می شود که اجراي 
حدود و احکام الهي، پاسداري از جامعه  اسالمي در برابر هجوم بيگانگان، تقسيم سرمایه هاي 
از  اسالمي، حمایت  اقشار جامعه  ميان  انسجام  و  ایجاد وحدت  افراد جامعه،  ميان  عمومي 
و وظایف  از شئون  و کج اندیشان  بدعت گذاران  و دستبرد  تحریف  از  مظلومان، حفظ دین 
به  است.  و سياسی  اجرایی  قدرت  این شروط،  تحّقق  ابزار  که  است  بدیهی  و  است  امامت 
عبارتی، امام با این نوع تعریف اجتماعی و عينی از امامت، این نکته را خاطر نشان می فرمایند 
که شخص امام با همه  کماالت معنوی و روحانی دارای وظایف و شئون بسيار مهم سياسی 
و اجتماعی نيز است و مقام امامت در عين ارتباط و پيوستگی با حوزه  الهی و وحيانی نسبت 

به مسائل سياسی و اجتماعی بی اعتنا نيست )حکيمی، 1380،ج 2: 623(.
نفی حکومت غير معصوم، تصریح به غاصبانه بودن آن و تأکيد بر حق اهل 	 

بيت در حکومت و خالفت
هر  پيشوایی  و  امامت  الظالمين«  عهدی  ینال  »ال  آیه  تفسير  در  رضا)ع(  امام 
)طبرسی، 1403، ج2: 433(  می دانند  باطل  قيامت  روز  تا  را  و ستمکاری  ظالم 
ادعای  به ناحق  را  آن  هر کسی  است، پس  والیت  همان  امامت  که  می فرمایند  و 
کند، کافر شده است )ابن بابویه، 1404، ج2: 274(. امام رضا)ع( دربارۀ حکومت به 
 ضرورت حکومت و اطاعت مردم از فرمانروا و رهبر عادل اشاره می فرمایند، رهبر را 
اولی االمر معرفی می کنند و مصادیق اولی االمر را نيز مشخص می نمایند؛ عالوه بر 
این حضرت به  صراحت می فرمایند حکومت حق اولی االمر است و غير از ایشان هر 
کسی به هر عنوانی که حکومت کند، غاصب و جائر است. در نزد ائّمه)ع( هيچ گاه 
هرگز  و  نشد  شناخته  رسمّيت  به  »خالفت«  و  »امامت«  موازی  دوجریان  وجود 
تا بتوان گفت تفکيکی ميان  پذیرشی برای مشروعيت حکومت خلفا مطرح نشد 
امامت به معنای حکومت از امامت به معنای پيشوایی امور روحانی و دینی مردم 
پذیرفته شده است. پس دعوی ائّمه دربارۀ جایگاهی که خلفا بر آن تکيه زده  اند 
یک دعوی ادامه دار بود )پاکتچی، 1392: 143(. در همين زمينه آورده شده پس 
از این که مأمون به حضرت اعالم کرد که قصد واگذاری خالفت را به ایشان دارد، 
حضرت در جوابی صریح و قاطع که به طور کلّی اساس خالفِت وی را زیر سؤال برد، 

مؤّلفه های سياست ورزي...
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به وی چنين فرمودند:
لِبَاسًا  َلَع  لََك فََل يَُجوُز أَنإْ تَخإْ  ُ الإِْخَلفَُة لََك َو َجَعَلَها اللَّ »إِنإْ َكانَتإْ َهِذِه 
َعَلُه لَِغيإِْرَك َو إِنإْ َكانَِت الإِْخَلفَُة لَيإَْستإْ لََك فََل يَُجوُز لََك أَنإْ  ُ َو تَجإْ إْبََسَكُه اللَّ أَل

َعَل لِي َما لَيإَْس لَك«  )مجلسى، ج49: 129( تَجإْ
: اگر این خالفت مال تو است و خدا به تو داده جایز نيست خود را 
خلع کنی و جامه ای که خداوند بر تن تو آراسته بدیگری بدهی اگر مال 

تو نيست نمي توانی چيزی که مال خودت نيست به من بدهی.
امام رضا)ع( عالوه بر نفی طاغوت، به صراحت به تبری جویی و مخالفت با دشمنان نيز اشاره 

می فرمایند: کمال دین والیت ما و برائت از دشمن ماست )ابن ادریس، 1410، ج3: 640(.
به نظر می رسد لحن صریح و سازش ناپذیر امام رضا)ع( در بيان جایگاه و شأن امامت، ازجمله 
دالیلی بود که مأمون را وادار به شهادت ایشان کرد. امام رضا)ع( حّتی در حضور مأمون امامت 
و برحق بودنشان را به صراحت اعالم می کردند و به نظر می رسد این از مسائلی بوده که امام 
رضا)ع( در عصر مأمون تقّيه را در آن مجاز نمی دانسته اند. از حسن بن جهم نقل شده: »روزی 
به مجلس مأمون رفتم حضرت رضا)ع( نيز حضور داشت دانشمندان و عقيده شناسان از فرقه های 
مختلف اجتماع کرده بودند. یکی از دانشمندان از حضرت رضا)ع( پرسيد آقا بفرمایيد مّدعی 
امامت باید دارای چه شرایطی باشد؟ در جواب فرمود: با نص و تصریح به امامت او و دالیل. 
گفت: چه چيزها ازجمله دالیل امامت است؟ فرمود: علم و استجابت دعا )مجلسی، ج25: 134(

امام رضا)ع( با معرفي ائّمه به عنوان »خلفاي خداوند در زمين«20 از یک سو حکومت سایر خلفا 
را به رسمّيت نمي شناسند و از سوي دیگر بر بطالن جایگاه و القابي که خلفا به خود منتسب کرده 
بودند، تأکيد مي ورزند؛ زیرا از دیدگاه شيعه، مصداق خاص »خليفه اهلل فی االرض« کسي است 
که خداوند او را برگزیده و امام مردم قرار داده است و پيامبران و امامان معصوم، مصادیق خلفاي 
الهي بر روي زمين به شمار مي آیند. هرچند لفظ »خليفه« در منابع شيعه به طور گسترده استفاده 
نشده است، اما استفاده  خاص امام رضا)ع( از این لفظ با توّجه به داللت سياسي آن بر جایگاه 
سياسي ائّمه تأکيد دارد زیرا در ميان عاّمه دربارۀ جایگاه علمي، اخالقي و مذهبي ائّمه تردیدي 

وجود نداشت و ایشان با معرفي ائّمه به عنوان خليفه به صراحت حکومت را حق امام مي دانند.  
20  . الُْحَسيُْن بُْن ُمَحّمٍد الَأْْشَعِرّي َعْن ُمَعّلی بِْن ُمَحّمٍد َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحّمٍد َعْن أَبِي َمْسُعودٍ َعِن الَْجْعَفِرّي َقاَل َسِمْعُت أَبَا الَْحَسِن الّرَضا)ع( یَُقوُل الَأْئِّمُۀ 
ُخَلَفاُء اللِهّ َعّز َو َجّل فِي أَْرِضهِ  )اصول کافی، جلد 1: 275 روایت: 1(. امام رضا عليه السالم می فرمود: ائمه خلفای خدای عزوجل در زمين اش باشند.
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تبيين جایگاه امامت در تاریخ سياسی اسالم	 
امام رضا)ع( با یادآوری و تبيين جایگاه و شأن امامت در حکومت به طور خاص به انحرافات 
صدر اسالم اشاره می فرمایند و به نوعی وضعيت فعلی جهان اسالم را متوّجه همان انحراف 
نخستين می دانند. به عنوان نمونه در خطبه ای که در مجلس والیت عهدی ایراد فرموده اند، آمده 
که: ]مأمون[ از حقوق ما خاندان حقی را شناخت که دیگران آن را نشناختند )شيخ صدوق، 
1373، ج2: 328( همچنين ایشان در خالل مباحث مختلف ازجمله در مناظرات و مجلس 
والیت عهدی این نکته را یادآور می شوند که در صدر اسالم والیت و خالفت حق حضرت علی)ع( 
بود که به ناحق غصب شد و آن حضرت بنا به مصلحت جامعۀ مسلمين صبر پيشه کردند. ابان 
َ َو أَِطيُعوا  هَِّذیَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللهَّ َُّها ال گوید: خدمت حضرت رضا)ع( رسيدم و پرسيدم معنی »یا أَی
ُسوَل َو أُولِي الَأْْمِر ِمْنُکْم« چيست؟ فرمود: علی بن ابيطالب)ع( سپس سکوت فرمود، چون  الرهَّ
سکوتش به طول انجاميد، گفتم: بعد از آن کيست؟ فرمود: حسن، بار دیگر سکوت کرد، پرسيدم 
بعد از آن کدام است؟ فرمود: حسين، راوی گوید: وی همچنان سکوت مي کرد و من سؤال 

می کردم تا آن گاه که همه ائّمه را نام بردم )عطاردی، 1390: 508(.

رویکرد مبارزه منفی
امام رضا)ع( در مواضع سياسی، مشی ميانه را اتّخاذ کردند که در آن روزگار حد وسط 
مقابل  در  بالسيف  قيام  لزوم  بر  زیدیان  بود21.  اهل حدیث  و  زیدیان  افراطی  نسبتا  مواضع 
حّکام جور تأکيد داشتند و گاه بدون توجه به مساعد بودن شرایط و آگاهی از پيامدهای 
قيام، دست به حرکت های مسلحانه می زدند که در اغلب موارد با شکست ایشان وضعّيت 
با استناد به مبانی خاص خود  بر شيعيان سخت تر می شد. از سوی دیگر اهل حدیث هم 
تأکيد می ورزیدند. مبارزۀ  از آن  لزوم اطاعت  بر  هرگونه حکومتی را مشروع می دانستند و 
نتيجه  به  و  پيروزی  فرض  با  حتی  و  می نمود  بی اثر  مسلّحانه  قيام  که  شرایطی  در  منفی 
رسيدن قيام امکان تشکيل حکومت )مطابق با اصول و مبانی شيعی( وجود نداشت؛ بهترین 
راهبرد به حساب می آمد. مبارزه ی منفی امام در مقابل دستگاه حاکم به طور خاص در جریان 

والیت عهدی22 به طور آشکاری نمود دارد. در ادامه برخی اقدامات امام ذکر شده است:
21  . شيخ صدوق )1373(. ترجمه و متن عيون اخبار الرضا )ع(. مستفيد و غفاری، تهران: نشر صدوق

22  . براساس آنچه در منابع تاریخی و روایی آمده حضرت دالیل پذیرش والیت عهدی را بيان کرده اند که در همه  آن ها عنصر »ضرورت و 

مؤّلفه های سياست ورزي...
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امام در مدینه به نامه  یا نامه های مأمون پاسخ ندادند.	 
ببرند، 	  خود  همراه  را  خانواده شان  ایشان  بود  داده  دستور  مأمون  این که  وجود  با 

خانواده  با  خاص  به گونه ای  و  نبردند  همراه  را  خانواده  اعضای  از  هيچ  حضرت 
خداحافظی کردند که بر بازنگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت داللت داشت.23 

 بيان صریح حق والیت امام معصوم)ع( در مسير راه نيشابور و حتی در مالقات با مأمون. 	 
امام در خراسان نيز همچنان از قبول والیت عهدی سر باز می زدند.	 
استدالالت منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق 	 

مأمون و خاندانش نيست و وی در ارائه  این پيشنهاد صداقت ندارد. 
مأمون 	  و حتی شخِص  نزدیک  یاران  به  امام رضا)ع(  پذیرش والیت عهدی،  از  پس 

سرانجام این ماجرا را بيان فرمودند.24
طرح شرط »عدم دخالت در عزل و نصب و سایر امور حکومتی« به نظر می رسد 	 

مأمون مجبور به پذیرش این شرط امام رضا)ع( شد؛ زیرا امام پيش از این به صراحت و 
قاطعّيت موضع منفی خود را اعالم کرده بودند و عمال مأمون شکست خورده و ناکام 
بود، پس در پی چاره و راهکاری بود.  با مطرح شدن شروط از سوی امام رضا)ع(، 
مأمون بالفاصله شرط ها را پذیرفت و خرسند شد که ظاهراً به اهداف خود رسيده 

است. اما باید توّجه داشت در جریان والیت عهدی مالحظات بسياری وجود دارد.
طرح شرط در ضمن قبول والیت عهدی پس از مخالفت چندین بارۀ امام بر چند مطلب 
مهم داللت دارد: از یک سو امام نارضایتی خود را اعالم کردند و از سوی دیگر مشروعيت 
امام در دستگاه  فرمودند. همچنين حضور ظاهری  اعالم  را رسماً  نداشتن حکومت مأمون 
آنان  برای  تا به طور موّقت فشار عليه علویان برداشته و فراغتی  خالفت عّباسی سبب شد 
حاصل شود. عالوه بر این، در ضمن فرصت هایی که پيش می آمد مانند جلسات مناظره یا 
اماّم به منظور نشر معارف اهل بيّت و رفع شبهات جهان اسالم و  نماز عيد25 مجالی برای 
دفاع از اسالم در برابر سایر ادیان و نيز انجام امربه معروف و نهی از منکر بود. از بسياری 
جهات فرصت یادشده، در تاریخ ائّمه به ویژه پس از دوران حکومت حضرت علی)ع( بی سابقه 

اجبار« بسيار پررنگ است.
23 . برای مطالعه  بيشتر مراجعه کنيد به: شيخ صدوق، 1378،ج2: 218

24 . به عنوان نمونه به این منبع بنگرید که امام)ع( در مجلس والیت عهدی به دعبل خبر شهادتشان را می دهند: اربلی، 1381، ج3: 82
25 . دربارۀ جزئيات نماز عيد امام رضا)ع( در زمان مامون، مراجعه کنيد به: شيخ طبرسی، 1390: 336
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می نمود. به همين دليل، هرچند امام بر اساس شرط های اوليه در هيچ امر حکومتی دخالت 
نمی فرمودند اما گاه بر مبناِی اصل امربه معروف و نهی از منکر، انحرافات و اشکاالت سياسی 
از عواملی که  را بدون هيچ مالحظه ای تذکر می دانند. برخی معتقدند و یکی  و اجتماعی 
مأمون تصميم به شهادت امام رضا)ع( گرفت همين انتقادات امام از وی بود )اربلی، 1381، 

ج3: 109و شيخ مفيد، 1413،ج2: 269(.   

رویکرد تقّيه
هرچند تقيه به عنوان یک اصل انحصاری شيعی با تفکر و عمل شيعه قرین شده است، نه تنها 
در تاریخ اسالم منحصر در شيعه نيست، بلکه باید آن را رفتار طبيعی و معتدل و احتياط آميز 
انسان ها تلقی کرد که در عرف بيشتر اقوام و ملل سابقه دارد و متضّمن واکنش فرد یا قوم مقهور 
یا در اقلّيت است که توانایی مقابله و مبارزه مستقيم را ندارند یا مبارزه مستقيم به مصلحت 
آنان نيست )درخشه، 1388: 199(. این اصل نقشی کليدی در حفظ مکتب اهل بيت)ع( داشته 
و سبب حفظ و نجات شيعيان از گزند دشمنان شده است. تقّيه عملی ساده نيست، بلکه به 
 مثابه چتری وسيع و فراگير شامل اجزا و بخش های عمل کننده است که با استفاده از ابزارهای 

گوناگون توانسته از موجودیت شيعيان دفاع کند. در تعریف تقّيه چنين آمده است: 
یا کردار  با موافقت در گفتار  از ضرر دیگران  این جا خود نگهداری  از تقّيه در  »منظور 

مخالفان حق می باشد« )شيخ انصاری، 1375: 320(
تعریف برخی از فقهای معاصر از تقّيه نيز  چنين است:

به اظهار  را نسبت  آنان  آنان سيطره داشته و  بر  اکثریت  اقليتی که  »روش و رسم هر 
عقيده یا عمل بر طبق عقيده خود باز می دارد، این است که چنانچه از اظهار عقيده در گفتار 
یا کردار از اکثریت بر جان خود یا نزدیکان خود بترسد به تقيه متوسل می شود« )مکارم 

شيرازی، 1380،ج1: 388(. 
در مجموع می توان گفت: تقّيه اظهار هرگونه اعتقاد یا عمل مخالف حق است به خاطر 
دفع ضرر جانی، مالی و آبرویی؛ البته بدون پای بندی قلبی و درونی به آن اعتقاد یا عمل و 

بلکه اعتقاد داشتن به خالف آن.26
برای مطالعه  بيشتر در این زمينه مراجعه کنيد به: محمدی ایالمی، رحيم )1389(. »تبيينی نو از مفهوم و راهبرد تقيه در مکتب اماميه«، علوم   . 26

اسالمی، سال پنجم، شماره 17، بهار 1389.

مؤّلفه های سياست ورزي...
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بدیهی است که تقّيه حکمی ثانوی است که با کنار زدن حکم اّولی وارد می شود؛ بنابراین 
می توان احکام خمسه تکليفيه )واجب، حرام، مباح، مکروه و مستحب( را برای تقّيه مطرح کرد 
)شریعتی، 1387: 199(. آنچه در تقّيه نهفته است تقدیم اهم بر مهم است. عقل برای رسيدن 
به حق پایدار و محفوظ ماندن موّقت طرفداران حق یا جلوگيری از هدر رفتن مال، عرض یا 

آبروی افراد یا حفظ وحدت گروهی و جلوگيری از منازعات بی فایده تقّيه را واجب می کند.
مالک کلی تقّيه رعایت مصلحت اهم و تقّدم آن بر دیگر مصالح است. گاه تقّيه با اظهار یا 
با سکوت صورت می گيرد و گاه با اظهارنظر برخالف عقاید. همچنان که برخی اصحاب ائّمه 
صرفاً به دليل حفظ جان به ستایش خلفای بنی امّيه و بنی عّباس پرداخته اند و حتی ائّمه برای 
حفظ جان اصحابشان در جمع مخالفان از آنان بدگویی کرده اند. در همين زمينه می توان 
به اقدام امام صادق)ع( دربارۀ زراره اشاره کرد. عالوه بر این ها تقّيه در برخی اوقات مستلزم 
همکاری با حاکم جائر )در امور مباح و غير حرام( است. یکی از مباحث مهم در بحث تقّيه 
و تغييردهندۀ حکِم آن، طرفين تقّيه است. گاه ممکن است تقّيه در یک موضوع بر فردی 

واجب و بر فرد دیگر حرام باشد )شریعتی، 1387: 211-209(.
اهمّيت تقّيه از نگاه امام رضا)ع( تا آن جاست که حضرت تارک تقّيه را در حد تارک نماز 
معرفی می کنند.27 همچنين نقل شده گروهی از شيعيان برای دیدار امام آمده بودند که امام 
به آن ها اجازه  شرف یابی ندادند و یکی از دالیل عدم اذن دخول، بی توّجهی آنان به اصل تقّيه 

ذکر شده است. حضرت می فرمایند: 
»...و تَتَُّقوَن َحيإُْث َل تَِجُب التَِّقيَُّة َو تَتإُْرُكوَن التَِّقيََّة َحيإُْث َل بُدَّ ِمَن التَِّقيَِّة«)طبرسى،1403،ج2: 441(.

»آن جا که نباید تقيه می کنيد و آن جا که باید، تقيه نمی کنيد«
تقّيه در سيرۀ امام رضا)ع( راهبردی مستمر و پيوسته است که باید تا ظهور امام زمان)عج( 
همچنان دوام داشته باشد و بنا به مقتضيات زمانی و مکانی مختلف به کار گرفته شود. با 
عنایت به این اصل می توان از هرگونه تند روی و حرکت غيرعقالنی که موجب ایجاد خطر 
برای کيان و اساس شيعه می شود اجتناب کرد. آن هم در اوضاع و شرایطی که دشمنان و 
بدخواهاِن ائمه و شيعيان همواره درصدد از ميان بردن و آسيب زدن به آنان هستند. از نگاه 

امام رضا)ع( رعایت تقيه با دینداری در تالزم است. ایشان می فرمایند:

اَلۀِ لَُکنُْت َصادِقا )حرانی، 1404: 483(: اگر بگویم تارك تقيه چون تارك نماز است راست گفته ام. 27  -  لَْو ُقْلُت إِنَّ تَارَِك التَّقِيَِّۀ َکتَارِِك الصَّ
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َمُلُكمإْ  ِ أَتإْقاُكمإْ َو أَعإْ َرَمُكمإْ ِعنإَْد اللَّ »َل ِديَن لَِمنإْ َل َوَرَع لَُه َو َل إِيَماَن لَِمنإْ َل تَِقيََّة لَُه َو إِنَّ أَكإْ
َم ُخُروِج قَائِِمنَا  ُلوِم َو ُهَو يَوإْ إَْمعإْ إَْوقإِْت ال ِم ال ِ إِلَى َمتَى قَاَل إِلى  يَوإْ بِالتَِّقيَِّة فَِقيَل لَُه يَا ابإَْن َرُسوِل اللَّ

فََمنإْ تََرَك التَِّقيََّة قَبإَْل ُخُروِج قَائِِمنَا فََليإَْس ِمنَّا« )طبرسى، 1390: 434(
: دین ندارد کسی که ورع ندارد، ایمان ندارد کسی که تقّيه نمي کند. گرامي ترین 
شما در نزد پروردگار آن کس است که تقوایش بيشتر باشد و تقّيه را مورد عمل 
قرار دهد، خدمت حضرت عرض کردند یا بن رسول اهللهَّ تا کدام وقت باید تقّيه کرد؟ 
فرمود تا روز معين که روز خروج قائم ماست، و هر کس قبل از خروج قائم ما تقّيه 

را ترک کند از ما نخواهد بود.
که  است  سختی  شرایط  رضا)ع(،  امام  منظر  از  تقّيه  استمرار  و  تداوم  فلسفه  

شيعيان به واسطۀ محّبت اهل بيت با آن روبه رو بوده اند:
ُد بِالتَِّقيَِّة فِي  إَْعهإْ َُّهمإْ أُِخَذ َعَليإِْهُم ال إَْقَلُم َعنإْ ِشيَعتِنَا فَُقلإُْت يَا َسيِِّدي َكيإَْف َذاَك قَاَل ِلَن ُرفَِع ال
تَُل بِِهمإْ  تَُلوَن بِنَا َو َل نُقإْ َمُن النَّاُس َو يََخافُوَن َو يَُكفَُّروَن فِينَا َو َل نَُكفَُّر فِيِهمإْ َو يُقإْ إْبَاِطِل يَأإْ لَِة ال َدوإْ
َُّه  َص َعنإُْه ُذنُوبَُه َو لَوإْ أَن بًا إِلَّ نَالَُه فِي َذلَِك َغمٌّ َمحَّ تََكَب َذنإْبًا أَوإْ َخطإْ َما ِمنإْ أََحٍد ِمنإْ ِشيَعتِنَا ارإْ

إَْمَطِر َو بَِعَدِد الإَْحَصى ... « )مجلسى، ج65: 199(. ِر َو ال إَْقطإْ أَتَى بُِذنُوٍب بَِعَدِد ال
این چگونه می شود،  ای سرور من  برداشته شده، گفتم:  ما  از شيعيان  قلم    
فرمود: برای این که از آن ها در دولت باطل بر تقّيه عهد و پيمان گرفته شده است، 
از جان و مال خود می ترسند.  مردم همه در آسایش هستند ولی آن ها خائف و 
آن ها را به خاطر دوستی ما نسبت به کفر می دهند ولی ما به  خاطر آن ها تکفير 
نمی شویم، آن ها برای ما کشته می شوند ولی ما به خاطر آن ها کشته نمی شویم، هر 
یک از شيعيان ما که مرتکب گناه و یا خطایی شوند گرفتار غم و اندوهی می گردند 

که گناهان آن ها پاک می شود، اگرچه گناهان بسيار زیاد باشد.
در همين فقره نقل شده پس از شهادت امام کاظم)ع( برای این که از شدت فشار هارون بر 
امام و شيعيانشان کاسته شود28 تا سال 187 امامتشان را به طور علنی اعالم نفرمودند و در 
مدینه فعاليتی که باعث جلب توّجهات عمومی شود، نداشتند )اعالم الهدایه، 1422: 69(. 
ظاهراً امام)ع( پس از شهادت امام کاظم)ع(،  به بازار رفتند و چند حيوان خریداری کردند که 

28  . در ميان خلفای عباسی بعد از منصور، هارون الرشيد سخت گيرترین و ظالم ترین خليفه در برابر شيعيان و ائمه  شيعه بود.

مؤّلفه های سياست ورزي...
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از این اقداِم امام، به وی گزارش دادند29 که از جانب امام رضا)ع( و  جاسوساِن هارون پس 
اقدامات ایشان عليه حکومت آسوده خاطر باشد. در مجموع آنچه در سيرۀ سياسی امام رضا)ع( 
به چشم می آید، سفارش و تأکيد به تقّيه به جا و ترک آن در هنگام لزوم و پرهيز از اقدامات 
قيام های شتابزده و  به واسطۀ برخی  ائّمه  و  زیرا در شرایطی که شيعيان  غيرعقالنی است؛ 
حرکت های اعتراضی زیدیان روز به روز در شرایط سخت تری قرار می گرفتند، حضرت الزم 

می دانستند مانند ائّمۀ پيش از خودشان این اصل را بيش ازپيش مورد تأکيد قرار دهند.

سياست  ورزی امام در جایگاه والیت عهدی
همان طور که پيش ازاین گفته شد، شاید بيشترین مواضع سياسی امام رضا)ع( در دوران 
والیت عهدی اتّخاذ شده است. قبول والیت عهدی و پيامدهای آن از جنبه های مختلف قابل 
بررسی است. مواضعی که امام در مقابل مأمون اتّخاذ می فرمایند عمدتاً بر این مبنای شرط 
اّول ایشان یعنی دخالت نکردن در امور حکومت30 است اّما با وجود این، نقل شده که امام در 
برخی موارد نصيحت هایی را به مأمون یا سفارش هایی مبنی بر همکاری با وی فرمود ه اند. بر 

همين اساس به طور مختصر به تبيين هر یک از موارد یاد  شده خواهيم پرداخت.
دربارۀ قبول والیت عهدی مأمون از سوی امام رضا)ع( برخی معتقدند که این کار از روی 
تقّيه صورت گرفته است31 اّما به نظر می رسد توجيه مصلحت قبول والیت عهدی مأمون، خليفۀ 
عّباسی توّسط امام با تقّيه شخصی امکان پذیر نيست. زیرا تقویت مصالح کلی اسالم و اّمت برای 
مصلحت شخصی در رویه ائّمه سابقه ندارد. قبول والیت عهدی باید در عداد جریان صلح امام 
حسن)ع( تجزیه و تحليل شود. به ویژه آن که در هر دو ماجرا هرگونه امکان سوءاستفاده از قرارداد 
و پيامدهای ناخوشایند آن دو توسط هر دو امام)ع( خنثی شده و عماًل به صورت غيرقابل عمل 
درآمده است. مصلحت کلّی در این گونه واکنش های سياسی سعی در مشروعيت ندادن به نظام 
حاکم، افشاگری و خنثی کردن فشارهای تخریبی و ایجاد فضای جدید برای حفظ اسالم و اّمت 
از سرکوب و اختناق است )عميدزنجانی، 1384، ج9: 154(. به نظر می رسد تعامل و برخورد 

29  . »َکتََب َصاِحُب الَْخبَِر إِلَی َهاُروَن بَِذلَِک َقاَل َقْد أَمِنَّا َجانِبَه « )مجلسی، ج49: 114( و )شيخ صدوق، 1378،ج2: 205(.
30  . امام رضا)ع( فرمودند: من ولي عهدی را می پذیرم به شرط آن که نه امری کنم و نه نهيی و نه فتوایی دهم و نه حکمی و نه کسی را به کار گمارم 
و نه کسی را از کار بر کنار کنم و هيچ چيزی را که پا بر جاست دگرگونش نسازم، مأمون همه این شرایط را پذیرفت )شيخ مفيد، 1413،ج2: 260و 

شيخ طبرسی، 1390: 334(
31  . به عنوان نمونه بنگرید به: )مجلسی، ج49: 156(
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امام رضا)ع( با مأمون پس از والیت عهدی با در نظر گرفتن قاعده  مصلحت قابل مطالعه و بررسی 
باشد. در برخورد و تعامالت امام رضا)ع( با حکومت عّباسی اصلی اساسی نهفته است که ریشه 

در غنای مکتب اهل بيت و دوراندیشی ائّمه)ع( دارد.
از سوی  امور حکومت، اصِل حاکم  از والیت عهدی در  با مأمون پس  امام  رابطۀ  دربارۀ 
نيز  و  وی  تأیيد  و  طاغوت  به  کمک  براساس حرمت  ایشان  و  است  نکردن  دخالت  امام)ع( 
به  عنوان  ورزیدند.  مخالفت  دخالت  هرگونه  با  بودند،  فرموده  مطرح  ابتدا  در  که  شرطی 
نمونه هنگامی که مأمون پس از کشتن فضل بن سهل از امام کمک خواست، حضرت به وی 
فرمودند که تدبير این امور به دست خود مأمون صورت گرفته و می گيرد )مجلسی، ج49: 
171(. در نمونه  دیگر مأمون از امام رضا)ع( تقاضا می کند که امام برای یک شهر فرمانداری 
مورد اعتماد معرفی کنند32 که در این جا حضرت شرط های قبول والیت عهدی را مجّدد به 
وی یادآوری فرمودند و در این امر دخالت نکردند )مجلسی، ج49: 144(. حتی زمانی که 
مأمون از امام تقاضا کرد که برای نماز عيد و خطبۀ آن حاضر شوند، حضرت به وی پيغام 

داده و مجّدد شرط های مشارکت و مداخله نکردن در امور حکومت را یادآوری فرمودند.33
در  دخالت  به  نوعی  را  آن  بتوان  شاید  که  دارد  وجود  هم  مواردی  حضرت  سيرۀ  در 
سياسی  تفّکر  اصولی  موضع  که  است  روشن  کرد.  تعبير  آن  با  همکاری  یا  حکومت  امور 
شيعه، همکاری نکردن با دستگاه حاکم بود و این اصل در رفتار و احادیث امام به صراحت 
منعکس شده است. اما با این وجود، باید توّجه داشت که به طور ثانوی و بسته به شرایط گاه 
اجازه همکاری با سلطان صادر شده است. در احادیثی که از امام رضا)ع( در این باره وارد شده، 
برای همکاری با سلطان همواره یک غرض و یک فایده ذکر شده است؛ غرض از همکاری، 
فایده همکاری  اماميه است و  از جماعت  حفظ خون همکاری کننده و دفع خطر سلطان 
این که آن شيعه که منصبی از جانب سلطان گرفته، بتواند در حد همان منصب در رفع مظالم 
و احقاق حقوق مؤمنان بکوشد. در ميان شيعيان همکار حکومت، شاخص ترین چهره علی بن 
یقطين است که ستایش های مختلفی درباره او وارد شده است. در سيرۀ عملی امام با مأمون 
نيز دیده می شود که امام در مصاحبت با مأمون بارها از ریخته شدن خونی جلوگيری کرده اند 
32  . طرح این درخواست از دو نظر می تواند صورت گرفته باشد: درماندگی مامون و اعتراف وی به شایستگی امام برای امور حکومت؛ مامون 
می خواست به هر نحو ممکن امام را در امر حکومت مداخله دهد و به اهدافی که در مسئله  والیت عهدی داشت، برسد و با شرط های امام ناکام ماند.
33  . این بيان حضرت، می تواند براین داللت داشته باشد که برگزاری نماز عيد از شئون حکومت است، بر اساس آموزه های شيعی برگزاری نماز 

عيد در زمان معصوم، به امامت امام واجب است و از این دو مقدمه به روشنی شان حکومت و والیت امام)ع( ثابت می شود.  
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)پاکتچی، 1392: 150-151(. عالوه بر این مصالحی نظير عدل و انسجام اّمت، اصالح امور، 
امربه معروف و نهی از منکر،34 حل و فصل امور مسلمين مبنای برخی سفارش های امام به 
مأمون بوده است. زیرا درست است که مأمون خليفۀ حاکم است اما در هر حال وظایفی دارد 
و اگر این وظایف رعایت نشود خطر تهدید شدن جان و مال و ناموس مسلمانان وجود دارد و 
مردم هم ناگزیر از داشتن امير یا فرمانروا هستند، هرچند این امير فاجر باشد. در همين باب 

امام برای به حداقل رساندن آسيب  های این حکومت توصيه هایی می فرمایند: 
حضرت با توجه موقعيت استراتژیک و محورِی بغداد در جهان اسالِم آن روز، به 	 

مأمون پيشنهاد دادند پایتخت خود را به حجاز منتقل نماید و در آن شهر مستقر 
شود )مجلسی، ج49: 166(.

فتح 	  و  اسالمی  سرزمين های  گسترش  دربارۀ  رضا)ع(  امام  به  مأمون  هنگامی که 
خاطرنشان  وی  به  حضرت  می دهد،  گزارش  رضا)ع(  امام  به  جدید  سرزمين های 
در  ناشایست  افراد  وجود  واسطۀ  به  اسالم  جهان  داخلی  مسائل  که  می فرمایند 
رأس امور در وضعيت مناسبی قرار ندارد و اولویت خليفه در درجه اّول باید سامان 
بخشيدن به امور داخلی باشد و از اطمينان به افراد ناشایست باید اجتناب شود. امام 
رضا)ع( آگاهی شان از اوضاع کلی جهان اسالم و اّمت مسلمان را به مأمون یادآوری 
می فرمایند و از وی به خاطر غفلت و بی اطالعی انتقاد می کنند. حضرت می فرمایند: 
»از خدا بترس در مورد اّمت محّمد)ص( که زمامدار آن ها شده ای و این 
امتياز به تو داده شد زیرا تو کار آن ها را خراب کرده ای و به دیگری واگذار 
نموده ای که ميان آن ها بر خالف حکم خدا رفتار می کنند تو خود در این 
سرزمين نشسته ای و مرکز هجرت و محل وحی را واگذاشته ای مهاجرین 
و انصار مورد ستم قرار می گيرند و هيچ مالحظه ای درباره مؤمنين ندارند 
سال ها بر یک بيچاره مظلوم مي گذرد که با رنج و مشقت خوراک خود را 
می تواند به دست آورد و کسی را نمی بيند که با او از حال خود شکایت 

کند و دستش به تو نيز نمي رسد...« )مجلسی، ج49: 166(.
34  . برخی ارشادات و دستورات حضرت به مامون بر اساس امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است. شيخ مفيد معتقد است یکی از 
عواملی که باعث شهادت امام رضا)ع( شد همين انتقادات و سفارش های امام )امر به معروف و نهی از منکر( بوده است. »بدان که حضرت رضا)ع( 
بسيار مأمون را در خلوت موعظه مي فرمود و اندرز مي داد و از خدا او را بيم مي داد و آنچه بر خالف دستور آن حضرت انجام مي شد زشت مي شمرد، 

و مأمون در ظاهر آن سخنان را می پذیرفت ولی در دل بر او گران می آمد و خوش نداشت ...«  )ارشاد، 1413، ج2: 269-270(
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نتيجه گيری:
با توجه به تعریف موسعی که از سياست دربارۀ پارادیم کالسيک و نيز پاردایم امامت ارائه 
شد و مبنای این مقاله قرار گرفت، قسمت عمده ای از سيرۀ امام رضا)ع( جهت گيری های سياسی 
آشکار و نهان دارد و مواضع سياسی امام)ع( منحصر به دوره والیت عهدی نمی شود. همزمانی 
با سه خليفۀ عّباسی و تفاوت در شرایط اجتماعی سياسی و نيز سياست هایی  امام رضا)ع( 
امام گشته  از سوی  متفاوتی  اتّخاذ روش های  اتّخاذ کرده، سبب  امام  مقابل  که خليفه در 
دوره  کنيم.  تعيين  رضا)ع(  امام  دوران  برای  را  واحد  گفتمان  یک  نمی توان  رو  همين  از  و 
هارون، امام رضا)ع( به فعاليت های فرهنگی و آموزش تعليمات سياسی پرداختند. فعاليت های 
فرهنگی و علمی وسيع امام رضا)ع( و تربيت شاگردان بی شمار از جمله رویدادهای این دوره 
از  نگهداری کنند.  و  تدوین  را  روایات  به شاگردان خویش دستور می دادند که  امام  است. 
جمله به علی بن اسباط فرمودند: آیاتی که تفسير می شود، یادداشت کن.35 در این عصر 77 
تن از شاگردان حضرت، تأليف حدیثی دارند که در مجموع 207 کتاب تصنيف کرده اند. در 
ميان این ها می توان از حسين بن سعيد اهوازی، 30 اثر؛ صفوان بن یحيی، 16 اثر؛ محمد بن 
عمر واقدی، 28 اثر ؛ موسی بن قاسم، 15 اثر نام برد.36 راویانی که در این عصر از حضرت 
روایت نقل کرده اند، طبق رجال شيخ طوسی، 138 تن هستند.37 براساس شواهد روایی و 
تاریخی موجود در این مرحله فعالّيت های حضرت به طور خاص بر اصالح امور و تبيين اصول 
فرهنگی و سياسی متمرکز بوده و عليه حکومت هارون اقدامی به عمل نياورده اند. در دوران 
امين هم به نظر می رسد38 امام نسبت به زمان هارون از آزادی و فراغت بيشتری برخوردار 
بودند و فعالّيت ایشان همچنان در حوزۀ فرهنگی، تبليغی و پاسخ به شبهات و تبيين مواضع 
اصولی بوده است. در دوران مأمون هم بحث والیت عهدی مطرح می شود که امام رسماً در 
جایگاه وليعهد قرار می گيرند. در این دوره شبهات جّدی دربارۀ چگونگی ایفای نقش امام)ع( 
در حکومت مطرح می شود. به ویژه دربارۀ برخورد با حکومت جور. پاسخی که اجمالی داده 
شد این بود که برخی اقدامات، پيش نياز حداقلی هر حکومتی است که عقاًل و عرفاً موظف 
انسجام  امام)ع( دربارۀ ضرورت حکومت، حفظ  از  بياناتی که  و  انجام آن هاست  و  به رعایت 

35 . تدوین السنۀ الشریفه، ص176؛ محجۀ العلماء، ص253. )به نقل از حسينی، 1387: 21(
36 . سير حدیث در اسالم، ص236 و 263. )به نقل از حسينی، 1387: 21(

37 . شيخ طوسی، رجال شيخ )قم، منشورات الرضی( ص366 و 397. )حسينی، 1387: 22(
38  . دربارۀ جزئيات برخورد دستگاه عباسی با امام رضا)ع( در این دوران، به گزارش و منبع قابل توجهی دست نيافتيم.
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اّمت و دیگر مسائل رسيده است اّوالً از باب قاعدۀ کلی و فراگير امربه معروف و نهی از منکر 
صادر شده، ثانياً ناظر به مصالح کّل جامعۀ اسالمی یعنی گرفتن حق مظلوم، برقراری امنّيت، 
بوده است و می توان گفت که  و...  از داراالسالم در مقابل دارالکفر  آبادانی و عمران، دفاع 
این ها حداقل هایی است که از هر حکومتی انتظار است و اصولی بنيادین است که حکومت 
باید به آن اهتمام داشته باشد. البته اذعان داریم که حکومت معصوم)ع( چيزی فراتر از اصول 
حداقلی را تأمين می کند زیرا هدف آن هدایت بشر به سوی خير و فضيلت و رستگاری است.
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منابع:
ابن ادریس، محّمد )1410ق( الکامل فی التاریخ، به کوشش تورنبرگ، بيروت: دار صادر. 

محمدباقر  حاج  تبریز:  زوائی،  حسين  االئمه،  معرفه  فی  الغمه  کشف  عيسی)1381ق(  بن  علی  اربلی، 
کتابچی حقيقت. چاپ اسالميه.

ابن بابویه )1404ق( عيون اخبارالرضا، بيروت: مؤّسسه االعلمی.
انصاری، شيخ مرتضی )1375( کتاب المکاسب، چاپ دوم )چاپ قدیم(. تبریز: مطبعه اطالعات.

بشيریه، حسين و جمالزاده، ناصر )1377( »اشکال گفتمانی علمای شيعه از صفویه تا مشروطيت«، مدرس 
علوم انسانی، شماره 8، پایيز 1377

بشير، حسين )1392(، »امام رضا)ع( و گفتمان امامت: تحليل گفتمانی«، به نقل از کتاب پاکتچی، احمد 
)1392(، ابعاد شخصيت و زندگی حضرت امام رضا)ع(، جلد دوم، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.

پاکتچی، احمد )1392(، »اندیشه سياسی در تعاليم امام رضا)ع( « به نقل از: پاکتچی، احمد )1392(، ابعاد 
شخصيت و زندگی حضرت امام رضا)ع( )مجموعه مقاالت(، جلد دوم، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.

چالمرز، آلن اف )1390( چيستی علم، سعيد زیباکالم، تهران: سمت.
حسينی، سّيد ابوالفضل)1387( »روش شناسی مناظرات امام رضا)ع( «، مجموعه مقاالت نخستين همایش 

جلوه های معرفتی در مناظرات و بيانات امام رضا)ع(، زنجان: دانشگاه زنجان.
حکيمی، محمدرضا )1380( الحياه، احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

خامنه ای، سيد علی )1366(. مجموعه آثار دومين کنگره جهانی امام رضا)ع(. جلد اّول، مشهد: کنگره 
جهانی حضرت رضا)ع(

درخشه، جالل )1388( »بازتفسير مفاهيم دیني و تأثير آن بر شکل گيری انقالب اسالمي ایران«، دانش 
سياسی، پایيز و زمستان 1388، دوره 5،  شماره 2 )پياپي 10(.

درخشه، جالل و حسينی فائق )1391( سياست و حکومت در سيره امام رضا)ع(، تهران: بنياد فرهنگی 
و هنری امام رضا)ع(.

شيخ صدوق )1373( عيون اخبارالرضا، غفاری و مستفيد، تهران: نشر صدوق.
------------- )1378( عيون اخبارالرضا، مصحح الجوردی زاده، مهدی، تهران: نشر جهان

شيخ مفيد، محّمد بن محّمد بن نعمان )1413( االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، سّيد هاشم 
رسولی محاّلتی، قم : کنگره شيخ مفيد.

عطاردی، عزیزاهلل )1390( زندگانی چهارده معصوم)ع(، تهران: اسالميه.
عنایت، حميد )1362( اندیشه سياسی اسالم معاصر، تهران: انتشارات خوارزمی.

عاّلمه مجلسی )بی تا( بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، تهران: اسالميه.
طبرسی، احمد بن علی )1403( اإلحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: مرتضي.

طبرسی )1390( إعالم الوری بأعالم الهدی ، تهران: اسالميه.
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مطّهری، مرتضی )1390(. سيری در سيره ائّمه اطهار)ع(. تهران: صدرا
مکارم شيرازی، ناصر)1380( قواعد الفقيه، چاپ پنجم، قم: مدرسه امام علی بن ابيطالب.

منوچهری، عباس )1388( نظریه سياسی پارادایمی، پژوهش سياست نظری، دور جدید، شماره ششم، 
تابستان و پایيز 1388.

اندیشه  و  سياست گذاری  جدایی  در  تأملی  نيک؛  سامان  در  »سياست گذاری   )1391( عباس  منوچهری، 
سياسی در دوران جدید«، سوره اندیشه، تير و مرداد، شماره 60-61

------------- )1422( اعالم الهدایه، االمام علی بن موسی الرضا، قم: المجمع العالمی الهل البيت
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فرهنگ رض��وي مجموعه ای از باوره��ا و ارزش ها و بايدها و نبايدهايي اس��ت که از 
سيره علمي و عملي امام رضا)ع( و آموزه های ديني سرچشمه می گيرد. از منظر فرهنگ 
رضوي نماز يکی از فرمان هايی اس��ت که به زندگی معنای اسالمی بودن را می دهد؛ از 
يک نظر می توان نماز را يک مؤلفه عملی در س��بک زندگی محسوب کرد و از طرف 
ديگر خود نماز شاخصه ای است که به تمامی جوانب زندگی جهت می دهد و در تمامی 
حيطه های زندگی معنای اسالمی بودن را متجلی می کند. از يک سو اعتقادات نمازگزار 
را نهادينه می کند و در هر ش��بانه روز نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهم خود می کند؛ 
از س��ويی ديگر با نقش ارتباطی بين خالق و مخلوق با ارائه رويکردهای رفتاری سبک 
زندگی نمازگزار را در مقابل مشکالت مقاوم و در سخت ترين شرايط زندگی به فرياد 
می رسد. عالوه بر اين نماز نقش بی بديلی در ارائه رويکردهای عملی و اجتماعی در زندگی 
دارد که درمجموع می توان گفت کليت و فرع زندگی اس��المی در پرتو نماز به معنای 
واقعی شکل می گيرد. جستار پيش رو مباني نماز مطلوب و تأثيرگذار در زندگي از منظر 
فرهنگ رضوي را در سه محور: اهتمام به نماز اول وقت، حضور قلب و نماز جماعت 
مورد بررسي قرار داده است همچنان که شاخص های نماز در سبک زندگي اسالمي را 
در ابعاد فردي و اجتماعي بيان داشته است؛ نتيجه آن که در فرهنگ رضوي نماز با داشتن 
مؤلفه های خاص، به عنوان رکن دين به تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي سمت وسو 
می دهد و با ارائه ش��اخص های فردي و اجتماعي کمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم 

می کند.

امام رضا)ع(، نماز، سبک زندگي، زندگي فردي، زندگي اجتماعي.
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مقدمه
نماز یکي از ارکان اسالم است که بر هر فرد مسلمان واجب شده است. در آیات مختلف 
امامان  روایات  تأکيد شده است.1 در  اهميت آن  و  این رکن عبادي  به وجوب  قرآن کریم 
امام  بينش  در  است؛ همچنان که  قائل شده  عمل  این  براي  واالیي  اهميت  نيز  معصوم)ع( 
زندگی  ارائه سبک  در  نماز  واالی  نقش  است.2  نماز  اعمال،  قبولي سایر  نيز شرط  رضا)ع( 
اسالمی زمانی روشن می شود که نماز، زندگی نمازگزار را از دنيای کفر و ضاللت به نور و 
هدایت مبدل می کند، پيامبر اکرم)ص( در این باره می فرماید: مرز ميان کفر و ایمان ترک 
نماز است)مّتقي هندي، 1409ق: 279/7(؛ بنابراین اولين و مهم ترین نقش نماز در زندگی 
اسالمی، اسالمی کردن زندگی است. از مقدمات نماز تا بطن نماز نمودی از زندگی اسالمی 
است که به دیگر جوانب زندگی نيز جهت می دهد. اعتقادات که اصول دین هستند در پرتو 
اقامه نماز شکل  با  نماز نمود عملی پيدا می کنند. رویکردهای رفتاري و عملی در زندگی 
و  پيدا می کند  نماز جماعت ظهور  اقامه  پرتو  در  اسالمی  امت  انسجام  و  می گيرد؛ وحدت 
از  نماز جمعه متجلی می شود.  اقامه  پرتو  تقارن سياست و دیانت دین اسالم در  درنهایت 
کوچک ترین جزء زندگی تا بزرگ ترین آن، نماز نقش شکل دهی به آن را دارد. رزق و روزی 
حالل، لباس نمازگزار و انفاق در پرتو زکات ازجمله نکاتی است که نشان  دهنده نقش نماز در 
ارائه سبک زندگی است. ناگفته نماند تنها نمازی می تواند نقش واقعی در ارائه سبک زندگی 
اسالمی داشته باشد که با تمامی شرایط و جوانب آن اقامه شود. پژوهش حاضر ضمن تبيين 
مفهوم فرهنگ و فرهنگ رضوي، با رویکردی تحليلی و به روش کتابخانه ای این موضوع را با 
تکيه بر آموزه های رضوي در دو قسمت بررسي کرده است. در قسمت اول این جستار مباني 
نماز مطلوب و تأثيرگذار از منظر فرهنگ رضوي بيان شده و در قسمت دوم به شاخص های 

فردي و اجتماعي نماز در سبک زندگي اسالمي اشاره شده است.

1  - )بقره/3( )بقره/45()بقره/  238()اسراء/78()عنکبوت/45( )لقمان/17( )مریم/31( )ابراهيم /37(.
الُه فاِن ُقبَِلْت ُقبَِل ماِسواها»)نوری طبرسی،1407ق: 3: 54( اولين چيزي که بنده را با آن مورد محاسبه قرار  ُل َمایُحاَسُب بِه الَعبُد الصَّ 2  - :»اوَّ

می دهند،نمازاست؛اگر نمازش قبول شود اعمال دیگرش را بپذیرند.
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مفاهيم کلي. 1
مفهوم شناسي فرهنگ. 1-1

براي واژه »فرهنگ« معاني مختلفي در فرهنگ لغت ذکر شده است. این واژه مرکب از 
»فر« و »هنگ« است. »فر« به معناي بينش، شأن، شکوه و زیبایي است)دهخدا، 1373: 10/ 
14993؛ معين، 1371: 2/ 1715( »هنگ« به معناي کشيدن، سنگيني، وقار، قدرت، هوش، 
لشکر و غم خواری است)عميد، 1388: 907(. واژه فرهنگ درمجموع به معناي جلوکشيدن، 
علم و دانش، ادب، معرفت، تعليم و تربيت به کار رفته است)دهخدا، 1373: 10/ 15109؛ 
می شود؛  بيان  »الثقافه«  کلمه  با  فرهنگ  واژه  عربي  زبان  در   .)1745  /2  :1371 معين، 
این واژه مصدري از باب »ثَُقَف- یثُقُف« به معناي متبحر و حاذق شدن است)ابن منظور، 
1411ق: 9/ 20؛ زبيدي، 1406: 60(. معادل انگليسي فرهنگ کلمه  Culture است که به 
معناي پروراندن و تقویت خاک، عمل بار آوردن کاري در جهت توليد و حاصل خيز کردن 

است)وثوقي، 1386: 116(.
تعاریف  باره  این   در  و  دارد  وجود  زیادي  اختالفات  فرهنگ  اصطالحي  مفهوم  درباره 
ارائه شده است؛ برخي از 300 تا 500 تعریف براي این اصطالح ذکر  مختلف و متعددي 
کرده اند)نک: روح االمينی، 1374: 147(. برخي در تعریف فرهنگ به شيوه زندگي و عادات 
 .)36  :1383 کرده اند)گيدنز،  اشاره  می کنند  توليد  که  مادي  کاالهاي  با  همراه  رسوم  و 
برخي دیگر در تعریف فرهنگ، شيوه های زندگي افراد را که از نسلي به نسل دیگر انتقال 
می یابد لحاظ می کنند)کوئن، 1375: 72( دائره المعارف الروس مفهوم اصطالحي فرهنگ 
را این گونه بيان می کند: فرهنگ عبارت است از مجموعه اموري که به تمدن خاص یک گروه 
که شامل  اطالق می شود  به مجموعه ای  فرهنگ  دیگر،  بيان  به  مربوط می شود.  اجتماعي 
معارف، اعتقادات، هنر، اخالق، قوانين، آداب و رسوم و هر نوع مقررات و عادات دیگري باشد 
که انسان به عنوان عضوي از جامعه آن را کسب کرده است)رفيع، 1373: 266(. درمجموع 
می توان فرهنگ را مجموعه ای از باورها، ارزش ها، رفتارها و قوانيني دانست که از مشترکات 

یک ملت محسوب می شود.  

بررسي نقش نماز 
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فرهنگ رضوي. 1-1
با توجه به تعاریفي که از فرهنگ ارائه شده، از نگاهي می توان فرهنگ ها را به دو دسته 
و  می دانند  مشهود  واقعيت  فقط  را  واقعيت  ادراکاتشان  در  که  فرهنگ هایی  کرد:  تقسيم 
اجتماعاتي که عالوه بر واقعيت مشهود، به واقعيت غيب نيز باور دارند. در دسته اول وسایل 
شناخت در خدمت دریافت، فقط واقعيت قابل مشاهده است و در دسته دوم این ابزار براي 
دریافت واقعيت قابل مشاهده و نيز واقعيت غيب به کار می رود. کساني که به هر دو نوع 
واقعيت قائل هستند از ادیان تبعيت می کنند. ازنظر پيروان دین اسالم که هر دو نوع واقعيت 
را قبول دارند، تعليمات ارائه شده توسط رسول اکرم)ص( کامل ترین نوع دستورات الهي است؛ 
اما در مقابل دسته دیگر فقط به واقعيت مشهود باور دارند، دنياگرا هستند و در اصطالح به 
آنان سکوالر می گویند)زاهد، 1390: 82-83( در جامعه ای که واقعيت غيب و مشهود هر دو 
مورد نظر است، انسان اشرف مخلوقات است. وقتي انسان اشرف مخلوقات تلقي شود، همه 
موجودات براي او در نظر گرفته می شود و حاکميت بالمنازع انسان بر دیگر موجودات توجيه 
می شود)زاهد، 1387: 213(. در بينش اسالمي، فرهنگ عالوه بر اتکا به غيب و شهود به 
مجموعه ای از ارزش ها، الگوهاي رفتاري و رفتارهاي انساني گفته می شود که ریشه در مبدأ 
و معاد دارند و براي به فعليت رساندن قابليت های فطري انسان ها، شرایط مساعد به وجود 
می آورند. عقل و خرد به عنوان مهم ترین ویژگي انساني در ارزیابي و پيشرفت دایمي ارزش ها 

و بلوغ فرهنگ نقش مؤثر دارد)عليزاده، 1384: 46(.
از منظر نگارندگان فرهنگ رضوي مجموعه ای از باورها، رفتارها، ارزش ها، بایدها و نبایدها 
و قوانيني است که از سيره علمي و عملي امام رضا)ع( و قرآن و عترت سرچشمه می گيرد؛ 
به گونه ای که محوریت سبک زندگي اسالمي در همه ابعاد عبادي، فردي، اخالقي، اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي بر پایه این فرهنگ شکل می گيرد.

مباني نماز مطلوب و تأثيرگذار از منظر فرهنگ رضوي. 1
بدون شک نمازي می تواند در زندگي فردي و اجتماعي مؤثر باشد که با آداب و شرایط 
اقامه شود، همچنين از منظر فرهنگ رضوي عناصری در نماز مطلوب تأثير به سزایی دارد و 

می تواند در تعالي فردي و اجتماعي مؤثر باشد. ازجمله:
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1-1. اهتمام به نماز اول وقت
  اهل بيت)ع( به نماز اول وقت اهتمام ویژه ای داشته و بر آن بسيار تأکيد کرده اند. در سيره 
علمي و عملي امام رضا)ع( به نماز اول وقت و آثار آن تأکيد شده است به طوری که در اهميت 
نماز اول وقت می فرماید: همانا به جا آوردن نماز در اول وقت باعث خشنودی خدا و در آخر 
وقت موجب عفو خدا خواهد بود)اسالمی جهرمی،1383: 2/ 762( امام رضا)ع( در اهميت 
و نقش نماز اول وقت در محافظت معنوي از انسان می فرماید: شيطان همواره از مؤمنی که 
مواظب انجام نمازهای پنج گانه است بيمناک است. وقتی انسان به نماز بی اعتنا شود  در گناه 
می افتد)صدوق،1404ق: 2/ باب31( شيطان دشمن انسانيت انسان است؛ نمی خواهد انسان 
به کمال برسد و به خدا تقّرب یابد؛ به همين دليل سعی دارد که به بهانه های مختلف انسان 
را از عبادت خدا دور کند و لو این که بتواند او را به وقت نماز بی اعتنا کند. بی اعتنایی به 
حضور به موقع در پيشگاه خداوند، این اميد را در دل شيطان تقویت می کند که او بتواند بنده 
خدا را نسبت به اصل حضور و عنایت به غایت و کمال مطلق هستی بی اعتنا سازد)اصفهانی، 
1388ش: 84(. به همين دليل است که امام رضا)ع( اهتمام  به نمازهای پنج گانه، آن هم در 
اول وقت را عامل خوف شيطان و مانع از تسلّط او بر انسان می داند. علت این امر را می توان 
در دو بعد اعتقادي و عملي دانست. به لحاظ اعتقادي اقامه نماز اول وقت به این نکتۀ مهم 
تاکيد می کند که در سبک زندگي اسالمي اولين و مهم ترین کار و فلسفه آفرینش عبودیت 
است؛ به این معنا که در هر لحظه و در هر مکان مهم ترین امور بندگي خداوند است. نمونه 
بارز این مطلب اقامه نماز امام حسين)ع( در روز عاشورا با آن همه سختي است که نشانگر 
اهميت عبودیت در هر شرایطی است. به لحاظ بعد عملي، نماز معرف جامعه اسالمي است به 
این معنا که اقامه نماز در اول وقت نمودي عملي از دعوت به نماز یا امر به معروف است که 
با عمل نمازگزارن دیگران نيز به این فریضه دعوت می شوند و این کار مهم بيانگر این مطلب 
است که در زندگي اسالمي هيچ چيز مهم تر از خداوند نيست. این نکته در سيره عملي امام 
رضا)ع( متجلي است. در سيره عملی امام رضا)ع( نيز اهتمام کامل به نماز اول وقت حتی 
در حساس ترین شرایط وجود داشته است؛ ابراهيم بن موسای قزارگوید: روزی در خراسان 
در مسجد در خدمت امام رضا)ع( بودم. بر چيزی که از آن حضرت می خواستم اصرار کردم. 
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در این هنگام امام برای پيشواز یکی از جماعت طالبيين3 بيرون رفت. در راه وقت نماز شد 
و امام به جنب ساختمانی که در آن جا بود روی آورد و در زیر صخره ای که در نزدیکی آن 
ساختمان بود فرود آمد و تنها من در خدمت ایشان بودم. ایشان فرمودند: اذان بگو. عرض 
َرنَّ َصلوًة َعن  کردم: منتظر باشيد تا اصحاب به ما بپيوندند؛ امام فرمود:»َغَفَراللُّ لََك! َلتَُؤخِّ
ِل الَوقِت«: خداوند تو را بيامرزد! هرگز نماز  ِل َوقتِها اِلى آِخِرَوقتِها ِمن َغيِرِعلٍَّة َعليَك اَبًَدابَِاوَّ اَوَّ
را از اول وقت آن به آخر وقت آن بدون علت به تأخير ميفکن، هيچ گاه اول وقت را از دست 

مده. پس اذان گفتم و نماز خواندیم)سپهرلسان الملک،1398 ق: 14/ 68(.
 در یکی از جلسات مناظره ای بين امام رضا)ع( و عمران صابی بود، امام)ع( استداللی کرد 
که او تسليم شد و گفت: اکنون روح من نرم شده حاضرم مکتب تو را بپذیرم، ناگهان صدای 
اذان بلند شد،امام رضا)ع( جلسه را ترک کرد، مردم گفتند: فرصت حساسی است، چنين 
فرصتی پيش نمی آید، امام فرمود: اول نماز. او که این تعهد را از امام دید، عالقه اش بيشتر 
شد، بعد از نماز گفتگویش را تکميل کرد و ایمان آورد.)مجلسی،1366، 49/ 175(. تمام 
این موارد حاکي از کليدي بودن نماز آن هم در اول وقت آن در سبک زندگي اسالمي است. 

1-1. اهتمام به نماز با حضور قلب
 نماز به عنوان ستون دین و در رأس همه عبادت ها آدابی دارد که مهم ترین آن حضور 
آیات  در  کریم  قرآن  در  خداوند  است.  سبحان  خداوند  پيشگاه  در  کامل  توجه  و  قلب 
متعدد به این نکته اشاره فرموده است. ازجمله: »َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن الهَّذیَن ُهْم في  َصالتِِهْم 
خاِشُعون« )مؤمنون:2-1( آیات آغازین سوره مؤمنون به صفات مؤمنان واقعي اشاره می کند 
که یکي از این صفات نماز است و در دنباله آن نمازي که با خشوع و خضوع تمام باشد. 
امام صادق)ع( در این باره می فرماید: »اذا کنت في صالتک فعليک بالخشوع و االقبال علي 
صالتک فاّن اهلل یقول*الهَّذیَن ُهْم في  َصالتِِهْم خاِشُعون« )حرعاملي، 1403ق: 4/ 684(چون 
به نماز پرداختي بر تو باد به خشوع و حضور قلب که خداي تعالي می فرماید: همانان که در 
نمازشان فروتن اند. در مقابل، خداوند نمازگزاراني را که در نمازهای خود حضور قلب ندارند و 
دچار غفلت می شوند مورد نکوهش قرار می دهد آن جا که مي فرماید: »َفَویٌْل لِلُْمَصلِّيَن الهَّذیَن 

3  - ساداتی از نسل امام علی)ع( یا برادران آن حضرت.
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ُهْم َعْن َصالتِِهْم ساُهوَن«)ماعون:5-4(
در این باره پيامبررحمت)ص( می فرماید: »الّصالُه ميزاٌن، َمن وّفی اِسَتوفی«)صدوق،1376: 
33/1( نماز ميزان و الگو است، هرکس آداب آن را به طورشایسته و کامل رعایت کند، پاداش 
کامل دریافت می کند.  امام رضا ع( نيز به خلوص نيت و حضور قلب در عبادات و نماز اهميت 
خاصی قائل هستند. ایشان حدیثی از امير مؤمنان)ع( نقل می کنند که فرموده اند: »طوبى 
عاَء َو لَم يَشَغل قَلبُُه بِماتَراُه َعيناُه َو لَم يَنَس ِذكِراللِ بِماتَسَمُع اُُذناُه َو لَم  لَِمن اَخَلَص لِلِّ العباَدَة َوالدُّ
يَحَزن َصدُرُه بِمااُعِطَى َغيُرُه«)كلينى،1362: 2/ 16( : خوشا به حال کسی که پرستش و نيایش 
خود را برای خدا خالص گرداند و قلبش را به وسيلۀ آنچه دیدگانش می بيند مشغول نکند و 
یاد خدا را به وسيله آنچه گوش هایش می شنود از یاد نبرد و دلش به خاطر آنچه به دیگران 
اعطا شده، اندوهگين نشود. همه این احادیث بيانگر این نکته است که قبولی نماز، مشروط 
به توجه قلبی به سوی خداوند و روی گرداندن از غير اوست همچنان که قبولی نماز سبب 

قبولی سایر اعمال است.
نماز  بر  اگر  می کند:  بيان  این گونه  را  قلب  حضور  با  نماز  شرایط  و  آداب  رضا)ع(  امام 
ایستادی تالش کن با حالت کسالت و خواب آلودگی  و سستی و تنبلی نباشد؛ بلکه با آرامش 
و وقار نماز را به جای آور و بر تو باد که در نماز خاشع و خاضع باشی و برای خدا تواضع کن 
و خشوع و خوف را بر خود هموار سازی. در آن حال که بين بيم و اميد ایستاده ای و پيوسته 
با طمأنينه و نگران باشی، همانند بنده گریخته وگنهکارکه در محضر موالیش ایستاده در 
پيشگاه خدای عالميان بایست. پاهای خود را کنار هم بگذار و قامتت را راست نگهدار و به 
راست و چپ توجه نکن و آن گونه باش که گویی خدا را می بينی که اگر تو او را نمی بينی، او 
تو را می بيند)امام رضا)ع(،1406: 101(. به دليل آثار مهم حضور قلب و اخالص در نماز است 
که در فرهنگ رضوي بر آن تأکيد شده است؛ چراکه اخالص نفي هرگونه شرک و رسيدن 
به توحيد خالص در تمام مراتب آن است و حضور قلب نزدیک شدن به خداوند و آراستگي 
به صفات الهي است. این دو نکته زندگي اسالمي را از زندگي غير اسالمي جدا می کند. در 
زندگي کساني که نماز و آثار آن دیده نمی شود، محوریت و رکن مهم الهي بودن و در راه 
خدا بودن نيز نيست و این آفت بزرگی است که به جاي خدابيني، خودبيني را محور زندگی 

افراد قرار می دهد.

بررسي نقش نماز 
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1-3. اهتمام به نماز جماعت
اقامه  اقامه نماز به جماعت است.  یکي دیگر از مباني نماز مطلوب در فرهنگ رضوي، 
نماز جماعت در مسجد، عالوه بر ثواب غيرقابل وصف و آثار ارزنده ای که دارد، دارای کارکرد 
تربيتی بسيار مهمی نيز است و آن این که انسان از طریق نماز جماعت، ضمن بهره مندی 
از صفا و طراوت و قداست مکان باشکوهی مانند مسجد، با قشرهای مختلف مردم ارتباط 
و  تنهایی  از  را  انسان ها  جماعت،  نماز  طریق  از  سبحان  خداوند  می کند.  برقرار  صميمی 
بی خبری از یکدیگر می رهاند و بين قلوب آنان پيوند ایجاد می کند که این خود نقش تربيتی 
و اجتماعی  قابل توجهی دارد)نبی نژاد،1389ش: 109-110( در بينش معصومين)ع( نماز 
جماعت اهميت ویژه ای دارد و به آثار مهم معنوی، اجتماعی و تربيتی آن اشاره فراوان شده 
الَفرِد  است. امام رضا)ع( دربارۀ ارزش معنوی نماز جماعت می فرماید: »فَضُل الَجماَعِة َعَلى 
بُِكلِّ َركَعٍة اَلُف َركَعة«)نوری طبرسى،1407: 1/ 487( برتری نماز جماعت بر نماز فرادا، هر 

رکعت به هزار رکعت است.
قرار  را  نماز جماعت  متعال  نماز جماعت می فرماید: خداوند  آثار  ایشان دربارۀ دیگر    
داده است که شعائر اسالمی و معارف اسالمي همچون اخالص و توحيد، ارزش های اسالمي، 
عبادت و نيایش خدا آشکار و ظاهر و مشهود شود؛ زیرا در اظهار این اعمال و علنی بودن آن، 
حجت خداوند بر مردم شرق و غرب عالم تمام شود. همچنين دوچهره و منافق و کسانی که 
نماز را سبک می شمارند مشخص می شوند و وادار به انجام دستورات الهی باشند. همچنين 
گواهی افراد دربارۀ عدالت و صالح همدیگر جائز باشد. افزون بر این نماز جماعت نيکوکاری 
و ترویج فضيلت ها را به همراه دارد و خيلی ها را از گناه و فساد باز می دارد)حرعاملی،1403: 

.)372 /5
و  اجتماعی  درحيطه  معنوی،  بعد  داشتن  بر  عالوه  جماعت  نماز  رضوي  فرهنگ  در    
شود،  همگانی  و  کاربردی  جامعه  در  جماعت  نماز  اگر  دارد.  فراوانی  کاربرد  نيز  فرهنگی 
بسياری از فسادها ریشه کن می شود و جای خود را به فضيلت ها و خوبی ها می دهد. نماز 
اتحاد و همدلي و هم زبانی  تأکيد شده است محور  بر آن  جماعتي که در فرهنگ رضوي 
افراد جامعه است که در آن اختالف ها از بين می رود و برادري و برابري در جامعه نهادینه 
می شود. نماز جماعت این نتيجۀ مهم را براي جامعه اسالمي به ارمغان می آورد که همه در 
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یک صف در برابر خداوند می ایستند و تفاوتي بين انسان ها وجود ندارد. این مطلب باعث 
برابري و زدودن حقارت افراد ناتوان جامعه در مقابل توانگران می شود که این آثار در جامعه 

غير اسالمي یافت نمی شود.

شاخص های فردي نماز در سبك زندگي. 3
برخي از تأثيرات نماز در زندگي جنبه فردي دارد؛ البته این به معناي بی ارتباط بودن آن 
با اجتماع نيست بلکه با تهذیب و تزکيه فردي موجبات پویایي و کمال جامعه فراهم می شود، 
منظور از شاخص های فردي، اعمال و رفتاري است که به لحاظ اجرایي جنبه فردي دارد 
اما غایت آن تکامل فردي و اجتماعي است. در فرهنگ رضوي، نماز با متأثر کردن زندگي 
نيز سمت وسو می دهد.  به زندگي اجتماعي  تأمين کمال و سعادت فردي  بر  فردي، عالوه 

برخي شاخص های فردي نماز در زندگي اسالمي عبارت اند از:

3-1. ایجاد آرامش در انسان
اقامه نماز از شاخص های مهم سبک زندگي اسالمي است. اقامه نماز حد و مرز جامعه 
نماز مهم ترین رکن  را مشخص می کند. در فرهنگ رضوي،  با جوامع غيراسالمي  اسالمي 
دین بيان شده و اهميت آن تا جایي است که قبولي آن شرط قبولي سایر اعمال است)نوری 
طبرسی،1407: 3: 54(  از منظر امام رضا)ع( هيچ عملی برتر و ارزشمندتر از نماز نيست، 
قربان کل  الةُ  زیرا بهترین راه برای رسيدن به قرب الهی است، آن جا که می فرمایند: »الصهَّ
« )حرعاملی،1403: 4/ 43(  نماز هر انسان باتقوایی را به خداوند نزدیک می کند. دليل  تقیٍّ
این موضوع سعادت و کمال بخشی نماز است. قرآن کریم یکی از ویژگی های سبک زندگی  
ِمنُوَن  َّذيَن يُؤإْ ُمتَّقيَن *ال متقين را اقامه نماز معرفی می کند: »ذلَِك الإِْكتاُب ل َريإَْب فيِه ُهدًی لِلإْ
ا َرَزقإْناُهمإْ يُنإِْفُقوَن)بقره:2-3( کسی که شبانه روز حداقل پنج بار در  لَة َو ِممَّ إَْغيإِْب َو يُقيُموَن الصَّ بِال
برابر خداوند قرار می گيرد و با او به راز و نياز می پردازد، فکر او، عمل او، گفتار او، همه خدایی 
می شود و چنين انسانی چگونه ممکن است برخالف خواست او گام بردارد)مکارم شيرازی، 
1372: 1/ 73(. عالوه بر این، نماز روح انسان را در برابر سختی ها مقاوم می کند. چنان که 
َمنُوعًا  إَْخيإُْر  ال ُه  َمسَّ إِذا  رُّ َجُزوعًا *َو  الشَّ ُه  َمسَّ َهُلوعًا *إِذا  ُخلَِق  ِنإْساَن  الإْ قرآن می فرماید: »إِنَّ 

بررسي نقش نماز 
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نماز  موارد  از  بسياري  دائُِمون «)معارج:19-23( در  َعلى  َصلتِِهمإْ  ُهمإْ  َّذيَن  إُْمَصلِّيَن *ال ال *إِلَّ 
باعث حل بحران انسان مي شود همچنان که این راهکار در قرآن کریم نيز بيان شده است: 
ََّها لََكبِيَرٌة إِلَّ َعَلى الإَْخاِشِعيَن«)بقره:45( امام علی)ع( در این باره  َلِة َوإِن بإِْر َوالصَّ تَِعينُواإْ بِالصَّ »َواسإْ
می فرماید: نماز به همه وجود انسان آرامش می بخشد، چشم ها را خاشع و خاضع می گرداند، 
نفس سرکش را آرام و دل  را نرم و تکبر و خودبزرگ بينی را محو می کند)نهج البالغه، خطبه 
196( پروفسور توماس هایس در این باره می گوید: نماز بهترین وسيله ای است که تاکنون 
برای توسعه اطمينان و تسکين اعصاب و آسایش و نشاط شناخته شده که زمينه بی خوابی 
نماز  اعصاب  و  آرامش در روان  به عبارت دقيق تر مهم ترین وسيله  و  برطرف می گرداند  را 
زندگي  در سبک  نماز  آثار  از  موارد حاکي  این  تمام  اردستانی، 1347: 23(  است)صادقی 
با همان مباني نماز مطلوب در فرهنگ رضوي  اسالمي است و نکته مهم این که این نماز 
اقامه شود. در زندگي عصر حاضر با وجود دغدغه های زیاد نياز به آرامش مهم ترین عامل 
در سالمت جسماني و روحاني انسان است. نماز روح و جسم انسان را آرام و قلب وي را به 
خداوند مطمئن می کند. به دليل نقش ارزنده نماز است که در فرهنگ رضوي بر آن تأکيد 

شده است.

3-1. تقویت اميد و نشاط در زندگی و منع نااميدی
از آثار نماز در زندگی تقویت اميد و نشاط و منع نااميدی است. در فرهنگ رضوي به 
تقویت اميد و نشاط در زندگي و نااميد نبودن از رحمت خداوند تأکيد شده است)حميري، 
بی انتهای خداوند  رحمت  در  غرق  را  نماز خود  اقامه  سایه  در  نمازگزار  انسان  بی تا:380(. 
و  یاس  می کند  نماز  اقامه  که  کسی  شود.  او  نااميدی  باعث  نمی تواند  هيچ چيز  و  می بيند 
نااميدی برای او مفهومی ندارد؛ زیرا نااميدی از نشانه های کافران است همچنان که قرآن آن 
ِح  َُّه ل يَيإَْأُس ِمنإْ َروإْ ِ إِن ِح اللَّ را از ویژگی های بارز کافران معرفی می کند: » َو ل تَيإَْأُسوا ِمنإْ َروإْ

ُم الإْكافُِرون «)يوسف:87(.  إَْقوإْ ِ إِلَّ ال اللَّ
سبک زندگی اسالمی به گونه ای است که روح اميد و نشاط در هر زمان و در هر شرایط 
انسان  زیرا  ندارد؛  راه  آن  در  نااميدی  و  یاس  شرایطی  هيچ  تحت  و  حکم فرماست  آن  در 
مؤمن در دشوارترین حاالت بر خدا تکيه می کند و به رحمت او اميدوار است. این مهم در 
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تحقيقات پزشکی مشخص شده است به گونه ای که بيمارانی که به خداوند به عنوان منشأ 
مطلق قدرت ایمان دارند و با انجام فرایض دینی آرامش پيدا می کنند در هنگام ترخيص از 
بيمارستان به صورت معناداری دارای درجه پایين تری از افسردگی هستند)سادوک، 1376: 
41( انسان مؤمن در هر شرایطی هدف الهی او مهم تر از هر چيز دیگر است و در سخت ترین 
شرایط نيز خداوند را از یاد نمی برد و به رحمت او اميدوار است. امام صادق)ع( می فرماید: 
مؤمن از کوه پایدارتر و استوارتر است زیرا کوه به وسيله کلنگ کاستی می پذیرد ولی دین 
با هيچ کلنگ کاستی و سستی نمی پذیرد)حرعاملی، 1383: 11/ 424( بسياري از  مؤمن 
خودکشی هایی که در ميان انسان ها اتفاق می افتد بر اثر نااميدي و یاس از زندگي است. نماز 
از چند جهت اميد و نشاط را در شرایط مختلف در وجود انسان ایجاد می کند. اول آن که 
انسان در سخت ترین شرایط زندگي هم به فضل و رحمت خداوند اميدوار می شود با زمزمه 
تَعيُن« حلقه اتصال بنده و خدا قطع نمی شود و این در دفع نااميدي  بُُد َو إِيَّاَك نَسإْ »إِيَّاَك نَعإْ
مؤثر است. دوم این که در شرایط سخت زندگي انسان با اقامه نماز و ذکر»مالک یوم الدین« 
از  دور  و  ابدي  زندگي  و  است  موقت  و  کوتاه  دنيوي  زندگي  پي می برد که  این مطلب  به 
نامالیمات در جهاني دیگر است که خداوند به آن وعده داده است این مطلب باعث می شود 
انسان سختی های دنيوي را موقت بداند. جهت دیگر این که نماز روح اميد را در انسان زنده 
نگه می دارد و این باعث می شود در نامالیمات زندگي به آینده اميدوار باشد چراکه بعد از 

هر سختي آساني است.

3-3. نماز و ارتباط بين خدا و انسان
از تأثيرات مهم نماز در سبک زندگی ارتباط دعایی انسان با خداوند متعال است. قنوت 
نماز خاستگاه اتصال به قاضی الحاجات است که انسان در پرتو این اتصال از فيض مطلق بهره 
می گيرد. نماز با دعا عجين شده است. قنوت و تعقيبات نماز نشانه تجلی دعا در نماز است. 
از مواقع استجابت دعا زمان قنوت نماز و پس از اقامه نماز است. زندگی اسالمی بدون دعا 
معنا ندارد. دعا نوعی رابطه عاطفی ميان خدا و انسان است که خود را در همه شرایط محتاج 
َعنِّي  ِعبادي  َسَألََك  إِذا  »َو  بندگانش می فرماید:  به  متعال خطاب  خداوند می بيند. خداوند 
ُشُدون «)بقره: 186(.  ِمنُوا بي  لََعلَُّهمإْ يَرإْ إْيُؤإْ تَجيبُوا لي  َو ل اِع إِذا َدعاِن فَلإْيَسإْ َوَة الدَّ فَِإنِّي قَريٌب أُجيُب َدعإْ
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با  آیه ای  و  شده  تکرار  متکلم)من(  ضمير  مرتبه  هفت  اختصارش  همه  با  آیه  این  در 
از این راه  چنين اسلوب در قرآن منحصر به همين آیه است)طباطبایی،1367 :2/ 32( و 
نهایت پيوستگی و قرب و ارتباط و محبت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته است )مکارم 
شيرازی، 1372: 1/ 638( امام رضا)ع( در اهميت دعا و درخواست از فضل و رحمت خداوند 
می فرماید: آن که از خدا فضل و احسان نخواهد فقير می گردد)طبرسي، 1365: 2/2(. امام 
صادق)ع( می فرماید: زیاد دعا کنيد زیرا دعا کليد بخشش خداوند و وسيله رسيدن به هر 
حاجت است، نعمت ها و رحمت هایی نزد پروردگار است که جز با دعا نمی توان به آن رسيد 
و بدان هر در را که بکوبی عاقبت گشوده خواهد شد)کلينی،1388: 468/2( پروفسور ژول 
البوم در این باره می نویسد: اسالم واسطه ميان انسان و خدا را از ميان برد و برای نخستين 
بار ایجاد ارتباط مستقيم ميان دو قطب را اعالم کرد. در پذیرش عبادت و نماز الزم نيست 
شخصی از یک گروه مشخص مقام وساطت ميان مردم و خدا را داشته باشد بلکه هر انسانی 
می تواند خودش اعمال عبادی را انجام دهد)پورترکمانی: 19( برخی پژوهش ها نشان می دهد 
که یکی از رفتارهای مذهبی که با سالمت و تندرستی ارتباط دارد دعاست)مالونی، 2000م: 
258(. بنابراین از مهم ترین موارد زندگی اسالمی که در سخت ترین شرایط به مؤمنان کمک 
شایانی می کند دعا یا همان استمداد از قدرت بی کران الهی است که در نماز این رابطه تجلي 
و نمود کامل تری پيدا می کند. در یک نظر می توان خود نماز را استمداد از خداوند دانست 
چراکه در ذکرهای نماز، عبودیت و فقر و نياز متجلي است. انسان با اقامه نماز نه تنها در مسير 
کمال و سعادت گام برمی دارد بلکه بسياري از خواسته های دنيوي و اخروي وي در پرتو نماز 
برآورده می شود. زمزمه »اهدنا الصراط المستقيم« نمونه تام از دعاست که در نماز نمود عملي 
پيدا می کند. انسان نمازگزار با این ذکر راه کمال و سعادت را از خداوند می خواهد و از زندگي 

ضاللت و گمراهي نجات پيدا می کند.

3-4. نماز و اعتماد به خداوند
به معنای  توکل  نماز  است. در  به خداوند  اعتماد  و  توکل  نمازگزار  نشانه های مؤمن  از 
تَعيُن« نمونه تام توکل است. استعانت فقط  نَسإْ إِيَّاَك  َو  بُُد  نَعإْ واقعی هویدا است. ذکر »إِيَّاَك 
از خداوند متعال نشانه رها کردن تمامی تقيدات و غيرخدایی هاست که با این ذکر تنها و 
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تنها خداوند متعال الیق استعانت در همه حال تلقی می شود. اهميت توکل و اعتماد به خدا 
در فرهنگ رضوي تا آن جاست که یکي از ارکان ایمان را به خود اختصاص داده است؛ امام 
رضا)ع( در این باره می فرماید: ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خداي عزوجل، راضي بودن 
به قضای الهي، تسليم در برابر دستورات خداوند و واگذاري کارها به خداوند)حميري: 354(.

 در بينش امام رضا)ع( مرز توکل این گونه است که انسان مؤمن به جز خداوند از هيچ کس 
را  انسان ها  آیات متعددی  باشد)صدوق، 1404: 50/2(. قرآن در  نباید هراس داشته  دیگر 
به توکل به خداوند فرا خوانده است و این نکته را بيان فرموده که هر کس به معنای واقعی  
بُه «)طلق:3(؛  ِ فَُهَو َحسإْ توکل کند خداوند برای او کافی است. ازجمله: »َو َمنإْ يَتََوكَّلإْ َعَلى اللَّ
ِ َوكيًل«)نساء:83( و آيات ديگر)نك: آل عمران: 160؛ مائده: 11؛  ِ َو َكفى  بِاللَّ »َو تََوكَّلإْ َعَلى اللَّ

هود: 88؛ الممتحنه: 4( 
توکل صحيح و واقعی عبارت است از کوشش و تالش بی دریغ در راه هدف و در عين 
حال داشتن اعتماد کامل و خالص به خدا و اميد قطعی و استوار به او و سپردن نتيجه امور 
به دست توانای او)هاشم زاده هریسی,1386: 1/ 124( بی شک ماحصل نماز همان توکل به 
معنای واقعی است که انسان نمازگزار را از همه نوع قيد و تقيدی می رهاند و تنها نقطه اتصال 

و اتکا را قادر متعال معرفی می کند.

3-5. نماز و کمال و سعادت انسان
  نماز از چنان ارزشی برخوردار است که هيچ عبادتی مانند آن نيست. اگر نماز با تمام 
شرایط و جزئيات خود به صورت کامل و خالص اقامه شود ارزش واالیی پيدا می کند. ارزش 
نماز نمازگزار تا آن جاست که وی را به مقام قرب الهی می رساند و رحمت خداوند متعال را 
نازل می کند. در فرهنگ رضوي نماز صله و موهبتی از طرف خداوند متعال و راه رحمت و 
عنایت برای بنده بيان شده است تا جایي که نماز مطالبه وصال و تقرب بنده به سوی خداوند 

است)مجلسی،1366ش: 84/ 246(.
برای  می فرماید:  انسان  سعادت  و  کمال  در  آن  تأثير  و  نماز  اهميت  در  رضا)ع(  امام   
نمازگزار سه ویژگی است: 1- خير و خوبی بر او از آسمان تا فرق سرش پاشيده گردد.2- 
اگر  او را احاطه کنند.3- منادی فریاد برآورد:  تا کرانه آسمان  از جایگاه قدمش  فرشتگان 
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نمازگزار بداند چه فضيلت و کرامتی برای اوست هرگز از نماز دست برندارد. هنگامی که بنده 
در نمازش تکبيرة االحرام گفت، خداوند به لطف خویش بر او روی می آورد و فرشته ای را بر او 
می گمارد تا قرآن را از دهان او بازگيرد، پس اگر این شخص روی گردانيد، خداوند از او روی 
می گرداند و او را به فرشته واگذار می کند؛ اگر با تمام وجود به نمازش توجه داشته و حضور 
قلب او کامل باشد، نمازش به طور کامل باال برده می شود، ولی اگر به خود مشغول شود و در 
آن غفلت ورزد، از نماز او به همان اندازه که بی توّجهی کرده و غفلت ورزیده است کاسته 
می شود و آن مقداری که حضور قلب داشته باال برده می شود و خدا به قلب غافل چيزی عطا 

نمی کند و همانا نافله قرار داده شد تا به وسيله آن فریضه کامل شود)همان: 243(. 
اقامه نماز یکي از مهم ترین عوامل سعادت انسان است. همان طور که در کالم عالم آل 
محمد)ع( بيان شد نماز رحمتي از جانب خداوند است. این رحمت شامل کساني می شود که 
به دعوت خداوند لبيک بگویند و نماز را خالصانه براي وي اقامه کنند. اقامه نماز جنبۀ عملي 
ایمان است اگر ایمان را اعتقاد قلبی و اقرار زباني و تایيد عملی بدانيم نماز به لحاظ عملي 
ایمان را کامل می کند. از سویي دیگر کسي که اقامه نماز می کند به بياني، به آنچه باید ایمان 
بياورد ایمان آورده است؛ یعنی به خداوند ایمان آورده که با اقامه نماز ایمان خود را نشان 
می دهد. سعادت انسان در هر دو جهان با اقامه نماز است. در دنيا آرامش و الهي بودن را به 

ارمغان می آورد و در آخرت رضایت الهي نصيب نمازگزار می شود.

3-6. نماز و تقویت صبر و استقامت در برابر مشکالت
زندگی هر انساني سرشار از فراز و نشيب هایی است که تنها ایمان واقعی می تواند وی را 
در مقابل مشکالت و سختی ها مقاوم کند. نماز از مهم ترین عوامل تقویت صبر و استقامت 
انسان نمازگزار است و این مهم در سيره معصومان)ع( نمایان است. امام رضا)ع( در تبيين 
این موضوع می فرماید: حقيقت ایمان در انساني کامل نمی شود مگر آن که سه خصلت در 
او باشد: شناخت عميق دین، تدبير و اندازه گيری درست  کار و زندگي، صبر و بردباري در 
مصيبت ها)حّرانی،1402: 446( امام رضا)ع( صبر و بردباري را مقدمه گشایش و فرج بيان 
نموده اند)حميري: 380( صبر به معنای استقامت و مقاومت ورزیدن و پایداری در راه هدف 
است. خداوند در آیات مختلف انسان ها را به صبر و استقامت دعوت می کند. ازجمله: »يا 
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ابِريَن«)بقره:153( در آیه دیگر فالح  َمَع الصَّ  َ لِة إِنَّ اللَّ بإِْر َو الصَّ بِالصَّ تَعينُوا  َّذيَن آَمنُوا اسإْ ال أَيَُّها 
بُِرواإْ  اصإْ آَمنُواإْ  َِّذيَن  ال أَيَُّها  »يَا  به صبر متعلق می گرداند آن گاه که می فرماید:  را  و رستگاری 
لُِحوَن«)آل عمران:200( و در آیات دیگر به اهميت و تأثير  َوَصابُِرواإْ َوَرابُِطواإْ َواتَُّقواإْ اللَّ لََعلَُّكمإْ تُفإْ
این  بقره: 143؛ آل عمران: 186؛ رعد: 24؛ نحل: 96(.  اشاره می کند)نک:  زندگی  صبر در 
سفارش ها و نویدهای قرآنی موجب می شود که انسان در حوادث زندگی خود را تنها احساس 
پيچيده تر  مشکالتش  نباشد  مقاوم  زندگی  فشارهای  و  مشکالت  برابر  در  انسان  اگر  نکند. 
می شود و چه بسا یک مشکل کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود)نورمحمدی و دیگران، 
1390: 59( بدون شک رعایت این موارد تأثيرات مفيد و متقنی در زندگی به جا می گذارد 
که تمام جوانب زندگی انسان را دربرمی گيرد و آثار مثبتی بر آن می گذارد؛ چراکه بسياري 
از مشکالت و اتفاقات ناگوار براي انسان به دليل کم طاقتی و نبود صبر است. نماز در زندگي 
اسالمي تقویت صبر و پایداري در برابر مشکالت را فراهم می کند. غایت نماز در این باره در 
جنبۀ فردي، پایداري در برابر مشکالت و حل بحران است و در جنبۀ اجتماعي، پایداري در 

برابر دشمنان و رسيدن به پيروزي است.

4.  نماز و جهت دهی به سبك و سياق زندگی اسالمی در بعد اجتماعی
نيازهای اساسی وی است.  از  انسان موجودی اجتماعی بوده و حضور در اجتماع یکی 
و  اجتماع گذاشته  بر  را  بناي دعوت خود  پایه  با صراحت  تنها دیني است که  اسالم  دین 
نکرده است. اسالم همه احکام خود  فراموش  را  اجتماع  از شئون خود، مقولۀ  در هيچ یک 
را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همه این احکام تا آخرین حد ممکن دميده 
است)طباطبایي: 7-8( نماز به زندگی اجتماعی جهت می دهد و از اصلی ترین عوامل اتحاد 
و انسجام امت اسالمی این رکن دین است. در ادامه به برخی از این مصادیق نقش نماز در 

زندگی اجتماعی از منظر فرهنگ رضوی اشاره می شود.

4-1. امر به معروف و نهی از منکر
اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر از نشانه های حکومت صالحان 
لَة َو آتَُوا  ِض أَقاُموا الصَّ َرإْ نَّاُهمإْ فِي الإْ َّذيَن إِنإْ َمكَّ است. قرآن کریم در این باره می فرماید: »ال
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ُُموِر«)حج:41( امر به معروف و نهي  ِ عاقِبَُة الإْ إُْمنإَْكِر َو لِلَّ ا َعِن ال ُروِف َو نََهوإْ إَْمعإْ كاَة َو أََمُروا بِال الزَّ
از منکر نيز از اعمال عبادی یک شخص است که آثار آن به خوبی در فرد و جامعه نمایان 
َن  ُروِف َويَنإَْهوإْ إَْمعإْ ُمُروَن بِال إَْخيإِْر َويَأإْ ُعوَن إِلَى ال است. قرآن کریم می فرماید: »َولإْتَُكنإْ ِمنإُْكمإْ أُمٌَّة يَدإْ
لُِحوَن« )آل عمران:104( در آيه ديگر خداوند مي فرمايد: »ُكنإْتُمإْ َخيإَْر  إُْمفإْ إُْمنإَْكِر َوأُولَئَِك ُهُم ال َعِن ال
إُْمنإَْكِر...«)آل عمران: 110( در این آیه امر به  َن َعِن ال ُروِف َوتَنإَْهوإْ إَْمعإْ ُمُروَن بِال ِرَجتإْ لِلنَّاِس تَأإْ أُمٍَّة أُخإْ
معروف و نهي از منکر از مسائل زیربنایي اسالم مطرح شده است. بهتر بودن امت اسالم که 
براي خلق نمونه کامل است بر سه پایه استوار است. ایمان به خداوند، امر به معروف و نهي از 
منکر. دو اصل مهم توبيخ و تشویق، نگهبان جامعه است و باید جامعه داراي حافظه باشد و 
سوابق افراد خود را حفظ کند و هميشه نيکوکاران را پاداش و بدکاران را کيفر دهد تا فساد 
و تباهي در آن ریشه نزند)کمالی دزفولي،1370: 368( در سيره علمي و عملي امام رضا)ع( 

به این نکتۀ مهم توجه زیادي شده است. 
برخورد امام رضا)ع( با مأمون درباره نحوه وضوگرفتن)مفيد،1413: 315( تذکر به یکي 
اجرایي  از  عيني  نمونه های   )103-102 اسراف)مجلسي،1362:  درباره  خدمت گزاران  از 
کردن این فریضه الهي توسط امام رضا)ع( است. در اهميت امر به معروف و نهي از منکر 
شما  بر  بدکاران  نکنيد(  چنين  )اگر  یا  کنيد  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  یا  می فرماید: 
نخواهد  پذیرفته  کنند  دعا  اگر  هم  شما  خوبان  شد(  این گونه  اگر  )که  شد  خواهند  حاکم 

شد)کليني،1388:ج56/5(. 
بدون شک یکي از تأثيرات نماز در بعد اجتماعي توجه به امر به معروف و نهي از منکر 
است که اهتمام به این فریضه الهي عامل مهمي در سعادت فردي و اجتماعي جامعه است. 
ارتباط ميان آن دو را می توان بدین گونه تقریر کرد: طبق صریح آیۀ قرآن، نماز از فحشا و 
لَة تَنإْهى  َعِن  لَة إِنَّ الصَّ منکر بازمی دارد. خداوند در آیۀ 45 سورۀ عنکبوت می فرماید: اَقِِم الصَّ
إُْمنإَْكِر)عنكبوت:45(. نماز دربردارندۀ ذکر خداست؛ این ذکر، از یک سو توحيد،  ال َو  شاِء  الإَْفحإْ
نبوت و معاد و استعانت از پروردگار در راهيابی به هدایت و دوری از ضاللت را به او تلقين 
می کند و از سوی دیگر او را وادار می کند تا با روح و جسم خود متوجه خدا شود، پروردگار 
خود را با حمد و ثنا و تسبيح و تکبير یاد آورد و در آخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه 
بندگان صالح سالم بفرستد و نيز او را وادار می کند تا از آلودگی جسمی و روحی خود را پاک 
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سازد و رو به سوی پروردگارش کند. پس اگر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و 
در انجام آن تا حدی نيت صادق داشته باشد، باعث می شود تا ملکه پرهيز از فحشا و منکر 

در او پيدا شود)طباطبایی، 1374، ج16: 197(.
برای بازداشتن مردم از منکرات و امر کردن آنان به امور پسندیده، از روش های مختلفی 
می توان بهره گرفت. به طورکلی می توان آن را به دو دسته تقسيم بندی کرد که عبارت اند از: 
روش های قولی و روش های فعلی. شخصی که با ادای نماز، پرهيز از فحشا و منکر برای او 
ملکه شده باشد، وقتی با زبان خود امر به معروف و نهی از منکر می کند، مسلما این سخن 
او تأثيری چند برابر دارد، زیرا مردم همخوانی ميان فعل و قول او را با چشم خود می بينند و 
همين امر اثربخشی این فریضه را چند برابر می کند و در ترویج آن در جامعه موثر است. از 
سوی دیگر، امر و نهی فعلی، تأثيری به مراتب بيشتر از امر و نهی زبانی دارد. نمازگزاری که 
با تکرار نماز به ملکه عبودیت دست یافته، حضور شخص او در جامعه، عمال باعث ترویج این 
امر می شود که در حدیث شریف »كونوا دعاة الناس بغير السنتكم«)مصطفوی، 1360: 370( 

نيز به این مطلب اشاره شده است.

4-1. نماز مانع فساد و تباهي جامعه
  عبادت حقيقی، عبادتی است که انسان را در ظاهر و باطن در مقام بندگی حق راه 
می برد و بستر همه کماالت انسانی است. عبادت در قالب های خاص آن بهترین هيئت و 
صورت و محتوا را برای تحول آدمی از خودخواهی و خودبينی به خداخواهی و حق بينی 
نمازهای  آوردن  به جا  زندگی  در  انسان  پيشرفت  و  عوامل رشد  از  یکی  رو  از همين  دارد؛ 

پنج گانه است)ماجراجو، 1388: 112(.
  از منظر فرهنگ رضوي اقامه نماز عامل مهمي در جلوگيري از فساد و تباهي در جامعه 
است. امام رضا)ع( با تبيين این مسئله، علت وجوب و تشریع نمازهای واجب را این گونه بيان 
می کند: علت تشریع نماز و وجوب آن، اقرار به ربوبيت خداوند تبارک وتعالی و رها کردن 
همتایان و حضور در پيشگاه خداوند مقتدر با اظهار ذلّت و بيچارگی و درخواست گذشت از 
گناهان گذشته و نهادن چهره بر خاک هر روز به عنوان بزرگداشت خداوند عزیز و واالمقام 
است و این که همواره به یاد او باشد، نسبت به او فراموشی و سرکشی نداشته باشد، فروتن 
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و مشتاق و خواهان زیادتی در دین و دنيا باشد یا آن چه در آن مقّرر نمودن و مداومت بر 
یاد خدا در شب و روز است تا آن که بنده، سرور و مدبّر و آفریننده خویش را فراموش نکند 
که درنتيجه دچار سرکشی و طغيان گردد و یاد پروردگار و حضور در پيشگاه او بازدارنده 
او از نافرمانی ها و مانع او از فسادها و تباهی هاست)حرعاملی،1403: 3/ 4( با همين محتوا 
و مضمون از ایشان نقل شده که فرمودند: نماز در هر شبانه روز واجب شد تا این که انسان 
مدیر و خالقش را فراموش نکند، تا بر اثر فراموشی سرگردان شود و طغيان و ظلم کند. نماز 
واجب شد تا بشر مطيع خداوند باشد و ایستادن در برابر حق تعالی باعث جلوگيری از گناهان 
می شود و سپر و مانع انواع فساد می گردد.)صدوق،1380: 2/ 11( در کالم امام رضا)ع( نماز، 
خشوع و خضوع در برابر پروردگار جهانيان است که این خضوع و خشوع و اطاعت انسان 
را در راه حق هدایت می کند و باعث جلوگيری از طغيان و سرکشی او می شود. نماز در هر 
شبانه روز باعث مداومت یاد انسان بر معبود خود می شود و این ذکر مانعي محکم در مقابل 
طغيان و فساد و تباهي انسان است.  چرایی نماز در عدم طغيان انسان و مانع بودن آن در 
فساد و تباهی جامعه را باید در عبودیت نمازگزار جست وجو کرد. این که امام رضا)ع( چرایی 
وجوب نماز را مانع فساد و تباهی جامعه می داند این است که جامعه از افراد تشکيل شده 
است زمانی که عبودیت در وجود انسان نهادینه شود همه کارهای او سمت وسوی خدایی 
می گيرد؛ جهت گيری های اقتصادی، اجتماعی و سياسی وی صبغه الهی می گيرد. وقتی همه 
کارها در جامعه رنگ خدایی گرفت، ظلم و ضایع کردن حق دیگر افراد جامعه نيز از بين 

می رود و همين عامل مهمی در کمال و سعادت جامعه می شود.

4-3. همکاري در امور اجتماعي 
انسان باالضطرار یا بالطبع موجودی اجتماعی است و روابط او با سایر انسان ها می تواند 
نمودهای مختلفی داشته باشد؛ گاهی این رابطه در راستای امور خير است و گاهی بر محور 
ِثإِْم  الإْ َعَلى  تََعاَونُوا  َوَل  َوالتَّقإَْوی  إْبِرِّ  ال َعَلى  »َوتََعاَونُوا  مي فرماید:  خداوند  می چرخد.  شر  امور 
إِْعَقاِب« )مائده:2( آن چه در این آیه مبارک در زمينه تعاون  َ َشِديُد ال َ إِنَّ اللَّ َواِن َواتَُّقوا اللَّ إُْعدإْ َوال
آمده یک اصل کلي اسالمي است که سراسر مسائل اجتماعي و حقوقي و اخالقي و سياسي 
را در برمی گيرد. طبق این اصل مسلمانان موظف اند در کارهاي نيک تعاون و همکاري کنند 
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اما همکاري در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً ممنوع است، هرچند 
مرتکب شوندۀ آن، دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. در سيره علمی و عملی معصومان)ع(، 
همکاری و تعاون در کارهای خير و نيک نمایان است. براء پسر عازب گوید: در جنگ خندق، 
رسول خدا)ع( را مشاهده کردم که مانند دیگران، خاک حمل می کرد و گرد و غبار، سر و 

رویش را پوشانده بود)حسيني فيروزآبادی،1402: 1/ 171(.
از آن ها جزو فرایض و برخی  نمازهای مختلفی تشریع شده است که برخی  در اسالم 
اقامه می کند که به  دیگر جزو نوافل است. جای هيچ تردیدی وجود ندارد که کسی نماز 
بارزترین شکل خود در نماز نمود پيدا  ایمان به خداوند که به  ایمان آورده باشد.  خداوند 
ََّما  می کند، عامل اخوت و برادری ميان مؤمنان است، چنان که در قرآن کریم می فرماید: »إِن
َوة«)حجرات: 10(. برادری ميان مؤمنان نيز در قالب همکاری اجتماعی خود را  ِمنُوَن إِخإْ إُْمؤإْ ال
نشان می دهد. عالوه بر این نکته، نماز واجب یوميه که از مهم ترین اقسام نماز است در متون 
اسالمی، بر اقامۀ آن به صورت جماعت بسيار تأکيد شده است. معنای حقيقی نماز جماعت، 
پيوند داشتن دل های نمازگزاران با یکدیگر است. وقتی این پيونِد ميان دل ها در نماز شکل 
می گيرد و با تکرار این فریضه در شبانه روز استمرار می یابد، سبب می شود تا عالوه بر وقت 
نماز، این پيوند به بستر اجتماع نيز کشيده شود و به صورت تعاون اجتماعی در ميان مردم 
خود را نشان دهد. عالوه بر این، بسياری از گردهمایی ها و تجمعات در مساجد بعد از اقامه 
نماز جماعت یا جمعه بوده است. همچنان که در امور اجتماعی و فرهنگی نماز به عنوان حلقه 

اتصال نمازگزاران بوده که بسياری از مشکالت در پرتو این اجتماع حل شده است.  

4-4. مسجد و وحدت اجتماعي
و  سعادت،  اتحاد  و  کمال  راه  در  جامعه  یک  حفظ  محورهاي  اساسي ترین  از  یکي 
باشد  خداوند  باید  جامعه  یک  در  اتحاد  محور  است.  نفاق  و  تفرقه  از  پرهيز  و  یکپارچگي 
قُوا«)آل عمران:103( امام علی)ع(  ِ َجِميًعا َوَل تََفرَّ تَِصُموا بَِحبإِْل اللَّ همچنان که مي فرماید: »َواعإْ
است)نهج البالغه، وصيت 47(  برتر  روزه ها  و  تمامی نمازها  از  اختالف ها  اصالح  می فرماید: 
امام محمدباقر)ع( در این باره می فرماید: هان ای گروه مؤمنان، مأنوس و متحد باشيد و به 
هم مهربانی کنيد)کليني، 1388: 345/2( مناظرات امام رضا)ع( با دیگر مذاهب به گونه ای 
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بود که منجر به تحریک احساسات مذهبي نشود؛ ایشان همواره جانب اتحاد و یکپارچگي 
مسلمانان را در نظر داشتند)مجلسي،1362: 195/81( وحدت و دوري از تفرقه یک وظيفه 
و نعمت بزرگ الهي است. جامعه ای که دچار تفرقه و پراکندگي شود، بخش مهمي از نيرو 
و توان خود را در کشمکش ها و درگيری های داخلي از دست خواهد داد. بر همين اساس بر 
عنصر وحدت در جامعه اسالمي فراوان تأکيد شده است. مسجد در این زمينه از نقش اساسي 
برخوردار است. مسجد کانوني است که همه روزه مؤمنان از قشرهای مختلف جامعه در آن 
حضور می یابند. همه مسلمان با هر منصبی در مسجد در صفي واحد و یکسان اند. مسلمانان 
در مسجد فرامی گيرند که همه با هم و هم دوش اند)نوبهار،1373: 2/ 246-247( بنابراین 
یکي از نقش های اساسي نماز و مسجد در حوزه اجتماعي حفظ وحدت و تشویق به وحدت 
است؛ وحدتي که نفاق را تضعيف و جبهه حق را قوی تر می کند؛ آن چنان که امام صادق)ع( 
می فرماید: رسول خدا)ص( پس از آن که نماز را با اصحاب خویش به جاي آورد، رو به آنان 
کرد و با ذکر نام درباره افرادي سؤال کرد که آیا به نماز جماعت حاضر شده اند یا نه؟ گفتند: 
نه اي رسول خدا. پيامبر اکرم)ص( فرمود: هيچ نمازي براي منافقان شکننده تر از نماز صبح 
و عشا نيست، اگر مؤمنان می دانستند که این دو نماز چه فضيلتي دارد با حالت سينه خيز 

هم که بود خود را می رساندند و در آن شرکت می کردند)مسلم،1401: 5/ 154(. 

4-5. نماز و رفع فقر از جامعه
اسالم  آن هاست.  از  یکی  محروم  و  فقير  قشر  که  است  طبقاتی  و  الیه ها  دارای  جامعه 
برای رفع مشکل این طبقه راهکارهایی دارد که مهم ترین آن ها صدقه، انفاق، اطعام، زکات 
از  فقر  زدودن  خمس،  و  زکات  پرداخت   .)219  /17  :1388 است)جوادی آملی،  خمس  و 
اقتصادي  توسعه  دارد.  همراه  به  را  آن  از  ناشي  اقتصادي  و  اجتماعي  آسيب های  و  جامعه 
اولين  از  از ثمرات پرداخت زکات و خمس است. بر همين اساس  و رفع محروميت و فقر 
وظایف حکومت صالحان رسيدگی به فقرا در سایه پرداخت زکات است: »الذين ان مّكناهم 
فى الرض أقاموا الّصلة و آتوا الّزكاة«)حج: 41( سيره عملي امام رضا)ع( نمودي عيني از 
انفاق در راه خدا  و کمک به نيازمندان است. ایشان در خراسان تمام دارایی های خود را ميان 
مستمندان تقسيم نمودند)مجلسي،1362: 97/49(. امام رضا)ع( در تمامي شرایط زندگي 
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کمک به نيازمندان و زدودن فقر را  سرلوحه زندگي خویش قرار داده بودند)همان:97(. ذکر 
نماز و زکات در کنار هم در آیات قرآن کریم از نشانه های اتفاق و عدم افتراق این دو فریضه 
الهی است. از لوازم الینفک نماز ادای زکات است. هر جا سخن از نماز است در ادامه آن 
پرداخت زکات از نشانه های اقامه نماز معرفی شده است. امام رضا)ع( در این باره می فرماید: 
 /96  :1372 مجلسی،  نمی شود)  قبول  نمازش  نپردازد  را  زکات  ولی  بخواند  نماز  هرکس 
سوگند یاد کرد که جز مشرک کسی دربارۀ پرداخت زکات خيانت  12( پيامبر اکرم)ص( 
نمی کند )مجلسی، 1366: 96/ 29( در جای دیگر خطاب به امير المومنين)ع( می فرماید: 
زکات  از گروه ها کسانی هستند که  یکی  کافر می شوند که  اّمت من  از  گروه  علی، 10  یا 
نمی پردازند)مجلسی، 1366: 96/ 30( علت مالزمت اقامه نماز و پرداخت زکات در فرهنگ 
رضوی نتایج غایی این مهم است، اگر نمازگزاران به بحث انفاق و زکات توجه کامل داشته 
باشند و اقشار کم درآمد و آسيب پذیر را یاری نمایند چه به لحاظ اشتغال زایی چه به لحاظ 
امدادرسانی بسياری از معضالت جامعه حل می شود. به عنوان نمونه بسياری از بزهکاری ها و 
اعمال ناشایست نظير دزدی از جامعه تا حد زیادی رخت برمی بندد؛ به لحاظ معنوی هم در 
تحکيم بنيان خانواده و آرامش روانی خانواده در سمت وسو پيدا کردن به سوی کمال است. 
از طرف دیگر عامل مهمی در امنيت اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود که نتيجه این امر 
به خود انفاق کنندگان بازمی گردد. بنابراین پرداخت زکات و انفاق به فقرا یکي دیگر از آثار 
نماز در زندگي اجتماعي است که می تواند از بسياري از آسيب های اجتماعي و اقتصادي در 

جامعه جلوگيري کند و عامل مهمي در تعالي جامعه باشد.

4-6.  نماز و تقویت روحيه مساوات و برابری در جامعه
از مهم ترین تأثيرات نماز در زندگی اجتماعی ایجاد روحيه مساوات و برابری است که این 
مهم در زندگی اجتماعی مسلمانان نمود پيدا می کند. مساوات در اصل انسانيت و مساوات 

در حقوق و اجراي قوانين، از مواردي است که قرآن کریم به آن اشاره می کند: 
َرَمُكمإْ ِعنإَْد  نَاُكمإْ ِمنإْ َذَكٍر َوأُنإْثَى َوَجَعلإْنَاُكمإْ ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَكإْ َّا َخَلقإْ »يَا أَيَُّها النَّاُس إِن

َ َعلِيٌم َخبِيٌر« )حجرات:13( ِ أَتإَْقاُكمإْ إِنَّ اللَّ اللَّ
ِل إِنَّ  إَْعدإْ ُكُموا بِال تُمإْ بَيإَْن النَّاِس أَنإْ تَحإْ لَِها َوإَِذا َحَكمإْ ََمانَاِت إِلَى أَهإْ وا الإْ ُمُرُكمإْ أَنإْ تَُؤدُّ َ يَأإْ »إِنَّ اللَّ
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َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا« )نساء:58( ا يَِعُظُكمإْ بِِه إِنَّ اللَّ َ نِِعمَّ اللَّ
پيامبر اکرم)ص( می فرماید: مسلمانان با هم برادرند و هيچ کس بر دیگری برتری ندارد، 
جز به تقوی)متقی هندی، 1409، ج 1: 149( امام رضا)ع( در این باره می فرماید: حق برادران 
واجب و فرض است که از خود و اموالتان براي آنان سرمایه گذاری کنيد و در هر چيز مساوات 
و برابري با آنان رواست، به برابري و مساوات رفتار کنيد)مجلسي،226/74:1362-227( نبود 
مساوات در حقوق انسان ها ،  یعني قرار دادن گروهي از مردم مافوق گروهی دیگر، چيزي است 
که براي قانون وضع آشفته اي به وجود می آورد و از هيبت و عظمت آن مي کاهد و هدف از 
قانون که تنظيم روابط افراد و صالح امور جامعه است به کلی منتفي می شود. این اجتماعی 
که در اسالم مقرر شده بهترین وسيله برای رفع اختالفات طبقاتی است. زیرا مؤثرترین راه 
برای این که این اختالفات طبقاتی ریشه کن شود از بين بردن بداندیشی ها و بدبينی ها به 
یکدیگر است و این خاصيت در پرستش دست جمعی به نحو احسن موجود است. زیرا کسی 
که عبادات خداوند را با اخالص انجام می دهد جز با خدا با کس دیگری سروکار ندارد. درهای 
رحمت پروردگار به روی همه باز است و خزانه بی پایان نعمت او تمام شدنی نيست و ساحت 
قرب او بدون مانع و مزاحم همه را به خود می پذیرد و درنتيجه انس و الفت و مهر و محبتی 
که واسطه اجتماع به هنگام عبادت در مردم پدید می آید برای رفع کدورت و اختالف بهترین 

وسيله است)قرضاوی، 1379: 110(.
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نتيجه گيری
نماز یکي از ارکان دین است که در بينش امام رضا)ع( قبولي آن برابر با قبولي سایر 
اعمال است؛ این تأکيد به خاطر اهميت نماز در زندگي دنيوي و اخروي است. در فرهنگ 
و  را در مسير کمال  و آن  انسان سمت وسو می دهد  زندگي  تمامی جوانب  به   نماز  رضوي 
که  باشد  مؤثر  و  مطلوب  می تواند  نمازي  رضا)ع(  امام  منظر  از  رهنمون می سازد؛  سعادت 
داراي مؤلفه هایی مانند اول وقت بودن، حضور قلب داشتن و با جماعت اقامه کردن باشد. 
این مؤلفه های کلي که از آن ها با عنوان مباني نماز مطلوب یاد می شود، تأثيرات عميقی در 

سبک زندگي اسالمي دارند.
زندگي  در  که  است  راهکارهایي  و  نبایدها  و  بایدها  بر  مشتمل  اسالمي  زندگي  سبک 
نمود پيدا می کنند. از منظر فرهنگ رضوي نماز با داشتن شرایط و آداب، زندگي فردي و 
اجتماعي را تحت الشعاع خود قرار می دهد که غایت آن تعالي فردي و اجتماعي است. نماز 
اميد و نشاط در  تقویت  انسان،  آرامش در  ایجاد  مانند  ارائه شاخص هایی  با  بعد فردي  در 
زندگی و منع نااميدی، تقویت ارتباط بين خدا و انسان، توکل و اعتماد به خدا و تقویت صبر 
و استقامت در برابر مشکالت ضمن تأثيرات واال در زندگي فردي، زندگي اجتماعي را نيز 

تحت تأثير قرار می دهد.
را  جامعه  تعالي  خاص،  رویکردهاي  ارائه  با  مسجد  و  جماعت  نماز  رضوي  فرهنگ  در 
مانند  رویکردهایي  ارائه  با  یک سو  از  اجتماعي  بعد  در  نماز  شاخص  های  دارد،  همراه  به 
نهادینه سازی امر به معروف و نهي از منکر، مانع از فساد و تباهي جامعه می شود، همچنان که 
تقارن نماز با زکات در بينش رضوي این مهم را به ارمغان می آورد که نمازگزاران با پرداخت 
زکات و کمک به اقشار کم درآمد جامعه مانع محکمي در پيشگيري از آسيب های اجتماعي و 
اقتصادي در جامعه شوند. از سویي دیگر نماز در بعد اجتماعي با شاخص هایی مانند تقویت 
تعالي  بين مسلمانان  ایجاد وحدت در  و  قانون  برابر  برابري همگاني در  برابري،  و  مساوات 

جامعه را به همراه دارد.
بازخواني و بازکاوي شاخص های نماز در زندگي اسالمي و تبيين و اجرایي کردن آن با 
تکيه  بر فرهنگ رضوي، می تواند نقش مؤثری در تکامل فرد و خانواده و اجتماع داشته باشد. 
تبيين شاخص های نماز و سبک زندگي اسالمي از یک سو و اجرایي کردن آن در سطح فردي 
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و اجتماعي با استفاده از روش های صحيح و کاربردي از سویي دیگر دو عامل مهم و کليدي 
در نهادینه سازی زندگي اسالمي بایسته و شایسته در جامعه است. نهادینه سازی مؤلفه های 
سعادت  و  کمال  و  تعالي  مانند  نتایجي  اجتماعي  و  فردي  ابعاد  در  اسالمي  زندگي  سبک 
خانواده و اجتماع را به همراه دارد که می تواند از بسياري از آسيب های اجتماعي و اقتصادي 

بکاهد و جامعه را در مسير کمال و سعادت رهنمون سازد.
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منابع  و مآخذ 
قرآن کریم.

نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات الهادی.
ابن منظور، محمد بن مکرم)1970م( لسان العرب، بيروت: دارلسان العرب.

اسالمی جهرمی، شيخ محمود)1383( مصابيح الّدجی، قم: دارالتفسير، چاپ دوم.
اصفهانی، محمد نصر)1388(، هدیه معنوی از گنجينه رضوی، قم: انتشارات مبارک. 

البيت)عليه  آل  مؤسسه  تحقيق  رضا)ع((،  امام  به  الرضا)ع()منسوب  یافقه  الفقه  رضا)ع()1406ق(،  امام 
السالم(االحياءالتراث، مشهد، انتشارات المؤتمرالعالمی لالمام الرضا )ع(چاپ اول.

پورترکمانی، احمد)بی تا(، نماز خوبان، موسسه فرهنگی انتشاراتی مشهور.
جوادي آملي، عبداهلل )1387الف( انتظار بشر از دین، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم.

..................................) 1388( تفسير موضوعی قرآن کریم، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم.
...................................)1387ب( تفسير موضوعی قرآن کریم، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم.

حّرانی، محمد بن شعبه )1402ق ( تحف العقول، تهران: انتشارات اسالميه.
حّرعاملي، شيخ محّمدحسن)1383ق( وسائل الشيعه، تهران: مکتبه االسالميه.

حسينی فيروزآبادی، سيد مرتضی)1402ق( فضائل الخمسه من الصحاح السّته، بيروت: موسسه االعلمی 
للمطبوعات.

حميري، عبداهلل بن جعفر)بی تا( قرب االسناد، قم: موسسه آل البيت)ع(.
دهخدا، علی اکبر)1373( لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

رفيع، جالل )1373( فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد، تهران: انتشارات اطالعات.
روح االميني، محمود )1374( مباني انسان شناسی، تهران: انتشارات عطار.

ری شهری، محمد )1375( ميزان الحکمه، قم: انتشارات دارالحدیث، چاپ اول.
زاهد، سيد سعيد )1387( امر به معروف و نهي از منکر با تأکيد بر حقوق شهروندي، مجموعه مقاالت، 

ستاد امر به معروف و نهي از منکر شيراز.
زاهد، سيد سعيد )1390( مقایسه پرستش فردي و اجتماعي، دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تطبيقي 

فرهنگ اسالم و ایران، سال1، شماره1.
زبيدي، سيد محمد مرتضي)1406( تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: داراحياء التراث العربي.

سپهرلسان الملک، ميرزامحمدتقی)1398ق( ناسخ التواریخ، تهران: کتابفروشی اسالميه.
شمس، مرادعلي)1384( با عالمه درالميزان، قم: انتشارات اسوه.

صادقی اردستانی، احمد )1374( جلوه های نماز در قرآن و حدیث، تهران: نشر مطهر.
صدوق، محمد بن علی )1380( علل الشرایع، ترجمه و تحقيق سيدمحمدجواد ذهنی تهرانی، قم: انتشارات 

مؤمنين.
...................................... )1376ق( من الیحضره الفقيه، تهران: مطبعه اآلفتاب.

.......................................)1389ق( ثواب االعمال و عقاب االعمال، تهران: مکتبه الصدوق.
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.............................................)1404ق( عيون اخبار الرضا، بيروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.
تهران:  موسوی،  سيدمحمدباقر  ترجمه  القرآن،  تفسير  في  الميزان   )1367( حسين  محمد  طباطبایي، 

انتشارات بنياد علمي و فکری عالمه طباطبایي، چاپ چهارم.
........................................ )بی تا( روابط اجتماعي در اسالم، تهران: انتشارات آزادي.

طبرسي، فضل اهلل )1377( جوامع الجامع، ترجمه جمعی از مترجمان، مشهد: انتشارات بنياد پژوهش هاي 
اسالمي آستان قدس رضوي، چاپ دوم.

طيب، عبدالحسين )1378( اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران: انتشارات اسالم، چاپ دوم. 
عليزاده، حسين و همکاران )1384( دولت و فرهنگ دیني بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبري، تهران: 

انتشارات عرش پژوه.
قرائتي، محسن )1384( تفسير نور، تهران: مرکز فرهنگي درس هایی از قرآن، چاپ یازدهم.

قرضاوی، یوسف )1379( عبادت در اسالم، ترجمه محمد ستاری خرقانی، تهران: نشر احسان.
قمی، شيخ عباس)1355( سفينه البحار، بيروت: دار المرتضی.

کليني، محمد بن یعقوب)1388ق( اصول کافي، تهران: دارالکتب االسالميه. 
کمالی دزفولي، علي)1370( قرآن و جامعه سازي، قم: انتشارات اسوه.

انتشارات  تهران:  فاضل،  رضا  و  توسلي  عباس  غالم  ترجمه  مباني جامعه شناسی،   )1375( بروس  کوئن، 
سمت، چاپ ششم.

گيدنز، آنتوني)1383( جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: انتشارات نشر ني، چاپ سيزدهم.
ماجراجو، محسن )1388( امام مهربان علی بن موسی الرضا)ع( قم: مؤسسه فرهنگی صلوات.

متقي هندي، عالءالدین )1409ق( کنز العمال، بيروت: مؤسسه الرساله.
مجلسي،  محمدباقر)1362( بحاراالنوار، تهران: انتشارات دارالکتب االسالميه.

امام  آموزشي و پژوهشي  انتشارات موسسه  قم:  انسان سازی در قرآن،  مصباح یزدي، محمدتقی)1388( 
خميني)ره(.

مصطفوی، حسن)1360( ترجمه مصباح الشریعه، تهران: انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
مطهری، مرتضی)1383( احيای تفکر اسالمی، تهران: انتشارات صدرا، چاپ بيست و یکم. 

..........................)1378( سيری در نهج البالغه، تهران: انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم.
معين، محمد )1371( فرهنگ فارسي، تهران: انتشارت اميرکبير، چاپ هشتم.

مفيد، محمد بن نعمان )1413ق( االرشاد، قم: موسسه اهل بيت.
مکارم شيرازي، ناصر)1372( تفسير نمونه، تهران: انتشارات درالکتب االسالميه، چاپ سی ام.

نبی نژاد، محمدباقر)1389( آثار عجيب نماز، قم: انتشارات زائر، چاپ دهم.
نوری طبرسی، ميرزا حسين )1407ق( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البيت)عليه 

السالم(الحياءالتراث.
وثوقي، منصور، نيک خلق، علی اکبر )1386( مباني جامعه شناسی، تهران: انتشارات خردمند، چاپ سيزدهم.
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خراسان در سه قرن اول هجری با تحّوالت سياسی، اجتماعی و مذهبی همراه بود. در ميان 
تحّوالت مذهبی اين س��رزمين، گرايش مردم به انديشه های علوی بيشتر نمود پيدا کرد. 
دل بستگی و عالقه مردم خراسان به اهل بيت پيامبر)ص( با ضرورت های سياسی حضور 
امام رضا)ع( در مرو بيشتر شد. واليت عهدی امام فرصت مغتنمی برای رواج انديشه های 
شيعی بود و تريبون خالفت امکان آشنايی گسترده مردم با معارف شيعه را فراهم کرد. 
به واقع اهميت حضور امام در خراسان را بيش��تر می توان در هم سويی اجتماعی مردم با 
علويان جست وجو کرد. مردمانی که در سايه درک بيشتر سيره امام، خود سبب جلب 
حمايت طاهريان از شيعه ش��دند. طاهريان که دو سال پس از ش��هادت امام)ع( امارت 
خراسان را بر عهده گرفتند، بی شک تحت تأثير اين دل بستگی بودند. رويکرد طاهريان 
به تش��ّيع عالوه بر زمينه های قبلی، بيشتر متأّثر از ارتباط و آش��نايی با امام رضا)ع( در 
خراس��ان بود. در اين زمينه ش��ايد اقدام طاهر بن حس��ين در تمرد از خالفت و دعوت 
به سوی علويان به دلگرمی از حمايت مردم مرو بازمی گشت که پشتيبان علويان بودند. 
داليل مستند در اين خصوص اهّميت تأثيرگذاری در جلب توجه خراسانيان به اهل بيت 

پيامبر)ص( را بيشتر نمايان می کند.

امام رضا)ع(، خراسان، تشّيع، طاهريان، علويان. 

چکیده

واژه های کلیدی

تأثیر حضور امام رضا)ع( 
در ایران بر گرایش خاندان طاهری به تشیّع

امير اکبری1

Amirakbari84@yahoo.com               .1 . استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
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مقدمه
خاص  سياسی  ضرورت های  ازجمله  مختلف  عوامل  به  خراسان  در  رضا)ع(  امام  حضور 
عصر مأمون برمی گشت. در این ميان مقوله واگذاری وليعهدی به ایشان یکی از وقایع بدیع 
به حساب  ازجمله در خراسان  تاریخ گسترش تشيع  نقطه عطفی در  نيز  و  خالفت عباسی 
می آید. تأثير رفتار امام در دوران دوساله ارتباط با خراسانيان به جلب و گرایش بسياری از 
آنان به سوی علویان منجر شد. دراین باره شاید تأثيرات فوری حضور امام رضا)ع( را در توجه 
حاکمان طاهری به علویان بتوان مشاهده کرد. در این تحقيق تالش خواهد شد تا به دو 
مقوله مهم پرداخته شود: 1- تأثير وليعهدی امام رضا)ع( در گسترش تشّيع و همراهی مردم 
خراسان با علویان و خاندان پيامبر)ص( 2- تبيين عوامل مختلف هم سویی طاهریان با تشّيع 
و بررسی ميزان ارتباط خاندان طاهری با امام رضا)ع( در مرو. بدون شک درک معارف امام 
رضا)ع( و شناخت بيشتر از علویان در همراهی خاندان طاهری با تشّيع مؤثّر بوده است. پيش 
از آن که به عوامل تأثيرگذار بر رشد تشّيع پس از حضور امام رضا)ع( به خراسان پرداخته شود 
الزم است تا به گرایش های شيعی در خراسان که خود نيز از عوامل اثرگذار بر دعوت امام 
بوده است اشاره شود. بررسی بازتاب های مختلف سياسی و اجتماعی خراسان در ابتدای امر 

می تواند دالیل گسترش نفوذ تشّيع در خراسان را بيشتر نمایان کند.
منابع از نخستين همراهی خراسانيان با علویان در قيام حارث بن سریج در سال 115 
هجری یاد می کنند. وی مردم خراسان را به حکومت خدا و سنت پيامبر)ص( فراخواند و نيز 
مراعات حال ذميان و مردم را وعده داد قيام حارث زمينه را برای پيشرفت جنبش ابومسلم 
فراهم کرد )ابن اثير، 1351: 7: 3022(. یکي از عوامل دعوت بني عباس و شعار »الرضا من 
آل محّمد« و سپس پيشرفت کار ابومسلم در خراسان، ناشي از همين عالقه مندي مردم به 
خاندان پيامبر)ص( بود. انتخاب این شعار چندپهلو تأثير مهمی در ایجاد وحدت ميان علویان 

و طرفداران نهضت جدید عباسی گذاشت.
قيام یحيی بن زید در خراسان و حضور او در این سرزمين تأثير بيشتری در توجه مردم 
به یحيی  بنی اسد  از  آورده است که مردی  پيامبر)ص( گذاشت. طبری  به خاندان  خراسان 
گفت: »پدرت کشته شد، مردم خراسان شيعيان شمایند، رأی درست آن است که آن جا 
به  مردم  شيفتگی  خراسان  در  یحيی  قيام  همچنين   )4289  :10  :1369 )طبری،  روی« 
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علویان را بيشتر کرد )یعقوبی، 1371: 2: 299(. چنان که با کشته شدن یحيی، مردم خراسان 
فرزندان پسر خود را یک سال یحيی و زید ناميدند )مسعودی، 1370: 2: 216(.

اهالی خراسان از زنجير پای یحيی انگشتر ساختند و به آن تبّرک  جستند )اصفهانی، 
1349: 158(. ابومسلم که عالقه مندی مردم را نسبت به خاندان پيامبر)ص( می دید با شعار 

خون خواهی یحيی و طرفداری بيشتر از علویان دست به قيام زد. 
 قيام شریک بن شيخ المهري در بخارا هم زمان با پيروزي نهضت عّباسي حرکت دیگری 
در توجه خاص به خاندان پيامبر)ص( بود. وي ازجمله کسانی بود که درک بهتری از علویان 
و خاندان پيامبر داشت. او به خوبی دریافته بود آنچه را که ابومسلم از شعار الرضا من آل 
محّمد)ص( سر داده است جز بهره گيری از تمایالت شيعی مردم خراسان نمی تواند به حساب 
آید. وی در جمع یاران خود اظهار کرد: »ما از رنج مروانيان اکنون خالصي یافتيم، ما را رنج 
آل عّباس نمی باید. فرزندان پيغمبر باید که خليفه پيامبر بود« )نرشخی، 1363: 86(. این 
واکنش نشان داد که منظور از آل محّمد)ص( بيشتر علویان بوده است. بنابراین اعتقاد و باور 
کلي مردم خراسان نسبت به علویان مي توانسته از جمله عوامل انتخاب علي بن موسي)ع( به 
والیت عهدي از سوي مأمون به شمار رود. مأمون در سال 193 هجری در مرو مستقر بود. 
تأثير داشته  با اهل خراسان بی شک در گرایش و توجه وی به علویان  ارتباط نزدیک وی 
است. جدا از سخنان متنّوع منابع در خصوص گرایش مأمون به تشّيع )سيوطی، 1371ق: 
308؛ یعقوبی، 1371: 2: 293؛ ابن اثير: 7: 264(. درک واقعی وی از نفوذ و قدرت علویان 
در خراسان شاید خود ازجمله عوامل گرایش وی به علویان بوده است. از این لحاظ بحث 
فوق به عنوان پيش درآمد موضوع، فضای اجتماعی حاکم بر خراسان را در حضور امام رضا)ع( 

به این سرزمين و نيز تأثير گرایش طاهریان به خاندان علوی را بيشتر نمایان خواهد کرد.

وليعهدی امام رضا)ع( و تحول فضای فکری و اعتقادی مردم خراسان
تبيين دقيق عوامل گرایش طاهریان به تشّيع که دو سال پس از شهادت امام در مرو، 
بود.  نخواهد  ميّسر  امام  حضور  تأثير  بررسی  بدون  گرفتند،  دست  به  را  خراسان  حکومت 
تا  بود  خواهد  خراسان  در  امام  حضور  عقيدتی  و  اجتماعی  بازتاب  بر  بحث  تکيه  بنابراین 

ضرورت گرایش طاهریان به تشّيع نيز بيشتر مشهود شود.

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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اوضاع و شرایط بحراني خالفت عّباسی پس از نزاع امين با مأمون )193-198( و استقرار 
مأمون در مرو، آشفتگی های خالفت اسالمی در غرب را بيشتر کرده بود. خروج ابن طباطبا و 
حمایت ابوالسرایا از او، کوفه و شهرهای اطراف آن را دچار آشوب کرد. دامنه این مخالفت ها 
اهواز  بناي تعّرض گذاشتند. در شهرهاي بصره و  نيز  باال گرفت که سایر علویان  آن چنان 
زید بن موسي بن جعفر، در یمن ابراهيم بن موسي بن جعفر، در فارس اسماعيل بن موسي 
بن جعفر، در مّکه حسن افطس و در مداین محمد بن سليمان به قدرت رسيدند )یعقوبی، 
1371: 2: 462؛ ابن اثير، 1351: 10: 244؛ مسعودی، 1370: 444( به دنبال این قيام ها، 
شهرهاي دیگر نيز دستخوش آشوب شد، چنان که حجاز به دست محمد بن جعفر افتاد و 
احمد بن عمر بن خطاب ربعي بر نصيبين و توابع آن چيره شد. در موصل سيد بن انس، 
در ميافارقين موسي بن مبارک یشکري و در عراق عجم )ایالت جبال ایران( ابودلف عجلي 
به قدرت رسيده بودند)یعقوبی: 462؛ ابن طقطقی، 1367: 305( در چنين شرایطي بود که 
مأمون به ناچار حفظ حکومت خود را تنها در حمایت از علویان می دید. ازاین رو برخالف ميل 
عباسيان، ناگهان تغيير روش داد و به شدت متمایل به علویان شد. نزدیکي وي به امام رضا)ع( 
یگانه روزنۀ اميدي بود که مأمون را از این گرفتاري ها رهایي مي بخشيد )ميرخواند، 1375: 

3: 485؛ حافظ ابرو، 1370: 62(.
و مذهبی  اجتماعی  امام در رخدادهای سياسی،  از جانب  وليعهدی  پذیرش  پيامدهای 
خراسان تأثير به سزا گذاشت. از مهم ترین تأثيرات آن در فضای اجتماعی خراسان گرایش و 

دل بستگی بيشتر مردم و ازجمله طاهریان به خاندان پيامبر و تشّيع بوده است. 
با توجه به اقدام مأمون در پيشنهاد والیت عهدی و اصرار بسيار وی )ابن بابویه، 1380: 
2: 167( امام بنا بر دالیلی وليعهدی را پذیرفتند. انتخاب و قبول این پيشنهاد از جانب امام 
به طور یقين با درایت و آگاهي الزم صورت گرفت. بنابراین پذیرش این امر گویای این واقعيت 
ارتقای جایگاه  نيز  برای معرفی تشّيع و  امام شرایط پيش آمده  است که در نظر و دیدگاه 
علویان و اظهار حقانّيت آن ها می توانست مؤثّر واقع شود. امام خود را در این کار ناچار و 
ملزم مي دیده است )عطاردی، 1406: 64( الزامی که نتایج و پيامدهای آن منافعی نيز برای 
تشيع داشته است. به همين دليل بررسي عوامل پذیرش این امر از سوي امام گویاي برخي 

ضرورت هاست.
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پذیرفتن والیت عهدي از جانب امام عالوه بر اعتراف زباني عباسيان به معني اقرار عملي 
آنان به این حقيقت بود که علویان در امر خالفت صاحب حق و بلکه سزاوارتر هستند )عاملی، 
این مي داند که »برای  پذیرش والیت عهدی در  از  را  1368: 289(. »مجلسی« هدف امام 
آن که مردم از خالفت ما مأیوس نشوند و دشمن نيز اقرار کند که برای ما نيز در زمامداری 
بهره ای است« )مجلسی، 1380: 140( اما بهره برداري اصلي از این ماجرا بسي مهم تر است، 
امام با قبول وليعهدی شرایطی را برقرار کرد که در تاریخ زندگي ائّمه از سال چهلم هجري 
پس از شهادت امام علی)ع( تا آن روز و به لحاظ عملکرد و نقش سياسي بي نظير بوده است. 
امام با توجه به این فرصت مغتنم، داعيه  امامت شيعي را در تمام سرزمين هاي اسالمي مطرح 
کردند و بحث تشّيع و حقانيت ائّمه را در حکومت با توجه به فرمان مأمون در ارسال منشور 
وليعهدی در اقصي نقاط امپراتوري بزرگ اسالمي پخش و مطرح شد. امام خود واقف بود 
که از پذیرش وليعهدی مردمان تمام خالفت اسالمی از مصر تا خراسان مطلع خواهند شد 
از این نظر امام آن را وسيله ای برای ابالغ حقایق اسالمی به ویژه حقانّيت خالفت علویان به 
اّمت اسالمی قرار داد )مدرسی، 1367: 264(. شاید مسئله مهم تر و فرصت مغتنم تر برای 
امام آن بود که در جریان شرایط پيش آمده تریبون عظيم خالفت در اختيار امام قرار گرفت. 
این فرصتی بود تا سخناني را که ائّمه در طول 150 سال در خفا و با تقّيه و فقط به یاران 
نزدیک بيان کرده بودند اکنون با صداي بلند و با استفاده از امکانات معمولي آن زمان که جز 
در اختيار خلفا و نظام دیوان ساالری آن ها نبود اکنون در شرایط وليعهدی و با آزادی عمل 
بيشتر آن را به گوش همه مسلمانان به ویژه در خراسان برسانند. محدثان و متذّکران شيعه 
معارفي را که تا آن روز جز در خلوت نمي شد به زبان آورد در جلسات درسي بزرگ و مجامع 
عمومي به زبان راندند )خامنه ای، 1365: 42(. شاید مردمی که به خاطر ترس یا تبليغات 
سوء یا ناآگاهی چندان رغبتی به شنيدن دعاوی سياسی و اعتقادی علویان نداشتند اکنون 
از فرصت فراهم شده وليعهدی و الزام و اجبار حکومتی شرایط بهتری برای درک فقه شيعی 
پيدا کردند. جایگاه جدید علویان فضای فکری و اجتماعی الزم برای پخش اندیشه های شيعی 
را فراهم آورد. مسلّماً در چنين فضایی حقانّيت و برتری استدالل های شيعه و جایگاه خاندان 
امامت در اتصال به نبوت بيشتر برای مردم محترم و ارزشمند می گشت. از این نظر این امر 
را می بایست یکی از بارزترین دالیل تقویت و گسترش تشّيع و دل بستگی مردمان نواحی 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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مختلف از سرزمين جهان اسالم به ویژه شهرهای خراسان به اندیشه های شيعی دانست.
آنچه منابع از استقبال باشکوه مردم نيشابور از امام رضا)ع( نقل مي کنند بيانگر این عالقه مندي 
و تشّيع دوستي خراسانيان دارد. فارغ از این پيشينه عالقه مندي به تشّيع، مي بایست به نقش 
ویژه امام رضا)ع( در توسعه فرهنگ شيعي در خراسان و افزایش اطالعات مردم در این خصوص 
اشاره کرد. مناظرات مختلف و نقش محوري امام در این مناظرات سبب شناخت بيشتر مردم 
مرو با علم و درایت امام شد )طبرسی، 1388: 587(. مردم بنابر عالقه خویش و با توجه به 
نسب واال و کرامات ایشان شيفته حضرت شده بودند. علما و دانشمندان نيز با وسعت دید و 
تفکر امام شيفته پرسش و یافتن پاسخ هاي خود بودند. این روند در مدت اقامت امام رضا)ع( در 
مرو به گونه ای بود که مردم مرو دیگر به مأمون که پيش از ورود امام برجسته ترین شخصيت 
علمي مرو مطرح شده بود، چندان توجهي نکنند. سيره امام به عنوان فرزند رسول خدا و نحوه 
مواجهۀ ایشان با مردم مرو که حتي به عنوان وليعهد بدون تکلف با عالقه مندان خود مراوده 
داشتند سبب جلب توجه بيشتر مردمان مرو به ایشان و فرهنگ شيعه شده بود. در کنار تمامي 
تالش هاي امام براي ارائه تصویر واقعي تشّيع در اذهان مردم برخي دیگر از کرامات امام مانند 

دعاي باران و... در جلب توجه و گرایش بيشتر مردم بسيار مؤثّر بوده است.
این موضوع بی شک در سده های بعد همچنان خاطره وجود امام رضا)ع( را در اذهان مردم 
خراسان باقی گذاشت. چنان که برخی از پادشاهان سامانی در یک سده بعد وصّيت کرده 
بنویسند و هنگام مرگ همراه آن ها دفن کنند  با آب طال  را  الذهب  بودند حدیث سلسله 

)شریف قرشی، 1382: 2: 449(.
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دالیل گرایش طاهریان به علویان 
1- پيشينه ارتباط خاندان طاهری با علویان و همراهی طاهربن حسين با شيعيان

 تأثير حضور آنی امام رضا)ع( بيش از هر چيز در گرایش طاهریان به تشيع و احترام آن ها 
به خاندان علوی نمایان است. در خصوص پيشينه خاندان طاهری روایت هایی در خصوص 
گرایش های شيعی آن ها موجود است. جوزجانی جد اعالی آن ها را »مای خسرو« می داند 
که به دست علی)ع( مسلمان شد و حضرت نام وی را به اسعد تغيير داده است )جوزجانی، 
است  دانسته  علی)ع(  بنده  را  آن ها  تاریخ سيستان  مؤلّف  رو  از همين  شاید   .)190 :1364
)گمنام، 1314: 172(. گمان می رود این پيشينه گرایش علوی آنها بود که با دعوت »الرضا 
من آل محّمد)ص(« خاندان عّباسی، رزیق بن اسعد و برادرش ابومنصور طلحه بن اسعد به 
داعيان عّباسی پيوستند و به عنوان دبير مخصوص سليمان بن کثير رهبر داعيان عّباسی ضد 
امویان نقش فعال داشتند )دنيل، 1367: 23(. خاندان طاهری که در وقت حضور امام در 
مرو جزو خاندان های متنفذ خراسان بودند با امام رضا)ع( مالقات کردند و از بيانات ایشان به 
از امضاکنندگان  دليل ضرورت همنشينی بهره زیاد بردند. چنان که عبداهلل بن طاهر خود 
عهدنامه وليعهدی امام رضا)ع( بوده است )ابن جوزی، 1415ق: 2779(. این ارتباط نزدیک 
با امام در گرایش و توّجه خاندان طاهری به علویان بی تأثير نبوده است. بنابراین طاهر بن 
حسين که دو سال پس از شهادت امام رضا)ع( حکومت خراسان را به دست گرفته بود، یا به 
دليل گرایش های درونی خود یا به دليل احترام و توّجه خاص مردم خراسان به امام رضا)ع( 

می بایست رویکرد مثبت و احترام خاصی را نسبت به علویان ابراز دارد.
به  خراسان  مردم  دل هاي  که  گرفتند  دست  به  خراسان  در  را  قدرت  زماني  طاهریان 
برخورد  از  منابع  بود. شرح گزارش های  و دوستدار  متمایل  نسبتاً  علویان  و  امام  شخصيت 
طاهر بن حسين با علویان، تمایل و عالقه قلبی او را به این خاندان نشان می دهد. مهم ترین 
گزارش در این خصوص را بيهقي از بيعت طاهر بن حسين با امام رضا)ع( می آورد و می نویسد: 
امام در مسيرحرکت خود به مرو از بغداد عبور کرده و یک هفته در نزد طاهر بن حسين 
اقامت داشته اند، طاهر اول کسي بوده است که با امام رضا)ع( بيعت کرد و به همين دليل نيز 
»ذواليمينين« ناميده شده است )بيهقی، 1361: 171(. همچنين وی در شرح بيعت طاهر با 
امام رضا)ع( آورده است: »در شب طاهر نزدیک وي )امام( آمد سخت پوشيده و خدمت کرد 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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نيکو و بسيار تواضع نمود و مي گفت نخستين کس منم که به فرمان اميرالمؤمنين خداوندم 
تو را بيعت خواهم کرد و چون من این بيعت بکردم با من صد هزار سوار و پياده است. همگان 
بيعت کرده باشند« )بيهقی، 1361: 171( با توجه به این گزارش حضور و بيعت طاهر با 
امام مخفيانه صورت گرفته است و هنوز پيش از آن که امام وارد مرو شوند و به وليعهدی 
منصوب شوند، طاهر بيعت خود را با امام اعالم داشته است. شاید این بيعت نشان عالقه و 
دل بستگی طاهر به خاندان علوی بوده که ضرورت این بيعت را در او ایجاد کرده است. برخی 
روایت ها حاکی از آن است که امام رضا)ع( در مسير مهاجرت خود از سمت بصره به اهواز و 
سپس به سمت خراسان آمده اند و اشاره اي به مسير حرکت امام از جانب بغداد نشده است 
موثّقی  تاریخ نگار نسبتاً  بيهقی که خود  از سوی  )قمی،1361: 199(. وجود چنين روایتی 
روایت،  پيش ازاین  چنان که  است  علویان  به  طاهر  گرایش  اندیشه  تقویت  از  حکایت  است 
برخوردهای مطلوب دیگری از سوی طاهر نسبت به علویان گزارش شده است. ازجمله این که  
هنگام محاصره بغداد، طاهر گروهی از علویان را احضار و به آنان هدایایی تقدیم کرد. وی 
اموال تصرف شده آنان را برگرداند و درخواست کرد تا با مأمون بيعت کنند)طبری، 1369: 
13: 5579(. این موضوع گرایش و توّجه طاهر به علویان و اهّميت بيعت گرفتن از آنها را 
نشان می دهد. توجه طاهر در بغداد به علویان بيشتر بود؛ به گونه ای که نقل می شود پس از 
کشته شدن امين، طاهر جمعی از طالبيان را هم زمان با فرستادن سر امين نزد مأمون فرستاد 
و به مأمون توصيه کرد که آنان را با احترام نزد خود بپذیرد و این جماعت از علویان همراه 

کاروان فتح عازم مرو شدند )همان(.  
طبري نيز از محمد بن ابي العباس داماد طاهر بن حسين یاد مي کند که در نزد مأمون از 
شيعه طرفداري مي کرد )همان: 5685(. ظاهراً محمد بن  ابی العباس در خراسان از محضر 
امام رضا بهره برده بود. وی متکلمی چيره دست و معتقد به مذهب اماميه بود. او در بغداد در 
حضور مأمون با علی بن هيثم به عنوان متکلّم طرفدار مذهب زیدیه به مناظره پرداخت. در 
اثنای مناظره، محمد بن ابی العّباس چندین مرتبه با عبارت »یا نبطی، ما أنت و الکالم« : 
ای نبطی، تو را چه به بحث کالمی!، علی بن هيثم را مورد شماتت قرار داد، این کار موجب 
کدورت خاطر علی بن هيثم و خشم مأمون نسبت به محمد بن أبی العّباس شد که دستور 
داد از جلسه بيرون رود. در پی این ماجرا محمد بن ابی العّباس نزد طاهر رفت و ماجرا را نقل 
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کرد. طاهر با توجه به تأیيد وی نزد مأمون آمد و در مورد محمد بن ابی العّباس، شفاعت 
آن محمد  بر  )شابشتی، 1386ق: 145(. عالوه  پذیرفت  را  نيز شفاعت طاهر  نمود خليفه 
بن ابوالعّباس در هنگام سفر به حج مکّرر خواستار مالقات با حسين بن علي بن فضال از 
شاگردان امام رضا)ع( شده بود )دوانی، 1363: 1: 221(. این روایات گواه بر ارادت خویشاوندان 
طاهر به تشّيع است. طاهر بن حسين و علی بن طاهر خود با علویان وصلت کرده بودند و 
دختران خود را به آن ها داده بودند )ابن صندوق، 1361: 209(. طاهر احتماالً تنها دختر 
خود را به ازدواج ابن زباره علوی از نوادگان امام زین العابدین در آورده بود چون منابع از 

ازدواج های دیگر فرزندان وی سخن نمی گویند )بيهقی، 1371: 171(. 
نکته قابل توّجه در تردید مأمون برای اعزام طاهر به حکومت خراسان شاید به همين 
امر برمی گشت. مأمون به دنبال عزیمت از خراسان به خوبی دریافته بود حضور امام در این 
سرزمين بر گرایش تشّيع و شمار طرفداران علویان افزوده است بنابراین با توجه به زمينه های 
عالقه طاهر به علویان و گرایش خویشاوندانش به تشّيع چندان با واگذاری حکومت خراسان 
به طاهر رضایت نداشت )گمنام، العيون و الحدایق، 1972م: 448( تا آن که با اصرار و تضمين 
احمد بن ابی خالد وزیر خویش این امر را پذیرفت )قزوینی، 1359: 166؛ اصفهانی: 226؛ 

یافعی: 26(.
از سوی دیگر شاید انتخاب طاهر به حکومت خراسان بر مبنای مالحظاتی باشد که با 
روحيه طاهر در توّجه به علویان همخوانی داشته است. انتخاب طاهر به حکومت خراسان از 
جهاتی به سياست های دیگر مأمون بازمی گشت. اقدام او در کشتن فضل بن سهل و شهادت 
امام رضا)ع( در خراسان با ترس از واکنش مردم خراسان همراه بود. مأمون که از نفوذ این دو 
شخصيت در خراسان آگاه بود، بيم داشت که مرگ آن ها بازتابی چون قتل ابومسلم به همراه 
داشته باشد، چراکه خود نيز با رفتن اش به تمام خواسته ها و کمک های خراسانيان پشت 
کرده بود. به همين دليل به حضور شخصيت نيرومندی در ميان خراسانيان )خضری بک، 
1382: 204( که هم بتواند تأمين کننده  احساس محلی بر مبنای توّجه به علویان و هم چنين 
برقرارکننده امنّيت آن جا باشد نيازمند بود. بنابراین انتخاب طاهر بن حسين بهترین گزینه 
بود. مأمون به نفوذ طاهر در خراسان و ارتباط وی با بسياری از خاندان ها و بزرگان این منطقه 
)ابن طيفور،  داشت  آگاهی  بودند  وليعهدی  وقت  در  رضا)ع(  امام  با  بيعت کنندگان  جزو  که 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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با گروه های  اداره سرزمين خراسان در همراهی  برای  را  او  بنابراین وجود  1388ق: 205( 
مختلف ازجمله علویان و طرفداران امام رضا)ع( مفيدتر می دانست. یکی از نکاتی که درباره 
گرایش علوی طاهربن حسين می توان اشاره کرد آگاهی وی از متن نامه امام علی)ع( به مالک 
اشتر است. وی در سال 206 هجری برای فرزندش عبداهلل که به عنوان فرمانده سپاه مصر 
انتخاب شده بود، نامه ای مبسوط نوشت )ر.ک: طبری: 13: 5692-5705( که آوازه آن در 
همه جا پيچيد. این نامه »اندر وعظ و کار سياست، سخت عظيم، نيکو و پرفایده بود« )مجمل 
است.  حکومت داری  شيوه  در  بسيار  اخالقی  مضامين  حاوی  و   )353 القصص:  و  التواریخ 
سفارش های طاهر به عبداهلل درباره بهترین شيوه مردم داری و عدل گستری، همان اصولی 
است که علی)ع( آن ها را در نامه ای به مالک اشتر گنجانده است. همانندی درون مایه این نامه 
و حتی ترتيب اندرزهای آمده در آن نشان دهنده آگاهی طاهر بن حسين از نامه امام علی)ع( 

به مالک اشتر است )اکبری، 1388: 14-12(.
نام  انداختن  اقدام طاهر بن حسين در هنگام  با  به علویان، همراه  توجه خانواده طاهر 
از  مأمون  نام  حذف  و  تمرد  اظهار  بر  منابع  آشکار  اشاره  آن،  قبال  در  و  خطبه  از  مأمون 
خطبه نماز جمعه توسط طاهر در سال 207هجری ضرورت توّجه او به جانب علویان را که 
در خراسان پایگاه و طرفداري زیادي نيز داشتند، به دنبال داشت. از سوي دیگر، طاهر در 
مخالفت با مأمون مي بایست جایگزیني را براي نام خليفه بيابد. بدین صورت علویان به دليل 
سابقه طوالني در خراسان و نيز دشمني با عباسيان بهتر مي توانستند مورد توّجه طاهر بن 
حسين قرار گيرند. از بعضی روایت ها برمی آید که طاهر بعد از  حذف نام مأمون، خطبه به نام 
یکی از علویان به نام قاسم بن علی خواند )بناکتی، 1348: 160؛ عوفی، 1353: 535(. اقدام 
طاهر که در نوع خود و در ميان بسياری از حاکمان خراسان پس از خود بی نظير بود، آشکارا 
اعالم حمایت وی از علویان را در پی دارد. این اقدام طاهر بن حسين اگرچه به مرگ مشکوک 
و سریع وی انجاميد )ابن عبدربه، 1384ق: 2/ 204؛ ابن طيفور: 71( اما ضرورت درک وی از 
نفوذ علویان در خراسان را به همراه داشت که او را به طرفداری از آن ها راغب می کرد. نکته 
قابل توّجه آن است که در این اقدام مهم که بسيار پيچيده و خطرناک بوده است )فرای، 
1363: 4/ 84( پشتيبانی جز علویان برای طاهر نمی توانست وجود داشته باشد. حمایت او از 
علویان و اعالم خطبه به نام آن ها جامه عمل پوشاندن همان والیت عهدی علی بن موسی)ع( 
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با توجه به دل بستگی های  در خراسان بوده است که به دنبال خيانت مأمون اکنون طاهر 
پيشين خود به علویان درصدد بود تا آن را محقّق کند و خالفت را به این خاندان برگرداند.

ابن خلکان به صراحت گفته است که طاهر بن الحسين بن مصعب از شيعيان و دوستداران 
پيروان  را  طاهریان  امين  محسن  سّيد   )204 الثانی:  الجز  )ابن خلکان،  است  بوده  علویان 
مذهب شيعه دانسته )امين، 1416ق: 36: 324( و ابن اثير نيز معتقد است تمام طاهریان از 
تشّيع بوده اند )ابن اثير: 11: 299(. در گزارش های دیگری نيز از علوی گرایی و شيعه دوستی 
طاهریان صحبت شده است که حکایت از خلوص و ارادت صادقانه دارد. به طور مثال آورده 
شده است: وقتی طاهر بن حسين به رّقه رفت در سال 199 هجری ابن طباطبای علوی به 
همراه ابوالسرایا از سرداران یاغی مأمون به مخالفت با حسن بن سهل حاکم بغداد پرداخته و 
شورش بزرگی را در کوفه برپا ساختند. طبری نقل کرده است: »حسن بن سهل می خواست 
طاهر را به جنگ با ابوالسرایا بفرستد اما نامه ای به دست او رسيد و دریافت که طاهر، طرفدار 
علویان است و اعزام او به جنگ ابوالسرایای علوی سودی ندارد و حّتی ممکن است طاهر با 
ابوالسرایا همدست شود و عواقب خطرناکی را در پی آورد بدین ترتيب نمی توانست او را به 

جنگ ابوالسرایا بفرستد« )طبری: 7/ 117(.
دعبل بن علی خزاعی، شاعر معروف اهل بيت و امام رضا)ع( نيز که معاصر طاهر بود، طی 
شعری طاهر را با خود هم فکر و هم عقيده می داند )دینوری، 1387: 849( و در اشعار خود 

او را ستوده است )حمد، 1414: 52(.
شيعه دوستی طاهریان آن چنان بوده است که حتی هدف طعن و هجو برخی شاعران آن 
دوره نيز قرار می گيرد. »علی بن جهم« از شعرایی بود که در هجو کردن و زخم زبان زدن 
مهارت و قدرت داشت این شاعر به هجو طاهریان اشتياق داشت و ایشان را هجو می کرد. او 
در اشعار خود طاهریان را دشنام بسيار داده و ایشان را از رافضيان یعنی شيعيان به شمار 

می آورد )ابن معتز، 1375: 320(.
اقدامات طاهر در برخورد مناسب با علویان در نگرش جانشينان و دیگر اعضای خانواده 

طاهری نيز تأثير گذاشت.

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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رابطه عبداهلل بن طاهر با تشيع
2- با هدف دعوت طاهر برای علویان و خطبه خواندن او در خراسان برای آن ها بود که 
مأمون به دست پرورده خود، عبداهلل بن طاهر)طبری: 13: 5736( در گرایش به سمت علویان 
شک کرد. در این وقت عبداهلل به عنوان فرمانده سپاه در مصر بود مأمون یکي از خواص خود 
را براي آزمایش عبداهلل به مصر فرستاد تا از وی برای شرکت در قيام علوی کمک بخواهد، 
اما عبداهلل بدون آن که سخني درباره علویان بگوید، فرستاده مأمون را از عاقبت این کار بيم 
داد )العيون و الحدایق: 461؛ ابن جوزی: 2905(. ظاهراً مأمون خود اطالع از این گرایش 

داشته و چندان واکنشی نشان نداده است. 
عبداهلل بن طاهر در سال 215 هجری حاکم خراسان شد و در مدت 15 سال سياست 
مدارا توأم با عدل را در خراسان در پيش گرفت. وی »هميشه عمل بپارسيان و زاهدان و 
کسانی فرمودی که ایشان را به مال دنيا حاجت نبودی« )نظام الملک، 1355: 63( او خود 
می گفت: »پر کردن کيسه و به دست آوردن نام نيک هرگز با هم جمع نمی شوند« )ابن اثير: 
11/ 181؛ ابن خلکان: 3/ 87(. ارتباط عبداهلل با علما و به ویژه شاعران شيعه یکی از امتيازات 

خاص عصر حکومت وی در خراسان است. 
دریافت.  علما می توان  با  برخوردش  و  رفتار  از شيوه  دانش  و  علم  به  را  او  عالقه مندی 
وی در سفر به شام آن گاه که بر در سرای عالمی برای پرسشی به انتظار ماند، با واکنش 
نزدیکانش مواجه شد، ليکن عبداهلل آن ها را به بردباری و حفظ حرمت و منزلت علما دعوت 
کرد )ابن جوزی: 238(. او خود نيز اشتياق فراوانی به دانش آموختگان و کمک به حال آنان 
داشت )ابن عساکر، الجزء التاسع و الشرون: 234( وی برای دیدن محمد بن اسلم طوسی از 
شاگردان و راویان حدیث امام رضا)ع( در نيشابور بر در سرایش آن قدر منتظر ماند و گفت: 
»آخر به وقت نماز بيرون آید« )عطار نيشابوری، 1369: 288(، چون وی را بدید، از اسب 
پياده شد و در مقابل او فروتنی کرد )خوافی، 1361: 278( مسلّماً وی در این مالقات از 
آنان طلب حدیث رضوی داشته است. همچنين در دیدار با ابو زکریا یحيی بن زیاد از راویان 
بزرگ حدیث کسب فيض کرد. عبداهلل در پایان از وی خواست تا حاجت خود را بخواهد و او 
عبداهلل را نصيحت کرد که زیبایی صورتش را به خاطر گناه با آتش جهنم نسوزاند. این سخن 
آن چنان عبداهلل را منقلب کرد تا هنگام بلند شدن گریه می کرد )ابن جوزی: 114(. او کتاب 
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البهی را برای عبداهلل بن طاهر تأليف کرد )ابن ندیم، 1366: 112(. 
بوده است  به تشّيع  از خاندان خزاعی و عالقه مندان   عوف بن محلم خزاعی که خود 
در آمد  عبداهلل  خدمت  به  او  مرگ  از  بعد  بود،  حسين  بن  طاهر  خدمت  در  سال  چندین 
)ابن منظور، 1408ق: 273؛ توحيدی، 1954م: 85(. این همنشينی ظاهراً به اجبار و عالقه 
عبداهلل بود )ابن عساکر: 225( بنابراین اگر عالقه مندی به اندیشه ها و اعتقادات آن ها وجود 

نمی داشت چندان اصراری بر حفظ آنان در دربار خود نداشت.
اما جدا از عوف، کسانی مانند ابوتمام شيعی، رنج سفر طوالنی را برای دیدار عبداهلل بن 
ابوتمام حبيب بن اوس طائی در سال190هجری  به نيشابور تحمل کردند.  طاهر و آمدن 
در دمشق به دنيا آمد و در فاصله سال های 217 تا 220هجری به خراسان سفر کرد. وی 
و همراهانش در دامغان از این راه طوالنی آن قدر خسته شدند که یارانش به او گفتند: آیا 
می خواهی ما را به جایی که خورشيد برمی آید ببری؟ ابوتمام گفت: نه، بلکه شما را به جایی 
می برم که جایگاه برآمدن بخشش و کرم است )اصفهانی، 1392: الجزء427/16 ؛ ابن خلکان: 
3/ 84(. کيفيت مالقات ابوتمام با عبداهلل بن طاهر و بخشش های وی به او آن چنان مهم 
بوده است که بسياری از منابع آن را نقل کرده اند)حبيب الهی، ش 2: 322؛ ابن خلکان: 84؛ 
یافعی: 2/ 75( ابوتمام امامی مذهب بود و برای اهل بيت نيز اشعار بسيار گفته است. ارتباط 
وی با عبداهلل بدون تردید نشانه گرایش و عالقه عبداهلل به علویان است در غير این صورت 
ابوتمام انگيزه زیادی برای حضور در دربار وی پيدا نمی کرد و اگر حداقل آوازه مدارای او با 
علویان نمی بود ترس از خطر جان، ابوتمام را به این سفر طوالنی وانمی داشت. ارتباط پيوسته 

عبداهلل با طرفداران معروف علویان در آن عصر هم چنان برقرار بود.
دعبل بن علی خزاعی مداح امام رضا)ع( که در ارادت وی به امام شّکی نيست در نزد عبداهلل 
بود. وی ماهانه 150 هزار درهم به او می داد و او از این هدایای زیاد بهره مند شد، چنان که یک بار 
شش هزار درهم به دعبل بخشيد و به او گفت: مثل کسی باش که هيچ چيز از ما نگرفته است 

)ابن جوزی: 322(. این بخشش ها سبب شد تا دعبل خود را پنهان کند و به عبداهلل بنویسد:
»از تو به خاطر ناسپاسی در نعمت دوری نگزیدم...]ولی چون[ در نيکی به من زیاده روی 
کردی و من از سپاسگزاری ناتوان شدم، اکنون نزد تو نمی آیم« )ابن تغری، 1383ق: 198؛ 

ابن عساکر: 222(.

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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دعبل خزاعی در سال 148 هجری در کوفه به دنيا آمد و بيش از یک قرن زندگی کرد. 
عمر وی با 9 تن از خلفای عّباسی از منصور تا متوّکل سپری شد. وی در دوران چهار امام 
شيعی یعنی امام موسی کاظم)ع(، امام رضا)ع(، امام جواد)ع(  و حضرت امام هادی)ع( زندگی کرد و 
به خدمت امام موسی کاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام جواد)ع( نيز رسيد )طوسی، 1348: 376(. وی 
در طول زندگی خود فراز و نشيب ها و شرایط مختلفی را تجربه کرد و با اشعار و قصيده های 
خود زبان گویای حال تشّيع و مصائب زندگی ائّمه بود )سهرابی، 1391: 6(. دعبل در ميان 
شعرای زمانش نظير نداشت. قصاید طوالنی و اشعار بلند او که در مدح و ستایش خاندان رسالت 
و امامت سروده مشهور است. او در اشعار خود مناقب و مصائب وارده بر اهل بيت)ع( را به نظم 

کشيد و حق مطلب را در این سرگذشت ادا کرد و همگان به این نکته اقرار دارند.
آثار  »الفهرست« خود گوید: دعبل بن علی خزاعی در حدود 300 ورق  ابن ندیم در 
از  واحده  کتاب  و  الّشعراء  طبقات   کتاب  است.  کرده  را جمع آوری  آن ها  که صولی  دارد 

تأليفات اوست )ابن ندیم، 1366: 268(.
سروده  پيامبر)ص(  دودمان  برای  دعبل  که  تائيه ای  چکامه  حموی  یاقوت  روایت  به 
است از بهترین نوع شعر و بلندترین نمونه مدایح است که آن را برای علی بن موسی)ع( 
در  تاریخ  کتاب  یک  درواقع  قصيده  این   .)196  :4 1995م:  )حموی،  سرود  خراسان  در 
باب اهل بيت است. جالب این است که دعبل در سال 201 هجری این قصيده را در حضور 
امام و دیگر درباریان و ازجمله عبداهلل بن طاهر برای امام رضا)ع( سرود )ابن جوزی: 2797( 
ارتباط دعبل با عبداهلل از آن زمان آغاز گشت. دعبل با روحيه آزادگی و رسالتی که در دفاع 
از اهل بيت داشت به طورقطع هر گونه انتقاد و برخورد با تشيع را تحمل نمی کرد. بنابراین 
بسيار واضح است اگر حمایت یا طرفداری عبداهلل بن طاهر در خراسان از علویان و خاندان 

پيامبر)ص( نبود، دعبل به مدح آنان نمی پرداخت.
ارتباط عبداهلل با دعبل و دیگر شعرای معروف شيعی عصر خود سبب شده بود تا دربار 

وی در نيشابور مکانی برای حضور عالقه مندان تشّيع باشد. 
تنها  خاندان  این  به  عالقه مندان  یا  علویان  با  عبداهلل  حسنه  روابط  تمامی  مقابل  در   
گزارشي که از برخورد عبداهلل با علویان به دست ما رسيده است. تبعيد فضل بن شاذان علوی 
به بيهق و هم چنين اقدام وی در مقابله با شورش محمد بن قاسم بن علی است )ثابتی، 
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1355: 310، طوسی، 1348: 539(
دربارۀ تبعيد فضل بن شاذان بيان شده است که عبداهلل به تحریک سخن چينان وی را به 
بيهق تبعيد کرد اما اشاره بر آن شده است که عبداهلل مجدد فضل را به نيشابور دعوت و از 
نظرات وی استفاده کرد )کمپانی، 1362: 72(. قيام محمد بن قاسم در مرو که به سال 219 
هجری همراه با پيروان زیادش آشکارا آغاز شده بود، نمي توانست بي اعتنایي عبداهلل را به 
همراه داشته باشد. بنابراین عبداهلل بن طاهر حاکم خراسان ناگزیر بود و براي برقراري امنّيت 
و آرامش در خراسان او را دستگير کند؛ ولي چون بعد از دستگيري، وي را با غل و زنجير 
در مقابل عبداهلل حاضر کردند، به فرمانده خود ابراهيم گفت: »به راستی از خدا نترسيدی که 

این مرد صالح را در زنجيرهای گران بستی« )اصفهانی، 1349: 542(.
همچنين عبداهلل هنگام فرستادن محمد بن قاسم به بغداد، هدایایي را تقدیم او کرد و یکي 
از خویشاوندان خود را به عنوان هم صحبت با او روانه ساخت )اصفهانی: 543؛ یعقوبی: 496؛ 
اشعری، 1362: 47(. اگرچه فقط سرکوبي شورش محمد بن قاسم و دستگيري وي که قاعدتاً 
مي بایست امري معمول براي برقراري آرامش به حساب آید، به عنوان مقابله عبداهلل با علویان 
تلقي شده است. ولي دالیل دیگر گواه بر این است که عبداهلل مناسبات دوستانه اي با علویان 
و طرفداران آن ها برقرار کرده بود چنان که وي روابط نزدیکي با ابودلف قاسم بن عيسي عجلي 
)ابن بابویه، 1373: 55( که سخن در گرایش او به تشّيع زیاد رفته است، برقرار کرده بود )ابن 
اثير: 11: 157(. از سوي دیگر دعبل بن علي، طاهر )دینوری، 1387: 849( و عبداهلل بن طاهر 
را مدح کرده )ابن عساکر: 222؛ ابن تغری: 1386ق: 198( و عبداهلل براي شاگردان امام رضا)ع( 
در نيشابور احترام زیادي قایل بود )عطار: 1356: 288(. این رابطه به همراه اشاره منابع در 
گرایش طاهریان به تشّيع )طبری: 1369: 13: 5735؛ ابن اثير: 11: 299( نشان از آزار نرساندن 
و مقابله نکردن طاهریان خراسان با علویان دارد. تا آن جا که حّتي شکست سليمان بن عبداهلل 
از مقابل نيروهاي حسن بن زید علوي در طبرستان را به اختيار خود او دانسته اند. ابن خلدون 
دراین باره مي نویسد: »سليمان بن عبداهلل به اختيار خود واپس نشست، زیرا فرزندان طاهر همه 
به تشّيع گرایش داشتند« )ابن خلدون: 2: 443( بر اساس این گزارش ها گروهي از نویسندگان 

معاصر نيز طاهریان را شيعه دانستند )مغنيه: 1348: 189؛ مظفر: 1368: 289( 
اداره و امنّيت خراسان را بر عهده  با توجه به این که طاهریان وظيفه  در این خصوص 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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داشتند، برخی اوقات هم سویی آنان با عّباسيان در برخورد با علویان به دليل حفظ امنّيت و 
جلوگيری از شورش هایی بود که بيشتر توسط علویان برپا می شد. بنابراین مسئله برخورد و 
حفظ امنّيت در شهرها که به واکنش در مقابل شورش علویان منجر می شد، با گرایش های 
درونی و عالقه مندی طاهریان به خاندان پيامبر)ص( متفاوت است. مواصلت و قرابت با علویان 
را می توان از ازدواج های آنان بازشناخت. »ابن فندق« می گوید: »سّيد اجل جالل الدین العزیز 
نيشابور آمدند.  به  بودند که  یاران علوی داعی طبرستان  از  و سّيد اجل عمادالدین یحيی 
عبداهلل بن طاهر دختران برادرش علی بن طاهر را به آن دو داد« )ابن فندق، 1361: 204(.

خاندان سّيد ابوجعفر احمد به عنوان نخستين دودمان علوي که در نيشابور متوطن شدند، 
از طریق ازدواج با طاهریان وصلت برقرار کرده بودند. مادر ابوجعفر نيز دختر طاهر بن حسين 
بوده است. عالوه بر این، دختر و نوه ای از اميرعلی بن عبداهلل بن طاهر به نکاح اعضاي این 
خاندان درآمدند )همان: 254( خاندان سادات را »عرقي است از خاندان طاهریان« که آن ها 

را به یکدیگر بيشتر نزدیک ساخته بود )همان: 255(. 
تدفين بسياري از سادات در مقبره خانوادگي عبداهلل بن طاهر نشانه دیگري از این روابط 
به زبارۀ نقيب  ابوجعفر بن صوفي و محّمد بن محّمد ملقب  به گونه اي که  بود،  دو خاندان 
سادات خراسان به همراه اوالد و احفاد ایشان در مقبره عبداهلل بن طاهر و اوالد و عشيره 
او که به »گورستان سادات« معروف است مدفون هستند )حاکم نيشابوری، 1375: 223(. 

مقام  یک  به عنوان  را  این شهر  امارت  که  بغداد  در  طاهری  خاندان  دیگر خویشاوندان 
موروثی به دست داشتند در برخورد با علویان واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. با 
وجود برخی مخالفت های خاندان طاهری در بغداد با علویان اما نشانه های تأیيد و دل بستگی 
آن ها به سوی علویان نيز کم نبوده است. به نقل از مسعودی هنگامی که جعفر متوّکل )233-

247 هـ.( تصميم به احضار امام هادی)ع( از مدینه به سامرا گرفت، یحيی بن هرثمه را مأمور 
این کار کرد. هرثمه می گوید: چون به همراه علی بن محّمد)ع( وارد بغداد شدم، نزد اسحاق بن 
ابراهيم طاهری، فرماندار بغداد رفتم. اسحاق طاهری خطاب به من گفت: »ای یحيی این مرد 
فرزند رسول خدا)ص( است و تو متوّکل را می شناسی. اگر او را به قتل محّمد بن علی ترغيب 
اسحاق  اگرچه   )573  :2  :1370 )مسعودی،  شد«  خواهد  تو  دشمن  خدا)ص(  رسول  کنی، 
طاهری جزو امرای خراسان نبوده، اما دلسوزی این عضو برجسته خاندان طاهر نسبت به امام 
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هادی)ع( می تواند نشانه گرایش خاندان طاهر به آل علی)ع( و مکتب اهل بيت باشد. تأثيرات 
حضور امام رضا)ع( بر رشد و آگاهی بسياری از متنفذان خراسانی نسبت به تشّيع بسيار زیاد 
بود. بنابراین آنچه را که سخن از گرایش و عالقه مندی طاهریان به تشّيع به ميان آمد بی شک 
بر اثر ارتباط و مشاهده رفتارها و شخصيت امام رضا)ع( در خراسان بوده است. بنابراین افرادی 
از خاندان طاهری که درک و همنشينی با امام رضا)ع( در خراسان داشتند، دل بستگی خود به 
علویان را در برخوردهای مختلف نشان می دادند. بخشی از نتایج حضور و تأثير سخنان امام 

را می توان در گرایش خاندان طاهری و مساعدت های آن ها به علویان دریافت.  

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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نتيجه گيری 
حاکمان اموی، خراسان را با سياست ترس و وحشت اداره می کردند. این خشونت و رویّه غير 
اسالمی زمينه قيام های متعددی را در حمایت از اهل بيت پيامبر)ص( در خراسان فراهم آورد. قيام 
زید و یحيی و نيز دل بستگی های این مردم با خاندان پيامبر شرایط مطلوبی را برای عّباسيان در 
بهره برداری از شعار »الرضا من آل محمد)ص(« ایجاد کرد. شریک بن شيخ المهری درک بهتری از 
علویان داشت و رنج آل عّباس را چون مروانيان توصيف کرد. با گذشت سال های نخستين از حکومت 
عّباسيان قيام های علوی در مناطق مختلف برپا شد. شرایط سياسی حضور امام رضا)ع( در خراسان 
فرصت مغتنمی برای درک صحيح و روشن مردم خراسان از سيره پيامبر)ص( بود. به واقع فرضيات 
مربوط به پرسش اصلی تحقيق نشان می دهد که تأثير حضور امام در ذهنّيت اجتماعی مردمان 
خراسان بسيار اثرگذار بوده است. چندان که خاندان طاهری در هم سویی خود با علویان و حمایت از 

یاران امام رضا)ع( از جمله دعبل، نوعی از دل بستگی و ارتباط قلبی خود با امام را نشان دادند.
محمد بن ابی العباس از خویشاوندان طاهری متکلّمی چيره دست در مذهب اماميه بود. 
شيفتگی و عالقه وی به درک احادیث امام رضا)ع( نمودی از رغبت خراسانيان در کسب آگاهی 
بيشتر از امام رضا)ع( بود. شهادت امام رضا)ع( با توجه به دل بستگی مردم خراسان تأثير منفی در 
روحيه آنان بر جای گذاشت. از این لحاظ شاید یکی از عوامل انتخاب طاهر بن حسين به حکومت 
خراسان تسکين همين روحيه بود زیرا گرایش طاهر بن حسين به علویان می توانست در آرام 
کردن خراسانيان مؤثّر باشد. طاهر بن حسين با توجه به روحيه خود و سياست هایی که برای 
استقالل خراسان به کار گرفت بدون تردید در درک این واقعيت که حمایت از علویان می تواند 
همراهی مردم مرو را نيز به دنبال داشته باشد، در تمرد بر ضّد خليفه عّباسی خطبه به نام علویان 
خواند. بنابراین طاهر بن حسين دل های مردم مرو را با علویان همراه می دید. جانشينان بعد از او 
نيز در همراهی و حمایت از علویان کوتاهی نکردند یا واقعيت آن است که ميزان حمایت آنان از 
علویان بيشتر از برخوردهای آنان به عنوان حاکم خراسان بوده است. بنابراین حضور دوساله امام 
رضا)ع( در مرو برای مّدت زیادی خاطره خوش سيره پيامبر)ص( را در ذهن های مردم باقی گذاشت.

بنابراین نتيجه آنی نقش رفتاری امام در خراسان را با توجه به گزارش منابع در همدلی بزرگان 
خراسان با علویان می توان دریافت. گزارش های بيشتری که منابع از اعتبار بيشتر علویان در این 

عهد ارائه می دهند به عنوان نتایج حضور امام رضا)ع( در مرو قابل بررسی و تأّمل بيشتر است.
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ابن اثير، عّزالدین )1351( تاریخ کامل )تاریخ بزرگ اسالم و ایران( ، ترجمه عّباس خليلی، تهران: علمی.- 1

ابن بابویه )1373( عيون اخبار الرضا، جلد 2، ترجمه حميدرضا مستقيد، علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق.- 2

ابن تغری بردی )1383ق( النجوم الزاهره، الجزء 2، قاهره: المؤسسه المصریه. - 3

 ابن خلدون، عبدالرحمان )1366( العبر)تاریخ ابن خلدون(، جلد2، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مطالعات - 4

و تحقيقات فرهنگی.

ابن خلکان )1398ق( وفيات االعيان و انباء الزمان، حققه الدکتور احسان عباس، بيروت: دارصادر.- 5

ابن جوزی )1415ق( المنتظم فی تواریخ الملوک و االمم، الجزء السادس، حققه سهيل زکار، بيروت: دارالفکر.- 6

ابن طقطقی، محمد بن علی )1367( تاریخ فخری، ترجمه محمد وحيد گلپایگانی، تهران: علمی و فرهنگی.- 7

ابن طيفور )1388ق( بغداد فی تاریخ الخالفه العباسيه، بغداد: مکتبه المثنی.- 8

ابن عبدربه االندلسی )1384ق( العقد الفرید، شرحه و ضبطه احمد امين، قاهره.- 9

ابن عساکر ) 1415ق( تاریخ مدینه دمشق، الجزء التاسع و الشعرون، دراسه و تحقيق عبداهلل سالم، بيروت: - 10

دارالفکر.

تهران: - 11 قزوینی،  عبدالوهاب  مقدمه  با  بهمنيار،  احمد  تعقيالت  و  تصحيح  به  بيهق،  تاریخ   )1361( فندق  ابن 

کتاب فروشی فروغی.

ابن معتز )1375ق( طبقات الشعراء، تحقيق عبدالستار احمد فراج، مصر: دارالمعارف.- 12

ابن منظور )1408ق( مختصر تاریخ دمشق، جلد12، تحقيق روحيه النحاس، دمشق: دارالفکر.- 13

ابن ندیم )1362( الفهرست، ترجمه و تحقيق محمد رضا تجدد، تهران: اميرکبير.- 14

تهران: - 15 مویدی،  ترجمه محسن  المصلين،  اختالف  و  مقاالت االسالمين   )1362( اسماعيل  بن  علی  اشعری، 

اميرکبير.

تاریخ پژوهان، سال - 16 نامه  اسالم«،  از  ایرانی پس  نخستين حکومت  در  امير )1388( »شيوه حکمرانی  اکبری، 

پنجم، شماره 18.

اصفهانی، ابوالفرج )1392ق( االغانی، تحقيق علی النجدی ناصف، اشرف محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: موسسه - 17

جمال للطباعه. 

اصفهانی، ابوالفرج )1349( مقاتل الطالبيين، ترجمه رسول محالتی، مقدمه و تصحيح اکبر غفاری، تهران: نشر - 18

صدوق.

امين، سيد محسن )1416ق(  اعيان الشيعه، تحقيق حسن االمين، ج 36، بيروت: دارالمعارف للمطبوعات. - 19

بناکتی، سليمان بن داود )1348( تاریخ بناکتی، به کوشش جعفر شعار، تهران: انجمن آثار ملی. - 20

بيهقی، ابوالفضل )1371( تاریخ بيهقی، تصحيح علی اکبر فياض، تهران: دنيای کتاب.- 21

توحيدی، ابی حيان )1954م( البصائر و الذخائر، الجزء االول، تصحيح عبدالرزاق محی الدین، بغداد: مطبعه النجاه.- 22

ثابتی، موید ) 1355( نيشابور، تهران: انجمن آثار ملی. - 23

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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جوزجانی، منهاج السراج )1364( طبقات ناصری، تصحيح عبدالحی حبيبی، تهران: اطالعات.- 24

تهران: - 25 ورهرام،  غالمرضا  تصحيح  ابرو،  حافظ  تاریخ  در  خراسان  تاریخی  جغرافيایی   )1370( ابرو  حافظ 

اطالعات.

حاکم نيشابوری )1375( ابوعبداهلل، تاریخ نيشابور، ترجمه خليفه نيشابوری، به اهتمام شفيعی کدکنی، تهران: - 26

آگه.

حبيب الهی، محمد )1363( ارمغان نوید، اصفهان: ميثم تمار.- 27

حمد، حسن )1414ق( دیوان دعبل بن علی خزاعی، بيروت، دارالکتب العربی. - 28

حموی، یاقوت )1347( معجم البلدان، برگزیده مشترک یاقوت، ترجمه پروین گنابادی، تهران: ابن سينا. - 29

قدس - 30 آستان  مشهد:  رضا)ع(«،  امام  جهانی  کنگره  نخستين  آثار  »مجموعه   )1365( علی  سّيد  خامنه ای، 

رضوی.

خضری بک، محمد )1382ق( محاضرات التاریخ االمم االسالميه الدوله العباسيه، مصر: مطبعه االستقامه. - 31

مجمل فصيحی، جلد1، تصحيح و تحشيه محمود فرخ، مشهد: - 32 خوافی، احمد بن جالل الدین محّمد )1361( 

چاپ توس. 

دنيل، التون )1367( تاریخ سياسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عّباسيان، ترجمه مسعود رجب - 33

نيا، تهران: علمی و فرهنگی. 

دوانی، علی )1363( مفاخر اسالم، جلد 1، تهران: اميرکبير. - 34

دینوری، ابن قتيبه )1387ق( الشعر و الشعرا، الجزء 2، تحقيق احمد محمدشاکر، مصر: دارالمعارف.- 35

سهرابی، حيدر )1391( دیوان دعبل خزاعی، تهران: آزاده.- 36

سيوطی، جالل الدین )1371ق( تاریخ الخلفا، تحقيق محمد محی الدین عبدالحميد، مصر: مطبعه السعاده.- 37

شابشتی، علی بن محمد )1386ق( الدیارات، تحقيق کورکيس عواد، بغداد: مکتبه المثنی.- 38

باقر )1382( پژوهشي دقيق در زندگاني امام علي بن موسی الرضا)ع(، ترجمه سيد محّمد - 39 شریف قرشی، 

صالحي، چاپ اول، جلد 2، تهران: دارالکتب االسالميه.

طبری، محّمد بن جریر )1369( تاریخ طبری، جلد 13، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطير.- 40

حسن - 41 علق  و  صححه  الکشی،  رجال  به  المعروف  الرجال  معرفه  اختيار   )1348( علی  بن  حسن  طوسی، 

المصطفوی، مشهد: دانشکده الهيات.

عاملی، جعفر )1368( زندگانی سياسی امام رضا)ع(، تهران: کنگره جهانی امام رضا)ع(.- 42

عطار نيشابوری، فریدالدین، )1356( تذکره االولياء، تصحيح محمد استعالمی، تهران: نشر زوار.- 43

و - 44 مقابله  با  قسم سوم،  از  دو  الروایات، جزء  لوامع  و  الحکایات  الدین محمد، )1353( جوامع  عوفی، سدید 

تصحيح امير بانو مصفا، مظاهر مصفا، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران.

فرای، ریچارد )1363( تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه، جلد 4، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميرکبير. - 45

اهتمام محّمدتقی - 46 به  ترجمه جاویدان خرد مسکویه رازی،  بن محمد )1359(  قزوینی، شرف الدین عثمان 
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دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران. 

قمی، حسن بن محمد )1361( تاریخ قم، تحقيق سّيد جالل الدین تهرانی، تهران: توس.- 47

کمپانی، فضل اهلل )1362( حضرت جواداالئمه، تهران: مفيد.- 48

گمنام )1318( مجمل التواریخ و القصص، تصحيح ملک الشعراء بهار، به همت محّمد رمضانی، تهران: کالله - 49

خاور.

المهد - 50 دمشق:  عمرالسعيدی،  تحقيق  الرابع،  الجزء  الحقایق،  اخبار  فی  الحدائق  و  العيون  )1972م(  گمنام   

الفرنس.

بنياد - 51 مشهد:  آژیر،  حميدرضا  ترجمه  مکتبی،  جنبش های  و  شيعه  امامان   )1367( محمدتقی  مدرسی، 

پژوهش های اسالمی آستان قدس.

مجلسي عالمه محمدباقر )1380( زندگانی حضرت امام رضا)ع(، ترجمه موسی خسروی، تهران: اسالميه.- 52

مسعودی، علی بن حسين )1370( مروج الذهب، جلد 2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.- 53

مظفر، محمدحسين ) 1375( تاریخ شيعه، ترجمه سيد محمدباقر حجتي، چاپ سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ - 54

اسالمي

مغنيه، محّمد )بی تا( زندگانی امام هشتم و شرح زندگانی دوازده امام، ترجمه سيد جعفر غضبان، بی جا، بی نا.- 55

ميرخواند )1375( روضه الصفا، جلد 1، تهذیب و تلخيص زریاب خویی، تهران: علمی.- 56

نرشخی، محّمد بن جعفر )1363( تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر القباوی، تلخيص محّمد بن زفر بن محمد، تصحيح - 57

مدرس رضوی، تهران: طوس.

نظام الملک توسی )1355( سيرالملوک، به اهتمام هيوبرت دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.- 58

یعقوبی، ابن واضح، )1371( تاریخ یعقوبی، جلد 2، ترجمه محّمد ابراهيم آیتی، تهران: علمی و فرهنگی.- 59

یافعی، عبداهلل بن اسعد، )1344ق( مراه الجنان، الجزء 2، 3، وضع حواشيه خليل المنصور، بيروت: دارالکتب. - 60

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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امام رضا)ع( در مجموعه گفتارهای خود، از جمله؛ در حديث سلسله الذهب در حالی 
که با ذکر کلمه »ال ال��ه اال اهلل« به توحيد و واليت اهلل اش��اره دارد، در عين حال با بيان 
جمله »بشرطها و شروطها و انا من شروطها« مسلمانان را به واليت امامان معصوم توّجه 
می دهد و بدين طريق اصل توحيد را به امامت پيوند می زند و بين آن دو التزام معرفتی 
و عملی ايجاد می نمايد. سخن امام بيانگر اين معناست که رسيدن به مقام توحيد و وارد 
شدن در حصن الهی، برای انس��ان مصونيت و امنّيت ايجاد می کند و ورود به اين پايگاه 
محکم، تنها از مسير اعتقاد به حجت خدا و پذيرفتن واليت آنان ميسور می باشد؛ زيرا 
آنان آيينه تمام نمای صفات الهی و ارکان و پايه های توحيد و تجلی بخش واليت خداوند 

هستند.
رضايت آنها رضايت خداون��د و رجوع به آنها، رجوع الی اهلل اس��ت. ع��الوه از مفاد 
حديث ديگری استفاده می شود که واليت امير مومنان پايگاه امن الهی است و پذيرفتن 
حکومت و واليت آن حضرت، مايه عزت اّمت اسالمی و باعث برطرف شدن ناراحتی 

ها و نابسامانی های بشرّيت می شود.
در اين نوشتار با الهام از آيات قرآنی و اس��تفاده از متون روايی و عرفانی به تبيين ارتباط 
مس��ئله توحيد با امامت و واليت و نقش آن در امنّيت و نجات بش��ريت از گمراهی و 

انحرافات عقيدتی و رفتاری خواهيم پرداخت.

امنّيت، جهان بينی توحيدی، واليت، سلسله الذهب، روايات رضوی.

چکیده

واژه های کلیدی

امنیّت در پرتو والیت از نگاه امام رضا)ع(

رضا کشاورز1

keshavarzreza14@gmail.com     1. استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه حکيم سبزواری
تاریخ دریافت:1394/5/3

تاریخ پذیرش:1394/11/3



84

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

مقدمه:
امامت از اصول اعتقادات شيعيان است که همچون نبّوت، ارتباط ناگسستنی با توحيد 
حاکمّيت  و  زمامداری  در  و  نيست  دنيوی  منصب  یک  فقط  امامت  شيعيان؛  نگاه  از  دارد. 
سياسی خالصه نمی شود، بلکه همانند نبّوت، یک مقام شامخ الهی است. امام یک فرد عادی 
نيست، بلکه انسان کاملی است که همه کماالت انسانی در او به فعلّيت رسيده است و از هر 
عيب و نقصی منّزه است. حقایق دینی در او تجّسم یافته و می تواند برای جامعه دینی الگو 
و سرمشق باشد. چنين انسانی شایستگی جانشينی رسول خدا)ص( را دارد و می تواند تمامی 
با تبيين  مناصب و مسئولّيت های پيامبر را )به جز دریافت وحی رسالی( عهده دار شود و 
و تفسير و اجرای درست دین و هدایت مردم به صراط مستقيم، آنان را به سعادت دنيا و 

آخرت نائل گرداند. 
باعث گردید صدمات جبران ناپذیری  از مسير والیت،  انحراف حکومت  تأسف،  با کمال 
بر پيکره عالم اسالم وارد گردد و امروزه ما شاهد انحراف و دگرگونی در جوامع اسالمی و 
استيالی کشور های مستکبر بر آنان می باشيم. اگر نبود مجاهدت های فراوان امامان معصوم، 
اگر نبود فرصتی که برای امام صادق)ع( و امام رضا)ع( فراهم شد؛ امروزه دست شيعيان از معارف 
ناب و فرهنگ غنی اسالم و تشّيع خالی بود و ما شاهد تأسيس مکتب اهل بيت و حکومت 
والیی برگرفته از آن نبودیم. در این نوشتار با بهره گيری از مفاد سخنان امام رضا)ع( مبنی 
بر پيوند خدا محوری و توحيد با والیت محوری به دنبال ترسيم توحيد ربوبی سياست ساز 
هستيم. تأکيد بر آثار و کارکرد های نظام والیی در راستای تحّقق و اجرای حقيقت و روح 
دین و نقش آن در تحصيل امنّيت و مصونيت در برابر  انحرافات فکری و رفتاری از اهداف 
با والیت  این تحقيق به شمار می آید. امروزه مهم ترین نقطه مثبت نظام اسالمی، پيوند 

است که از مهم ترین الزامات تقویت این پيوند، وابستگی فکری و عملی به ولی می باشد. 
پس از این مقدمه به بررسی و تحليل سخنان امام رضا)ع( به پيوند دو رکن خدا محوری 
و والیت محوری و نقش آن در ایجاد امنّيت در ابعاد گوناگون عقيدتی، رفتاری، دنيوی و 

اخروی می پردازیم. 
 ورود امام رضا)ع( به سرزمين دوستداران اهل بيت)ع( در نيشابور و طرح حدیث سلسله 
الذهب در جمع اهل دانش و حدیث و رساندن سند حدیث به خداوند متعال و طرح جمله 
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»بشروطها و انا من شروطها«، فهمانيد که امامت مقامی است الهی و عقول بشر از انتخاب 
امام عاجز است و تا وقتی  که حکومت در اختيار زمامداران به حق قرار نگيرد، یگانه پرستی 
و توحيد نيز استقرار نمی یابد. این  بيان امام در نيشابور که تداعی بخش تکرار غدیر بود، 
ایرانيان و پيروان اهل بيت را به مقام والیت ائّمه اطهار)ع(  توانست دنيای اسالم و خصوصاً 
توّجه دهد به طوری که مأمون به دفاع از والیت امير مومنان پرداخت و گفت: »پروردگارا من 
این قوم را نصيحت کردم و آنچه بر من واجب بود، ادا کردم و علی را بعد از پيغمبر تو بر 
جميع خلق ترجيح دادم، چنان که رسول تو ما را به آن امر کرده بود«. )ابن بابویه، بی تا، ج 
2: 427(. امروزه نيز بعد از گذشت قرن ها، مضجع شریف و نورانی آن امام همام، مرکز ثابتی 

برای نور والیت بر تمام جهان اسالم و تشّيع است.
حضرت امام رضا)ع( فرمود: 

حدثنی ابی الکاظم عن ابيه جعفر بن محمد الصادق عن ابيه محمد بن علی 
الباقر عن ابيه علی بن الحسين قال: حدثنی ابی الحسين بن علی الشهيد بکربالء 
قال: حدثنی ابی اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب شهيد ارض کوفان قال: حدثنی 
ابی و ابن عمی رسول اهلل قال: حدثنی جبرئيل قال: سمعت رب العزة سبحانه یقول: 
کلمه الاله اال اهلل حصنی، و من دخل حصنی امن من عذابی. ثم قال: بشر و طها 
و انا من شروطها؛ پدرم کاظم نقل کرد از پدرش جعفر صادق از پدرش علی بن 
حسين که گفت: حدیث کرد برای من پدرم حسين بن علی شهيد کربال که گفت: 
حدیث کرد برای من پدرم اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب شهيد سرزمين کوفه 
که گفت: حدیث کرد برای من پدرم و پسر عم ام رسول خدا که گفت: حدیث کرد 
برای من جبرئيل که گفت: از خدای عزیز سبحان شنيدم که می گوید: کلمه ال اله 
اال اهلل قلعه استوار من است و هر کس وارد قلعه من شود از عذابم در امان خواهد 
بود. آن گاه حضرت فرمود: با حفظ شرایط است و من از شرایط آن هستم )ابن 
بابویه، بی تا، ج 2: 376-372؛ همو، 1364ش: 7؛ همو، 1398ق، 25-24، ج 21 و 
23. طوسی، 1414 ق: 379 ؛ ح 536 ؛ ابن حجر هيثمی، 1385 ق: 307- 306؛ 
جوینی، بی تا، ج2:  189؛ ابن  مغازلی، 1403 ق، ج  3 : 101،  مجلسی، 1362 

ش، ج 49:  126-127(. 

امنّيت در پرتو والیت
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امام رضا)ع( در این حدیث؛ اساسی ترین پایه ایمان به یگانگی خدا و وصول به مقام توحيد 
را  پذیرش امامت خود - که به معنای امامت سایر امامان نيز هست - معرفی می نماید و 
وارد شدن به حصن الهی توحيد را بدون اعتقاد به حّجت الهی و والیت او امکان پذیر نمی 
داند. امام به خوبی بيان می دارد که امر توحيد و هدایت توحيدی فقط تحت سرپرستی انسان 
)رک؛  است.  امکان پذیر  است  الهی  توحيد  اساسی  حصن حصين  که شرط  معصوم  کامل 
طباطبایی، 1386: 126( در حدیث دیگری با نقل مشابهی همچون حدیث سلسله الذهب 
به والیت اميرالمومنين)ع( به عنوان پایگاه امن الهی اشاره می شود: »عن النبی عن جبرئيل 
عن ميکائيل عن اسرافيل عن اللوح عن القلم قال یقول اهلل عّزوجل و الیه علی بن ابی طالب 

حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی )ابن بابویه، بی تا، ج 2: 23(.
مرحوم صدوق در ذیل حدیث می نویسد: 

مراد آن است که اگر مردم حکومت علی)ع( را بپذیرند و زیرپرچم او روند و او را اولی االمر 
خود دانند، در این صورت جهان بشریت از هرگونه عذاب و ناراحتی و بدبختی و نيز دزدی 
و قتل و چپاول و فقر و مرض و نابسامانی ها رها می گردد. در این حال همه این معضالت از 

ميان رخت بربسته و عذاب یکسره از خلق برداشته می شود. )ابن بابویه، بی تا، ج 2: 136(

جلوه هایی از مقام والیت  
در حدیث دیگری از امام رضا)ع( که آن نيز سلسله الذهب به شمار می آید، جلوه هایی از 
مقام والیت در آن بيان شده است. در این حدیث ائّمه اطهار، مظهر صفات پروردگار واسطه 
فيض برای اّولين و آخرین اند. در این حدیث گفته شده: »اگر ما نبودیم، خدای تعالی آدم را 
نمی آفرید« )ابن بابویه، بی تا، ج2: 292( این مطلب از آن روست که آنان واسطه های ميان 
حق و خلق اند و مظهر رحمت خداوند هستند )خمينی، 1360 ش: 170-164(. چرا که از 
لوازم والیت، مالکيت و سلطنت در تدبير، تکّفل و سرپرستی در امور و وساطت در فيض است 
)رک: حسينی طهرانی، 1372 ش، ج 5: 33-10( الزمه وجود هر موجودی، وجود والیت 
است، زیرا موجودات نسبت به ذات مقّدس حضرت حق، ربط محض هستند. هر موجودی 
به حسب سعه و ضيق هویت وجودی خود، مظهر این اسم است. از این رو اولين مخلوق که 
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حجاب اقرب و نزدیک ترین موجود از نظر قرب به ساحت اقدس کبریایی است از والیت 
مطلقه، عامه و کلّيه االهيه برخوردار است و وجود، روزی، حيات و ممات و ... تمام موجودات 
به افاضه اوست از »اول ما خلق اهلل« به حقيقت محمدیّه تعبير می شود و هر موجودی از او 

فيض می گيرد )حسن زاده آملی، 1378 : 65 - 63 (. 
این معنا همان است که در کالم حضرت علی)ع( یافت می شود که فرمود: » فانا صنائع 
ربنا و الناس بعد صنایع لنا « )نهج البالغه، نامه 28(؛ ما دست پرورده پروردگارمان هستيم 
از این، دست پرورده ما هستند. ابن ابی الحدید در ذیل این سخن می گوید  و مردم پس 
»این کالم عظيمی است که بر هر گفتاری برتری دارد و معنایش بر هر معنایی برتری دارد 
و صنيعه الملک من یصطنعه و یرفع قدره، حضرت می فرماید: هيچ یک از افراد بشر بر ما 
نعمتی ندارند، بلکه خداوند است که بر ما نعمت بخشيده است پس ما بين ما و بين خدا 
واسطه ای نيست، و مردم جملگی مصنوعات و دست پروردگان ما هستند و بنابراین ما واسطه 
بين آنها و بين خدا هستيم، و این مقام جليلی است که ظاهرش همانست که ذکر شد و 
باطنش این است که آنان بندگان خدا هستند و مردم بندگان ایشان می باشند«. )ابن ابی 
الحدید، 1378: ج 15: 151(. از این جهت امام صادق)ع( می فرماید: والیتنا والیه اهلل التی لم 
یبعث نبيا قط االبها )کلينی، 1392 ق، ج 2:  319(؛ والیت ما والیت خداوند است که تمام 
انبياء با آن والیت مبعوث شده اند. این نکته واضح و روشن است که مقصود وجود جسمانی 
و تاریخی امامان معصوم نيست و بلکه می توان گفت که این مقام والیت کلّيه امامان معصوم 
است که با ذات اقدس خداوندی، وحدت و هو هویت دارد )حسينی طهرانی، 1416 ق: 294(. 
این هو هویّت یعنی عينّيت توحيد و والیت. به عبارت دیگر، توحيد همان معنای مرآتی و 
آیتی حجاب اقرب است و ورود به چنين عالمی، مشروط به عبور از والیت است؛ یعنی کسی 
در ناحيه صعود به معرفت و قرب ذات اقدس حق تعالی نمی رسد، مگر از این آینه و آیت 
بيننده را کور می کند و نمی توان بدون  این خورشيد، دیده هر  نور و تشعشع  بزرگ؛ زیرا 
آینه و حجاب جمالش را مشاهده کرد )شبستری، 1371 ش: 14-12(. پس الزمه وصول به 
توحيد، عبور از والیت است و عليهذا برای مالک، توحيد و والیت یک چيز است، توحيد عين 

والیت، و والیت عين توحيد است )حسينی طهرانی، 1372 ش، ج 5 : 125( .
امير  و علی  اهلل  اهلل، محمد رسول  اال  اله  نوشتن کلمات »ال  راز  درباره  امام خمينی)ره( 

امنّيت در پرتو والیت



88

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

المومنين« برهمه موجودات از عرش اعال تا منتهای ارضين می گوید: 
شيخ عارف شاه آبادی می فرمود که: شهادت به والیت در شهادت به رسالت 
نهفته است؛ زیرا که والیت باطن رسالت است و نویسنده گوید که در شهادت به 
الوهيت شهادتين منطوی است. جمعاً و در شهادت به رسالت آن دو شهادت نيز 
است  منطوی  دیگر  شهادت  دو  آن  والیت  به  شهادت  در  چنانچه  است،  منطوی 

)خمينی، 1388: 141(. 
در حدیثی رسول خدا از جبرئيل نقل می کند که خدای عزوجل فرمود: 

علی بن ابيطالب حّجتی علی خلقی و دیّان دینی، یخرج من قبله ائّمه یقومون 
بامری و یدعون الی سبيلی، بهم ادفع العذاب عن عبادی و امائی و بهم انزل؛ علی 
پشتش  از  و  است  دینم  در  و جزا بخش  خلقم  بر  است  من  طالب حّجت  ابی  بن 
امامانی بر آرم که به امر من قيام کنند و به راه من دعوت نمایند و بدان ها عذاب 
را از بنده ها و کنيزهایم رفع کنم و بدان ها رحمتم نازل کنم. رحمتی )ابن بابویه، 

1362ش: 544(.
در حدیث دیگر فرمود: »یا ابن عباس، والیتهم والیتی و والیتی والیه اهلل« والیت آنان 

والیت من والیت من والیت خداوند است. )طبرسی، 1380 ش: 211(.
انکارش کفر شمرده شده  و  ایمان  اميرالمؤمنين نشانه  باقر)ع( شناخت  امام  از  بيانی  در 

است: »عن ابی جعفر)ع(:  
ان اهلل عزوجل جعل علياً علماً بينه و بين خلقه، من عرفه کان مومناً و من انکره کان 
کافراً؛ خدای عّزوجل علی را بين خود و مردم، نشانه و عالمت قرار داده است، هر که او را 

بشناسد، مؤمن است و هر که او را انکار کند کافر است. )کلينی، 1392 ق، ج1: 437(
در  منحصر  خدا  شناخت  راه  که  است  این  معصومين  امامان  سخنان  از  بسياری  مفاد 
شناخت آنان است. هرکس والیت این خاندان را ندارد، خدا را نشناخته است و عبادت بدون 

والیت ائّمه، عبادت خدا نيست. )ر ک: ميالنی، 1427 ق، ج 1: 220-223(
در زیارت جامعه کبيره، والیت آنان والیت خداوند و اعتصام به آنان اعتصام به خداوند 
و همراهی با آنان باعث نجات و رها کردن آن ها باعث هالکت، ذکر شده است چنان که آمده 
است: »من واالکم فقد والی اهلل«، »من اعتصم بکم فقد اعتصم باهلل«، »من اتاکم نجی و من 
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لم یاتکم هلک« )قمی، 1384: 1064(

امامان؛ حجج الهی و پایه های توحيد: 
امامان مظهر ارکان توحيد هستند و انکار والیت آنان، انکار توحيد خداوند است.

امام رضا)ع( به نقل از پدرانش و آنان به نقل از رسول خدا و آن حضرت از جبرئيل امين 
نقل کرده که خداوند متعال فرموده است:  

کسی که شهادت ندهد که جز من معبودی نيست، یا شهادت به این مطلب 
بدهد، ولی شهادت ندهد که محمد بنده و رسول من است، یا به این هم شهادت 
بدهد، ولی شهادت ندهد که امامان از فرزندان علی حّجت های من هستند، چنين 
آدمی نعمت مرا منکر شده و عظمت مرا کوچک شمرده است و به آیات و کتاب ها 
بازش  آورد،  به من روی  اگر  و فرستادگان من کفر ورزیده است. چنين شخصی 
می دادم و اگر از من چيزی بخواهد محرومش می سازم و اگر مرا بخواند، جوابش 
نمی دهم و اگر اميدی به من داشته باشد، نا اميدش می کنم و این کيفری است که 

به او می دهم« )مجلسی، 1362 ش، ج 36 :252(.
معصوم  امامان  آن  پایه های  که  است  ساختمانی  همچون  توحيد  گفت  باید  رو  این  از 
هستند و  بدیهی است که با فرو ریختن پایه ها، ساختمان نيز فرو می ریزد و با کنار رفتن 
امامت علی و آل علی توحيدی باقی نمی ماند. دور افتادن از مکتب اهل بيت)ع( انسان را به 
گمراهی فکری و اعتقادی می کشاند چنان که برخی از اهل تسّنن باورشان بر این است که 
خداوند در روز قيامت با چشم سر دیده می شود و با استناد به آیه »یوم یکشف عن ساق« 
 :2 ج  1356 ش،  )طبری،  می کشد.  باال  را  خود  پای  ساق  خداوند  می گویند   )42 )القلم، 
7-356؛ مسلم بن الحجاح، بی تا، ج 4: 2279؛ بخاری، 1422 ق، ج 9: 127(. تمام این 
انحرافات ناشی از این است که این افراد از خاندان عصمت دور افتاده اند و لسان قرآن را کنار 

گذاشته اند و خود سرانه به آن ورود پيدا کرده اند و گرفتار ضاللت  شده اند.
در روایتی از رسول خدا)ص( آمده است: 

مثل اهل بيتی کسفينه نوح، من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق. مثل اهل 
بيت من هم چون کشتی نوح است؛ هر که بر آن سوار شود، نجات یابد و هر که 

امنّيت در پرتو والیت
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سرباز زند غرق گردد. )طبرسی، 1380 ش: 250 و 296؛ حاکم نيشابوری، بی تا، 
ج 3: 150( 

)حاکم  هستند  معصومين  ائّمه  االمين1«  البلد  هذا  »و  از  مراد  فرمود:  نيز  جواد  امام 
حسکانی، 1411 ق، ج2: 430 (. چنان که از این دو روایت پيداست؛ خداوند والیت امامان 
معصوم را به منزله  حرم امن خویش قرار داده و تنها کسانی رستگار خواهند شد که در این 

حصن الهی قرار گيرند و بر کشتی نجات سوار شوند. 

عامالن رشد معرفت  
در یکی از  خطبه های نهج البالغه آمده است:  

 و انما االئّمه قوام اهلل علی خلقه و عرفاؤه علی عباده و الیدخل الجنه اال من 
پا  بر  پيشوایان،  منحصراً  انکروه.  و  انکرهم  االمن  النار  الیدخل  و  عرفوه  و  عرفهم 
وارد   و هيچ کس   مردم  بر  عارفان خدا   و  اویند  بر خلق  دارندگان »دین« خدا 
بهشت  نخواهد  شد مگر کسی که آنها را بشناسد و آن ها او را بشناسند و داخل 
آتش جهنم نمی گردد،  مگر کسی که آن ها را منکر شود و آن ها نيز منکر او  شوند. 

)نهج  البالغه، خ 152(
در جای دیگر می فرماید: 

هم موضع سره و لجا امره و غيبه علمه موئل حکمه و کهوف کتبه و 
جبال دینه، بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه«. » راز الهی به 
آنها سپرده شده است و هر که آنان را پناه گيرد، به حق راه برده است. 
آنان مخزن علم خداوند و بيانگر احکام شریعت او هستند؛ آنان پناهگاه 
کتاب های اویند و نگهبان دین او و چون کوهی برافراشته خميدگی پشت 
اسالم به آنها راست می شود و لرزش آن به وسيله آنها از ميان می رود« 

)همان: خ 2(.
در حدیثی از رسول اکرم)ص( آمده است: 

اهلل  یعرف  بعدک عرفاء ال  واالوصياء من  انک  انهن حق:  اقسم  ثالث 

1  - سوره التين / 3.
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اال بسبيل معرفتکم و عرفاء ال یدخل الجنه اال من عرفکم و عرفتموه و 
عرفاء ال یدخل النار اال من انکرکم و انکرتموه. سوگند به خدا سه چيز 
حق است، تو و امامان بعد از تو، عرفا و شناخته شدگانی هستيد که خدا 
را جز از طریق معرفت شما، نمی توان شناخت و عرفایی هستيد که هيچ 
کس وارد بهشت نمی شود، مگر کسی که شما او را شناخته اید و او شما را 
شناخته است و عرفایی هستيد که هيچ کس داخل دوزخ نمی شود، مگر 
آن ها که شما را انکار کنند و شما آن ها را انکار کنيد. )ابن بابویه، 1403 

ق: باب الثالثه، ح 183( 
تن  معصومين  امامان  معصومانه  و  علمی  و  دینی  مرجعيت  به  همگی  مسلمانان  اگر 
می دادند و از تفسير نادرست متون دینی پرهيز می کردند، دچار تشّتت آرا و اختالف مذاهب 
نمی شدند و در نتيجه از اسالم ناب محمدی و اصيل فاصله نمی گرفتند. رهبری و مرجعيت 
علمی معصومانه در حل  مشکالت مردم و تشخيص حقایق وحيانی از مسائلی بوده که امامان 
اثبات ضرورت رهبری معصوم به آن استناد می کردند )رک:  معصوم و اصحاب آن ها برای 

مطهری، 1370 ش: 50-54(

پيامد انحراف  از  والیت  
از  یکی  آن  زمينه های شکل گيری  و  امام حسين)ع(  مظلومانه  شهادت  و  عاشورا  حادثه 
نمونه های بارز انحراف از رهبری است. مواردی همچون انحراف در ارزش های اصيل اسالمی، 
تعطيلی  حدود الهی، مشروعيت یافتن کار های خالف و زشت با رنگ و لعاب دینی، ممنوعيت 
تفسير قرآن و ترویج احادیث پيامبر، حاکميت افراد فاجر و فاسد و تحریف در احکام و معارف 
اسالمی  را می توان از پيامد های دور شدن مسلمانان از رهبران راستين اسالم دانست )رک: 

مرادی، حّجت فر، 1393 ش: 193(
امام رضا)ع( از مقام والیت عهدی سرباز می زند و به سخن امام حسين)ع( درباره عدم بيعت 
با یزید استناد می کند )رک: ابن اثير، بی تا، ج 3 :264-263( در نهایت که امام رضا با اصرار 
مأمون و برای حفظ جان خود والیت عهدی را می پذیرد، اّما با شرط نمودن عدم دخالت در 
مسائل حکومتی و  سياسی دستگاه خالفت، مخالفت و نارضایتی خود را نسبت به حکومت 

امنّيت در پرتو والیت



92

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

غاصب و نامشروع مأمون اعالم می دارد؛ چنان که قبل از این امام در بدو ورود به خراسان با 
طرح حدیث سلسله الذهب، اعتراض خود را اعالم داشت و فهماند که امام و رهبر جامعه 
اسالمی باید چه ویژگی هایی داشته باشد و اگر حکومت به دست رهبر اسالمی و حّجت خدا 

نيفتد، چه عواقب شومی را خواهد داشت.

علل جعل اولی االمر در بيان امام رضا)ع( 
امام رضا)ع( در بيان فلسفه رهبری و جعل اولواالمر جامعه اسالمی می فرماید:

انه لولم یجعل لهم اماما" قيما" امينا" حافظا" مستودعا" لدرست المله و ذهب 
و  الملحدون  منه  نقص  و  المبتدعون  لزاد فيه  و  واالحکام  السنن  غيرت  و  الدین 
شبهوا ذلک علی المسلمين اذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير کاملين 
مع اختالفهم واختالف اهوائهم و تشتت حاالتهم فلولم یجعل فيها قيما حافظا لما 
جاء به الرسول االول لفسد و اعلی نحو ما بيناه و غيرت الشرایع و السنن و االحکام 
ایشان  برای  الخلق اجمعين. همانا اگر )خداوند(  و االیمان و کان فی ذلک فساد 
ندهد، مذهب  قرار  امانت دار  و  امين، محافظت کننده  عنوان سرپرست،  به  امامی 
کهنه می شود، دین می رود، سنت و احکام استحاله می شود، بدعت گزاران بر آن 
می افزایند و ملحدان از آن می کاهند و آن را برای مسلمين مشتبه می کنند. چرا 
که همانا ما خلق را با اختالفاتشان و تفاوت اميالشان و تشّتت روش هایشان، ناکامل 
و محتاج یافتيم. پس اگر )خداوند( به خاطر آنچه رسول)ص( آورده است برای مردم 
سرپرستی محافظ کننده قرار ندهد، همانا بر روشی که ما تبيين کردیم فاسد و 
شرایع، سنت ها، احکام و ایمان تغيير داده می شدند و فساد تمامی مردم در آن بود. 

)ابن بابویه،  بی تا، ج2: 101؛  همو، 1386 ش، ج 1: 806 ( .

ضرورت تداوم والیت معصومان توسط والیت فقيه 
اسالم، روشن می گردد که رشد  االمر در  اولی  فلسفه رهبری و جعل  به  توجه  با  حال 
و تکامل و امنّيت اّمت اسالمی جز از طریق نهادینه شدن اسالم و حکومت عدل در متن 
زندگی فردی و اجتماعی آنان، ميّسر نيست. چرا که دین دارای دو بعد ظاهر و باطن، دنيا 
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و آخرت است. و دنيا مزرعه آخرت است. و آن فردی که این طرف باشد و آن طرف نباشد 
نمی تواند مردم را در آن منهاج حرکت بدهد. قرآن کتابی است که دعوت به علم می کند؛ 
جامعه باید بر اساس علم حرکت کند و آن شخص را که اسالم بر افراد مسلمان می گمارد، 
باید شخصی باشد که از تمام افراد ملت، عاقل تر، عالم تر و فقيه تر به کتاب خدا و سّنت رسول 
خدا می باشد. در ميان جامعه آن کسی که امر و  نهی از او صادر می شود؛ باید یک فرد پاک 
و با درایت و عاقبت اندیش و عليم و خبير به امور زمان باشد و مردم را در راه سعادت حرکت 
دهد. در اسالم پاک ترین راه برای هدایت مردم، همين طریق است؛ زیرا که اگر تمام جامعه 
در تحت والیت چنين فقيهی باشند، این فقيه، مردم را به علم حرکت می دهد و تمام مردم 
را عالم و طاهر و بصير و خبير می کند و تمام افراد جامعه از همه استعدادها و قوای خود 
متمتع می شوند و به فعلّيت می رسند. اگر امور بر طبق اراده او بگذرد بهشت در همين دنيا 
به استخدام گرفته می شود و انسان در این بهشت زندگی می کند و آنچه در مقابل این دنيا 
به انسان ارزانی داده شده است همه از آثار و تجلّيات و مظاهر همين بهشت دنيوی است؛ و 

این معنی والیت فقيه است )حسينی طهرانی، 371 1 ش، ج2: 203 – 195(. 
 اگر غير از این باشد اّمت اسالم با سرباز زدن از والیت ائّمه معصومين و عالمان دین، 
در برابر طاغوت هایی چون معاویه، یزید، مروان حکم، عبدالملک بن مروان، و ... سر تسليم 
فرود آورده و به جای رسيدن به جامعه توحيدی، به جامعه ی شرک آلود گرفتار گردیده و 
اسير دست کسانی می گردند که مردم را به جای اطاعت خدا به اطاعت خود فرا می خوانند.

امنّيت در پرتو والیت
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نتيجه گيری  
چنان که از تحليل حدیث سلسله الذهب و جمله »بشروطها و انا من شروطها« به دست 
آمد؛ باید گفت در نظام تشریع، اعتقاد به وحدانيت خداوند و اعتقاد به رسالت رسوالن از آدم 
تا خاتم باید توأم با اعتقاد به والیت و امامت علی)ع( و یازده فرزند معصومش باشد، چرا که 
تمام این اعتقادات  همانند حلقه های زنجير به هم متصل اند و اگر یکی از آن ها وجود نداشته 

باشد، هيچ یک از آ ن ها پذیرفته نخواهد شد. 
 در این نوشتار با بهره گيری از احادیث امام رضا)ع( و دیگر پيشوایان دینی به این نتيجه 
است،  نظام والیی  استقرار  در  توحيد  مقام  به  و وصول  پرستی  راه خدا  یگانه  که  رسيدیم 
چراکه وصول به این مقام بدون عبور از والیت که معنای مرآتی خدا است، ممکن نيست. 
اراده  الهی هستند؛  اسرار  و  پروردگار و مخزن علم  یافتگان  تربيت  امامان معصومين چون 
اطهار  ائّمه  است.  پذیر  امکان  آنان  سرپرستی  و  والیت  مقام  ذیل  در  تنها  الهی  مشيت  و 
پایه های توحيد شمرده شده و به  ارکان و  الهی،  از جایگاه معصومانه  به دليل برخورداری 
عنوان نگهبانان و برپا دارندگان دین خدا بر خلق خدا معرفی گردیده اند. از این رو هر کسی 
شایستگی رهبری جامعه اسالمی و مستقر نمودن نظام والیی را ندارد و در زمان غيبت امام 
معصوم؛ تنها کسانی این شایستگی را دارند که از ویزگی های ممتاز علمی، معنوی، اخالقی 

و اجتماعی باشند و این امر در والیت فقيه جامع شرایط محقق می گردد.
تعطيلی  اسالمی،  اصيل  ارزش های  از  انحراف  پيامد هایی هم چون؛  از والیت،  انحراف   
گرفتار  و  فاجر  و  فاسد  افراد  دین، حاکميت  کار های خالف  یافتن  الهی، مشروعيت  حدود 
شدن در جامعه شرک و کفر به جای جامعه توحيدی را دربر خواهد داشت. از این رو تنها 
راه تحصيل امنّيت در ابعاد گوناگون دنيوی و اخروی در پرتو جهان بينی توحيدی است، که 

تحّقق آن فقط در قالب جامعه و نظام والیی، ميسور است.
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منابع  و مآخذ 

قرآن کریم .

نهج  البالغه. 

ابن اثير، علی بن محمد، بی تا. الکامل فی التاریخ. بيروت: دار احياء التراث العربی  

ابن ابی الحدید، )1378(. شرح نهج البالغه. تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالساقيه للعلوم.

ابن بابویه، محمد بن علی )شيخ صدوق(، بی تا. عيون اخبار الرضا. 2 جلدی، تهران: انتشارات  اسالميه.

-------------------- ، )1364(. ثواب االعمال و عقاب االعمال. قم: انتشارات شریف 

-------------------- ، )1362(.  االمالی. تهران: انتشارات اسالميه.

-------------------- ، )1403ق(. الخصال. تحقيق علی اکبر غفاری. قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

انتشارات  قم:  تهرانی،  تحقيق سيد محمدجواد ذهنی  و  ترجمه  الشرایع.  علل   .)1386(  ،  --------------------

مؤمنين

-------------------- ، )1398ق(.  التوحيد. قم: انتشارات جامعه مدرسين

ابن حجر، هيثمی، احمد بن محمد، )1385ق(.  الصواعق  المحرقه. قاهره: المکتبه القاهره.

ابن مغازلی، علی بن محمد شافعی، )1403ق(. مناقب علی بن ابی طالب. تهران: المکتبه  االسالميه.

بخاری، محمد بن اسماعيل، )1422ق(. صحيح البخاری. بيروت: طبع دارطوق النجاه )مصوره عن السلطانيه باضافه 

ترقيم محمد فواد عبدالباقی(.

جوینی، ابراهيم بن محمد، بی تا. فرائد السمطين. بی جا: بی نا.

حسينی طهرانی، محمد حسين، )1371(. والیت فقيه در حکومت اسالم. مشهد: انتشارات عالمه طباطبایی.

------------------------- ، )1372(.  امام شناسی. تهران: انتشارات حکمت

------------------------- ، )1416ق(. روح مجرد. تهران: انتشارات حکمت.

حسن زاده عاملی، حسن، )1378(. ممدالهمم در شرح فصوص الحکم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 

خمينی، روح اهلل، )1360(. مصباح  الهدایه. ترجمه احمد  فهری، تهران: پيام  آزادی.

------------ ، )1388(. آداب الصلوه )آداب نماز(. مؤّسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی. 

زارعی امين، محمد، )1392(، »تحيلی بر حدیث سلسله الذهب«. مشهد: بنياد پژوهش های  آستان قدس.

شبستری، محمود بن عبدالکریم، )1371(. گلشن راز. تهران: چاپ احمد مجاهد و محسن کيانی 

طباطبایی، سّيد علی، ) 1386(.  انسان  کامل. قم: مطبوعات دینی.

طبرسی، حسن بن علی، )1380(.  اسرار  االمامه. مشهد: بنياد پژوهش های اسالمی   

طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، )1356(. جامع البيان فی تفسير القرآن. تحقيق حبيب یغمایی، تهران: انتشارات 

توس

امنّيت در پرتو والیت
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طوسی، محمد بن حسن، )1414ق(.  االمالی. قم: دارالثقافه

قمی، عباس، )1384(. مفاتيح  الجنان. قم: انتشارات قم. 

کلينی، محمد بن یعقوب، )1392ق(.  اصول  کافی. 4 جلدی، تحقيق محمدباقر بهبودی و علی اکبر غفاری، تهران: 

المکتبه االسالميه.

مطّهری، مرتضی، )1370(. مجموعه  آثار. تهران: صدرا.

مجلسی، محمدباقر، )1362(. بحاراالنوار. 110 جلد، تهران: دارلکتب االسالميه.

ميالنی، سّيد محمدعلی، )1427ق(. علم  و  جهاد. قم: لسان الّصدق.

مرادی، اکرم و حجت فر، گلی، )1393(. »تحليل جمله )بشروطها و انا من شروطها(. سلسله الذهب« مجموعه مقاالت 

همایش علمی- پژوهشی حدیث سلسله الذهب مشهد: بنياد پژوهش های آستان قدس.

مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشيری النيسابوری، بی تا. صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی، بيروت: دار احياء 

التراث العربی. 
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هدف از نگارش مقاله، توصيف و بررس��ی تأثير تربيتی امام رضا)ع( در تعالی باورهای 
معنوی مردم ايران اس��ت. پژوهش حاضر ب��ا بهره گيری از رويکرد کيف��ی و با روش 
توصيفی- تحليلی انجام و با اس��تفاده از منابع موجود و در دسترس به توصيف و تحليل 
پيامدهای حضور امام رضا)ع( در ايران در دوران حيات و بعد از شهادت پرداخته شد. 
برای رس��يدن به هدف فوق، ابتدا ش��ناختی از وضع معنوی ايرانيان قبل از حضور امام 
رضا)ع( به ويژه در دوران ساسانيان الزم بود که بصورت گذرا و اجمالی به آن پرداخته 
ش��د و مش��خص گرديد؛ بخاطر وجود ظلم و س��تم حاکمان، مردم ايران به دنبال آئينی 
می گشتند که عدالت و مساوات جزء مؤّلفه های آن باشد. اّما با ورود اسالم و با شناخت 
ابتدايی از آن، مردم ايران در می يابند؛ راه نجات همين دين و مجريان آن است. لذا مردم 
ايران به خاطر عملک��رد ناصحيح حاکمان غاصب و دنيا خواه بن��ی امّيه و بنی عّباس بر 
ممالک اسالمی من جمله ايران نه تنها عطش معنويشان لبريز و بهره مند نمی گردد که 
مورد ظلم و تحقير هم واقع می شود. در نهايت با حضور امام رضا)ع( در ايران و فرصت 
واليت عهدی ايشان و اقدامات مؤّثر آن بزرگوار، مردم به سمت معنوّيت واقعی هدايت 
شدند و  بعد از شهادت ايشان نيز با ترويج فرهنگ زيارت و حضور سادات دعوت شده 

توّسط اين امام عزيز، مردم ايران در معنوّيت رشد فزاينده ای پيدا کردند.

چکیده

آثار تربیتی امام رضا)ع( در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

محمود نيك آیين،1  حسنعلی بختيار نصرآبادی،1  حمزه علی بهرامی،3  
 کمال نصرتی هشی،4  نفيسه عباسپور5

Neekayeen.m1100@gmail.com   .)1 . کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان)نویسنده مسئول
    h. nasrabadi89@gmail.com                                     .2 . دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان

bahrami1918@yahoo.com                                        .3 . استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان
Kamalnosrati1367@yahoo.com                    .4 . دانشجوی دکتری فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان
abaspournafiseh59@gmail.com                                          .5 . کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پيام نور

امام رضا)ع(، معنوّيت، تربيت معنوی، ايران.

واژه های کلیدی

تاریخ دریافت:1394/4/16
تاریخ پذیرش:1394/8/9
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1. مقدمه
معنویّت را در واژه نامه نوین در آنچه راجع به باطن شخص و روح باشد دانسته اند. در 
لغت نامه دهخدا گفته شده است: معنوی منسوب به معنی، حقيقی، اصلی، ذاتی، مطلق و 
باطنی و روحانی است و مقابل مادی، معنایی که فقط به وسيله قلب شناخته می گردد و زبان 
را در آن بهره ای نيست )مرشدی بيدگلی، 1387: 6-7( یا می توان گفت معنویّت بعدی از 
وجود انسان است که فرارونده است و انسان را با افراد دیگر طبيعت و هستی مّتصل می کند 
)غباری بناب، 1:1386-18( از منظر عاّلمه طباطبایی انسان به طور ذاتی موجودی معنوی 
به سوی تجّرد است )اشعری و همکاران، 1391:  فرایند تکامل نفس  نيز  است و معنویّت 
به خود مشغول ساخته  را  بشر  باز فکر  از دیر  دارای روحانّيتی است که  انسان  91(. پس 
است. از نظر اسالم تنها خواستگاه معنویّت انسان روحانّيت اوست )برزگر، 31-21:1384( 
بطوری که معنویّت در اسالم رشد بعد روحانی انسان در متعالی شدن گرایش های باطنی اش 
است. )مرشدی بيدگلی، 6:1387-7( بنابراین یکی از عناصر انسان بودن معنوی بودن است 

)مارکوس 1، 2005: 91-81(. 
از این رو به خاطر نقش و جایگاه مهم معنویت و توجه به این بعد، در رساندن انسان ها 
به سعادت، در مقاله حاضر به دنبال بررسی تأثير امام رضا)ع( بر روی باورهای معنوی مردم 
ایران از حين ورود آن بزرگوار به ایران پرداخته می شود و برای روشن شدن این موضوع و 
بيان نقش امام معصوم)ع( در رشد معنوی انسان ها باید گفت؛ در واقع نقش امام در تقویت 
معنویّت افراد برجسته است و خداوند در ميان مردم نفوس ممتازي را که به وحی االهی 
ملهم و مؤیّدند، بر می انگيزد تا نفوس آدميان را بيدار کند و پرده از نفوس فطري آنان بردارد. 
به این ترتيب، نور فطري چيزي می یابد که از طریق االهی تکميل و تقویت می شود )مهدي 
نراقی؛ 1370،12( امامِت دیني راهبر انسان به سوي معرفت حقيقي و اعتدال مطلوب در 
جریان زندگي است و جامعه اي که پذیراي آموزش هاي امام باشد، هرگز در ایستگاه بي خبري 
و سرگرداني متوّقف نمي ماند. بالندگي، پویایي، شادابي و سرزندگي، از مختصات و ثمرات 
امامِت دیني است. امام رضا)ع( می فرمایند: اگر کسی بگوید: چرا شناخت پيامبران و اعتراف 
به آن ها و اقرار به )لزوم( اطاعت از آنان، بر مردم واجب است؟ در پاسخ گفته می شود: چون 

marques .  1
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برتر از آن است که دیده شود، سستی و ناتوانی آنان از ادراک او آشکار است، پس چاره ای 
جز این نيست که ميان خداوند و مردم، پيام آوری معصوم باشد که اوامر و نواهی و ادب )و 
آموزه های( او را به ایشان برساند و آن ها را به آنچه مایه سود و زیانشان است، آگاه سازد 
فرمایند:  می  معنوی  والیت  توضيح  در  نيز  طباطبایی  عاّلمه  آملی، 144:1386(.  )جوادی 
امام چنان که نسبت به ظاهر اعمال مردم پيشوا و راهنما است همچنان در باطن نيز سمت 
پيشوایی و رهبری دارد و اوست قافله ساالر کاروان انسانّيت که از راه باطن به سوی خدا سير 

می کند. )طباطبائی، 196-192:85(
لذا در پژوهش حاضر مروری بر تحقيقاتی ممکن شد که به بحث، پيرامون موضوع این 

پژوهش پرداخته که در ادامه، تحقيقات و خالصه ای از نتایج آن ها  ذکر می شود:  
حر )1387( در مقاله ای با عنوان سيره تربيتی و اخالق عملی امام رضا)ع(، فضایل اخالقی 
امام رضا)ع( را بيان می کند و در پی آن است که اثبات کند امام)ع( در هر رفتار اخالقی چه 
هدفی را دنبال کرده است. به عنوان نمونه امام)ع( به نماز و عبادت بسيار اهّميت می دادند 
چون آن را مایه رستگاری می دانست اند یا اینکه کرم و بخشش جزء سيره امام رضا)ع( است 

چون امام می خواهد برای رفع محروميت و فقر زدایی تالش کند.
امری  زندگی  مهارت های  آموزش  حاضر،  عصر  در  اینکه  به  اعتقاد  با   )1389( شرفی 
مهارت های  بيان  به  رضوی  سيره  در  زندگی  مهارت های  کتاب  تأليف  با  است  ناپذیر  انکار 
)شناختی، ارتباطی، اجتماعی( می پردازد و در هر باب، سيره ی رضوی)ع( را در آن خصوص 
تبيين می کند و در نهایت در سه فصل آخر کتاب به مهارت های تربيتی و فرزند پروری در 

حيطه های شناختی و ارتباطی با تأکيد بر سيره رضوی )ع( می پردازد.
صحبت لو و جعفری )63:1389( در پژوهشی با عنوان تربيت اخالقی در دیدگاه رضوی 
ضمن اشاره به نظرات و دیدگاه های اخالق شامل نظریات اندیشمندان قدیمی و معاصر در 
غرب و در اسالم در بخشی نيز مستقيماً سيره اخالقی امام رضا)ع( را بر اساس مبانی و اصول 
و روش مورد تبيين قرار می دهند و به این نتيجه می رسند که سراسر زندگی امام رضا)ع( 

مشحون از رهنمودها در اخالق و تعليم و تربيت است. 
نجفی و همکاران )1393( در پژوهشی با عنوان روش های تربيت اخالقی در سيره رضوی)ع( 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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آشکار ساخت اند؛ در سيره ی تربيتی و اخالقی امام رضا)ع( بيش از هر چيز بر روش پيشگيری 
و زمينه سازی تأکيد شده است که نشان از اهّميت محيط تربيتی دارد. لذا بر روش هایی 
مانند پرهيز از معاشرت با صاحبان  رذائل، ایجاد فضایل اخالقی در جامعه، محّبت و احسان، 

جذبه و آراستگی تأکيد شده است.
بنابراین مالحظه می شود که پژوهش های انجام شده بيشتر در خصوص تربيت اخالقی 
صورت گرفته است و هيچ یک از تحقيقات بعد پيامد های تربيت معنوی امام رضا)ع( را بررسی 
نکرده اند. لذا در این پژوهش برای اّولين بار، آثار تربيتی امام رضا)ع( بر تعالی باور های معنوی 
مردم ایران مورد بررسی قرار می گيرد و برای نيل به هدف مذکور از رویکرد کيفی و با روش 

تحليلی – توصيفی استفاده می شود.
1. سؤاالت پژوهش

الف( وضع معنویّت در جامعه ایران قبل از ورود امام رضا)ع( به چه صورتی بوده 
است؟

ایران در زمان حيات  باورهای معنوی مردم  تعالی  امام رضا)ع( در  تأثير   ب( 
چگونه بوده است؟

چه  ایران  مردم  معنوی  باورهای  تعالی  در  رضا)ع(  امام  شهادت  از  بعد  ج(   
تأثيراتی به وجود آمده است؟ 

3. گذری اجمالی به معنویّت ایرانيان قبل از ورود امام رضا)ع( به ایران
الف( معنویّت ایرانيان در زمان ساسانيان :

هدایت معنوی ایرانی در عهد ساسانی به عهده روحانيون زرتشتی بود که مّدت زیادی 
به این امر مشغول بودند. اما آئين زرتشتی به دالیل  ذیل دیگر توان هدایت معنوی مردم 

را نداشت: 
1. دیرینگی و بيروح گردیدن آئين زرتشتی از دوره قباد به بعد )شهيدی، 121:1369( 
ناروای  اقدامات  2. تحميل قوانين مذهبی 3. تفّرق زرتشت بين موبدان 4. خود کامگی و 
نحوه  که  بود  حاکمه ای  نظام  خدمت  در  زرتشتی  روحانّيت   .)66:1390 )شاکر،  روحانّيت 
مدیریتش طبقاتی کردن انسان ها بود که اقلّيتی برخوردار و اکثریتی محروم باشند و اکثریت 
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ایرانی به این نتيجه رسيده بودند که این آئين و عوامل اجرای آن نه تنها به معنویّت انسان 
ایرانی  لذا روح  نماید.  بهره کشی می  نفع نظام حاکمه  به  او در جامعه  از  بلکه  ندارد  توجه 
نهان همگان هماره وجود داشت،  از آئين در  برای فرار می گشت، فرار  به دنبال روزنه ای 
گرایش بسياری به آئين بودا سپس مسيحيت و مذاهب هندی و چينی و یونانی غير قابل 
بين  در  خدا  پيامبر  آخرین  بعثت  خبر  رو  این  از   .)68:1377  ، زاده  )افتخار  نيست  انکار 
مردم یمن به گوش مردم ایران نيز رسيد و زمينه را برای ورود اسالم به ایران فراهم نمود. 
آئين  از  ایرانی  از خسته شدن روح  این گرایشات نشان  بنابراین  )جواهری،22-20:1388( 
خدمتگزار طبقه حاکم ظالم و ستمگری است که ایرانی را فقط برای خدمت می خواهد و نه 
برای رشد از هر حيث. لذا ایرانی به دنبال آئينی می گشت که عدالت و مساوات جزء مؤلّفه 
های آن باشد و او را به دیده ی کرامت نگاه کند و شانس رشد در همه زمينه ها را به او بدهد.

ب( عصر امامت امير مؤمنان)ع( و معنویّت مردم ایران: 
هر چند بعد از وفات پيامبر)ص( در عصر امامت اميرالمؤمنين)ع( انحراف در امر خالفت به 
وجود آمد ولی با مدیریت حضرت علی)ع( و سکوت با برکت و تأثير گذار ایشان اسالم به نواحی 
مختلف از جمله ایران گسترش یافت. در اواخر حکومت ابوبکر و تمام دوران حکومت عمر، 
سرزمين ایران به دست مسلمانان افتاد و عموم مردم گروه گروه با آگاهی از روی حق طلبی 
حضرت  امامت  دوران  در  ایرانيان  لذا   )22-20:1388 )جواهری،  پذیرفتند.  را  اسالم  دین 
علی)ع( بر خورد فاتحان مسلمان را، شاهد بوده که چگونه با مساوات و عدل با آنها برخورد می 
کنند. نحوه برخورد با اسيران را تجربه کردند و دیدند که حضرت علی)ع( چگونه با بزرگواری 
با اسيران ایرانی برخورد می کنند لذا با اشتياق این آئين را پذیرفتند )بيات، 27-26:1356( 
ایرانی است و  از نتایج معنوی این دوران، پذیرش دین اسالم از طرف  پس می توان گفت 
ایمان به این عقيده که اسالم دین نجات دهنده او است و آشنایی مختصر او با این دین بود.

ج( تأثير منفی خالفت بنی امّيه بر معنویّت مردم ایران:
پس از شهادت حضرت علی)ع( در رمضان سال 40 ه.ق و خالفت کوتاه مدت امام حسن)ع( 
و صلح او با معاویه، خالفت معاویه بن ابی سفيان که از خاندان بنی امّيه بود مسلّم گردید. 
او که مردی سياسی و عوام فریب بود با تثبيت حکومت خود بر مصر و سوریه و فلسطين 
تحکيم اساسی حکومت بنی امّيه را آغاز کرد. او قدرت بنی امّيه را در سرتاسر عالم اسالم 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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بسط داد. )رامتين، 23:1389-24( بنی امّيه طبق تصریح تفسير آیه60 سوره االسرا شجره 
ملعونه هستند. از اسالم اصيل به دور و پيوسته برای اسالم خطرساز بوده اند. آن ها خاندانی 
اسالم  با  سرسخت  های  دشمنی  آن ها  و  بودند  مکه  سرزمين  در  قریش  قبایل  از  مشهور 
داشتند و در زمان خلفای پيشين مناصب مهمی از جمله حکومت شام را به دست آوردند 
)وفا،17:1391-13(. بانی این حکومت )معاویه( فردی شراب خوار بود و استاد انواع حيله، 
دروغ و خدعه بود )مغينه، 68:1341-65( لذا  آن ها با این پيشينه و بيان قرآن برای دین و 
رشد معنویّت و خدمت به مسلمين و اسالم دست به تالش نزدند که صاحب حکومت شوند 
بلکه آنها برای مطامع دنيوی خود و به خاطر حّب دنيا حکومت بر مسلمانان را از صاحبان 
اصلی آن ائّمه اطهار)ع( ربودند. خطبه معاویه در نخيله گویای این موضوع است: من با شما 
جنگ نکردم که نماز بخوانيد و روزه بگيرید، حج کنيد و یا زکات بدهيد که شما این کارها را 
می کنيد، من با شما جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم. )شهيدی، 165:1369( معاویه در 
گرفتن خالفت به شمشير و پول متوّسل شد. او با بخشيدن پول به شعرا و متملّقين و دادن 
مقامات به مّدعيان و مخالفين حکومت اکثر مردم را رام کرد و هر کس را به مخالفت بر می 

خواست مغلوب یا مسموم و یا مقتول می نمود )آشتيانی، 117-118:1387(.
با توجه به عملکرد امویان در حکومت خود گروه هایی در همراهی با آن ها و یا بر ضّد 
آن ها شکل گرفت که این گروه ها هم عرب بودند و هم غير عرب. این گروه ها برای رسيدن به 
اهداف خود با تأثيرات معنوی تبليغی، ایرانيان را با خود همراه می نمودند. از مهم ترین این ها 
می توان گروه های ذیل را نام برد: یاران بنی امّيه که بيشتر اهل تسّنن بودند، یاران علویان 

که از شيعيان بوند، گروه خوارج، گروه موالی و عّباسيان )وفا ،187:1391(. 
تناقض و تعارض بين احکام دین و سياست رژیم اموی در دو عرصه اجتماعی و اقتصادی 
منطقه  این  در  اینکه  تا  داشت  ادامه  ماوراءالّنهر(  )خراسان،  امپراتوری  شرقی  بخش  در 

بحران های جّدی بر عليه بنی امّيه به وجود آمد )مهدی الخطيب، 1:1378(.
اما مظالم و تبعيضات نژادی خلفای اموی نتوانست مسلمانان ایرانی را به اسالم بدبين 
کند. آن ها حساب اسالم را از خلفای جور جدا کردند، ایرانی عدالت واقعی را نزد خاندان 
رسالت یافت و تنها آن ها را می دید که بدون هيچ گونه تبعيض از حقوق موالی دفاع می کند. 
)شاکر، 75:1390( لذا ایرانی جماعت برای ایجاد حکومتی عادالنه و رشد دهنده در همه 
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ابعاد من جمله معنویّت برای مسلمين تالش کردن تا خاندان بنی امّيه را براندازند و خاندان 
پيغمبر را حاکم کنند ولی ایرانی چون با خاندان رسالت آشنایی کامل نداشت و بنی عّباس 
بر این امر واقف بود، لذا آنها مردم ایران را فریفتند و خود را آل رسول معرفی کردند، زیرا 
تبليغات آن ها بر اساس شعار مجعول »الرضا من آل محّمد« بود )ترکمنی آذر، 77:1383(. 
ایرانيان توانستند خالفت را از  بنابراین خلفای عّباسی با تکيه بر نيروی انسانی و شمشير 
بنی امّيه بگيرند و غاصبان جدید خالفت شوند. مهم تر اینکه ایرانيان در واقع برای خاندان 

پيغمبر شمشير زده بودند 
د( معنویّت در عصر اّول خالفت عّباسيان تا زمان مأمون:

زمان هاي  در  آن ها  عملکرد  نوع  خاطر  به  و  عّباسيان  خالفت  شدن  طوالني  دليل  به 
مختلف، پژوهشگران دوره عّباسيان را به چهار عصر تقسيم کرده و چون آمدن امام رضا)ع( در 
عصر اّول عّباسي اتّفاق افتاده است و از آنجایی که در این قسمت سعی می شود تأثير خلفاي 
عّباسي قبل از ورود امام رضا)ع( در ایران بررسي شود لذا باید نوع عملکرد حکومت عّباسي 
را در عصر اّول تا زمان مأمون مورد بررسي قرار داد و براي آگاهی از اینکه خلفاي عّباسي 
به ویژه در عصر اّول چه تأثيري بر معنویّت مردم تحت تسلّط حکومت خود به ویژه ایران 
داشتند الزم است که هدف آن ها از حکومت و نوع حکومت به طور مختصر مورد تحليل 
و بررسی قرار گيرد؛ عّباسيان داعيه خالفت داشتند و نسبت خود به خاندان پيامبر)ص( را 
امتيازي براي رسيدن به خالفت و اثبات برتري نسبت به امویان می دانستند )ترکمني آذر، 
64:1383( نوع عملکرد آن ها براي به دست آوردن حکومت و سخنان و اقدامات اّوليه آن ها 
در ابتداي حکومت حاکي از آن است که هدف آن ها فقط به دست آوردن حکومت است آن 
هم فقط براي خاندان عّباسي و الغير و کار به دین و خدمت به مردم  و هدایت همه جانبه 
مردم نداشتند. لذا در ادامه به توضيح گوشه اي از عملکرد آن ها در به دست آوردن حکومت 

و نوع حکومت آن ها در آغاز خالفتشان پرداخته می شود:
شيعه  عرب،  غير  و  عرب  از  اعم  ناراضيان  همه  همراهي  در  عّباسي  مبلّغان  کوشش   -
از ناخالص بودن هدف آن ها از به دست آوردن  و خارجي و حتي غير مسلمان که حاکي 

حکومت است )پطروشفسکي، 1368: 50(.
- انتخاب شعار مجعول »الرضا من آل محّمد« براي همراه ساختن ایرانيان به ویژه مردم 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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خراسان که خواستار خالفت آل رسول بودند ولي نمي دانستند آل رسول چه کساني هستند 
لذا آن ها از ابتدا با نيرنگ و فریب  براي رسيدن به خالفت تالش کردند و خالفتي که بر 
براي دین و خدمت به مردم نيست پس آن ها  اساس دروغ بخواهد پایه ریزي شود مسلّماً 
با نيروي انساني و شمشير ایراني توانستند خالفت را از بني امّيه بگيرند و غاصبان جدید 

خالفت شوند. )ترکمني آذر، 77:1383(
پليد خاندان عّباسي در غصب حکومت داشت.  از قصد  - خطبه سّفاح در کوفه نشان 
سّفاح در خطبه خود در کوفه اعالم کرد: )خالفت عّباسي است و عّباسي هم باقي مي ماند(. 
)طقوش، 61:1380( لذا خالفتي که بخواهد بر اساس غصب باشد نمي تواند حکومتي براي 

دین و رشد مردم در همه عرصه ها باشد.
اّولين خليفه عّباسي و ساختن شهر  انبار توسط سّفاح  - ساختن شهري در کنار شهر 
دليل  به  براي حکومت  کوفه  نکردن  انتخاب  و  عّباسي  دومين خليفه  منصور  توّسط  بغداد 
براي خود  را خطري  علي)ع(  اميرالمؤمنين  محّبان  و  عّباسي شيعيان  که خلفاي  است  این 
احساس می کردند )طقوش، 44:1380-71( چرا که آن ها کاماًل آگاه بودند که حکومت از 
آن اميرالمؤمنين و فرزندان آن بزرگوار است و از اینکه حکومت به صاحبان اصلي آن برسد، 

در هراس بودند. 
- به قتل رساندن عناصر پر قدرت ایراني که زماني بازوي تواني آن ها بودند مانند ابومسلم 
خراساني و خاندان حضرت علي)ع( توّسط خلفاي عّباسي، به این خاطر که آن ها را رقيب خود 
در خالفت مي دانست اند. لذا سّفاح و منصور مخالفان را از هر طيف کشتند. کشتن ابوسلمه 
و حبس و قتل سادات حسني در زمان منصور از همين موضوع حکایت مي کند )ترکمني 
آذر، 77:1383(. با توّجه به این نوع عملکردها نمي توان باور داشت که آن ها براي دین و 
معنویّت و خدمت در عرصه هاي گوناگون به ملّت اسالمي تحت حکومت خود اقدامي انجام 
داده باشند. لذا وقتی مردم ایران به این موضوع پی می برند، نارضایتي آن ها از خالفت عّباسي 
بيشتر مي شود و تالش می کنند، خالفت به صاحبان اصلي آن )خاندان رسالت( برسد. لذا 
مأمون زیرک ترین خليفه عّباسي با آگاهي از این خواسته مردم و آگاهي از حّقانيت خالفت 
از تسلّط بر امين برادر خود براي آرامش معترضان  اميرالمؤمنين علي)ع( و فرزندانش پس 
ایراني و علوي، امام رضا)ع( را براي سپردن حکومت یا والیت عهدي به ایشان به ایران دعوت  
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مي کند.
4. تأثير امام رضا)ع( در تعالی باورهای معنوی مردم ایران در زمان حيات 

هر چند آمدن امام رضا)ع( به ایران برای والیت عهدی امری اجباری بود و امام)ع( بارها 
این امر را در فرصت های مختلف یاد آور شده بود ولی امام رضا)ع( برای انجام رسالت الهی 
از هيچ  باورهای معنوی(  )تعالی  انسان هاست  خود که همان هدایت و جهت دادن فطرت 
خود  مقاله  در  همایون  محّمدهادی  جمله  از  تحليل گران  از  بعضی  نکردند  دریغ  کوششی 
رسالت امام رضا)ع( را در راستای تشکيل تمّدن بزرگ اسالمی تربيت مردم ایران معرفی می 
کند. )همایون، 60:1392-33( لذا امام رضا)ع( در طول سفر خودشان در ایران و همچنين 
در مّدت اقامتشان در مرو به صورت هدفمند به اجرای برنامه هایی پرداختند که نتيجه آن، 
ناکامی مأمون در رسيدن به اهدافش بود و همچنين تحّقق رسالت الهی خودشان که به مرور 

در ادامه به ذکر آن ها پرداخته خواهد شد.
کرامات امام رضا)ع( از لحظه ورود به ایران سر آغازی بود برای تقویت شناخت ویژگی های 
امام )امام شناسی( و ایمان به شایستگی امام رضا)ع( برای امامت. اما وجود بعضی ویژگی ها 
در این کرامات عاملی شدند برای نهادینه شدن این باورها در مردم ایران تا در طی نسل های 
متمادی از آن ها شيعيانی بسازد دائمی و محّب واقعی اهل بيت)ع( و بدانند که راه سعادت 
ارتباط و پيروی از اهل بيت است و آن را تمرین زندگی خود قرار دهند. برای روشن شدن 
بحث به بيان بعضی از کرامات به همراه ویژگی های اثر گذارشان در تقویت باور های معنوی 

مردم ایران پرداخته می شود:
1.4. رفتارهای هدفمند امام رضا)ع( برای تغيير نگرش در باورهای معنوی مردم 

ایران
گواهی  تاریخ  سفر:  طول  در  اقامتشان  محل های  در  ضروری  معارف  بيان  الف( 
همواره  مرو  در  و چه  مسير  در طول  ایران چه  به  امام  ورود  ابتدای  همان  از  که  می دهد 
ایرانيان با شور و اشتياق بر دور امام حلقه زده و از علم سرشار و دیدگاه های علمی و فرهنگی 
ارزشمند شيعه بهره برده اند. برای نمونه رجاء بن ضّحاک درباره رفتار امام در بين راه می 
گوید: ))آنگاه امام بر می خواست و به مردم می پرداخت و آنان را حدیث می کرد و موعظه 
و پند می داد تا نزدیک زوال ظهر و آن حضرت در هيچ شهری قدم نمی گذاشت جز اینکه 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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اهالی آن سامان به دیدنش آمده از وی مسائل و مشکالت دینی خود را می پرسيدند و بسيار 
از  از آباء گراميش حدیث می کرد(( )صالحی، 185:1384( در یکی  برای آنان از پدرش و 
موقعّيت های پيش آمده و کم نظير و مؤثّر برای راهنمایی مردم در مسير سفر امام رضا)ع( به 
مرو آن جایی بود که جمعيت کثيری از مردم نيشابور در بدرقه امام رضا)ع(، از زبان پدران 
به  اّوالً  بود  این موقعّيت کم نظيری  امام علی)ع(، خواستار حدیثی شدند  بزرگوارشان  و جّد 
خاطر کثرت جمعيت که موّرخين تصریح کرده اند 24000 قلمدان برای نوشتن حدیث آماده 
بود این مطلب نشان دهنده این است که این جمعيت متجاوز از 100000 نفرند )کمپانی،  
95:1365-96( و ثانياً این جمعيت کثير خود تشنه هدایت اند و ثالثاً خواستار بهترین وسيله 

هدایت یعنی حدیث هستند. 
امام رضا)ع( تصميم گرفتند از این موقعيت کم نظير و اثر گذار بهترین بهره برداری را در 
جهت هدایت معنوی مردم انجام دهند. لذا ضروری ترین مسائلی را مطرح کردن که به تغيير 
نگرش معنوی مردم می انجاميد. چه مسئله ای ضروری تر از توحيد که راه و مسير حرکت 
معنوی را روشن می کند. چه مسأله ای ضروری تر از والیت که شرط تحّقق رسيدن به مقصد 
در این حرکت معنوی  است. پس حدیث سلسله الذهب را بيان می کنند که مفاهيم کليدی 
معنویّت )توحيد – والیت ( را در بر دارد. این حدیث به تواتر در منابع حدیث از محّدثان 
مختلف نقل شده است. این همه تالش های امام رضا)ع( برای بيان معارف ضروری به مردم 
حّتی در طول سفر که با سختی های راه همراه است در راستای تغيير نگرش در باورهای 

معنوی مردم ایران بوده است.
ب( تبيين  و دفاع از حقيقت اصول اعتقادی مهم و مؤثّر در معنویّت انسان ها 

در مرو 
تشکيل کالس های درس در منزل و مسجد مرو و نيز استفاده از هر فرصتی در تبيين 
مبانی اصيل شيعه نمونه ای بارز از فعاليت های علمی و فرهنگی امام)ع( می باشد. والیت عهدی 
تحميلی در مرو فرصتی مناسب برای امام شد تا بتوانند ضروری ترین اصول اعتقادی اسالم 
و تشّيع را در مرو تبيين نمایند تا در عصری که مستعد گسترش شبهات بود، جلوگيری 
نمایند از گسترش شبهات اعتقادی مسلمانان و شيعيان و همچنين این که این اصول در 
این  در  امام)ع(  موّفقيت  به  اسالمی  اندیشمندان  که  بود  مؤثّر  معنویشان  رشد  سير صحيح 
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عرصه اعتراف نموده اند. محمدی ری شهری معتقد است امام رضا)ع( در پایه گذاری و گسترش 
اندیشه کالمی مسلمانان و تشّيع موّفق بوده اند. چون امام رضا)ع( پاسخ گوی سواالت متکلّمان 

مسلمان و غير مسلمان بوده اند )محّمدی ری شهری، 66-67:1393( .
مهاجرانی در قسمتی از مقاله خود آورده است که ميراث فلسفی امام علی)ع( به دست سه 
نفر از ائّمه – باقرین)ع( و امام رضا)ع( آشکار شده است )نصر، 218:1383(. مباحث اعتقادی 
که در این دوره در جامعه نمود بيشتری داشت و امام)ع( درباره آن سخن گفته اند عبارتند 
از: توحيد، نبّوت و امامت، چرا که در نگاه امام رضا)ع( این اصول در تربيت معنوی انسان ها 
مؤثّرند و نباید خدشه ای بر آن ها وارد شود و باید حقيقت آن ها آشکار شود که بخشی از سيره 

امام)ع( را در مرو راجع به هریک از این اصول تبيين می کنيم.
توحيد: برای امام)ع( مسأله تبيين حقيقت توحيد بسيار مهم بود چرا که آن در تعيين 
از هر فرصتی چه در مرو و چه  امام)ع(  انسان ها مؤثّر است. لذا  غایت مسير تکامل معنوی 
خارج از مرو در تبيين این موضوع  و نقش آن در تکامل معنوی انسان ها تالش نمودند. که 

به بعضی از آن ها اشاره می شود:
بيان خطبه توحيدیه در جمع بنی عّباس حاضر در مجلس مأمون:... ثم قال: اول عباده 
اهلل معرفته و اصل معرفه اهلل توحيده  ... ))سپس فرمود: نخستين مرحله عبادت خدا شناخت 
و معرفت اوست و اساس و پایه معرفت خداوند توحيد و یگانگی اوست ...((. امام)ع( در این 
خطبه طوالنی درباره اهّميت توحيد، راه های شناخت خدا، صفات خدا و ... مطالبی را بيان 
از متکلّمانی که  بسياری  به سؤاالت  امام)ع(  کردند )طبرسی، 367:1392-358(. همچنين 
امام)ع( جویا شوند صبورانه پاسخ هایی کامل و قابل پذیرش  از زبان  می خواستند توحيد را 
عرضه می کردند که منجر به اعتراف آن ها به قبول اندیشه توحيدی امام )ع( می شدند. حسين 
بن خالد، حسن بن علی وشاء، محمد بن سنان، عمران صابی، سليمان مروزی و... از این 
دسته افراد بودند که راجع به مسأله توحيد از امام)ع( سؤال نموده اند )صدوق،388:1380-

.)228
به  نياز  پس  نيستند  مصالحشان  تشخيص  به  قادر  انسان ها  چون  امام)ع(  نگاه  در  نبی: 
لذا  کنند.  دفع  را  زیان هایشان  و  تأمين  را  منافعشان  که  دارند  نواهی  و  اوامر  و  آموزش ها 
فرستاده ای بين خدا و مردم نياز است که او همان نبی است. االمام الرضا)ع( فی عله وجوب 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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معرفه الرسل واالقرار بهم واالذعان لهم بالطاعه ... ما یکملون به مصالحهم ،... لم یکن بد لهم 
من رسول بينه و بينهم، معصوم، یودی اليهم امره و نهيه و ادبه،... )صدوق، 253:1408( با 
توجه به این نگاه امام)ع( در هر جا که تشخيص می دادند راجع به نبی و عصمتش شبهه ای 
است به شّدت موضع گيری و با بيان مطالبی ایده درست را در این خصوص آشکار می کردند. 
یکی از این موارد پاسخ امام)ع( به مأمون راجع به عصمت انبياء است. مأمون سؤاالت خود 
راجع به عصمت انبيا می پرسيد و امام)ع( پاسخ می داد و مأمون پس از شنيدن هر پاسخ امام )ع( 

را به خاطر پاسخ هایشان تقدیر می کرد )صدوق،396-418:1380(.
از  منتخب  امام  داشتن  به  انسان  نياز  بر  وحی،  ضرورت  تبيين  پی  در  امام)ع(  امامت: 
سوی خداوند بسيار تأکيد نموده اند و در این خصوص از ایشان احادیث زیادی روایات شده 
است )زبيدی، 109:1382(. در نگاه امام رضا)ع( انسان در فهم دین احتياج به راهنما دارد 
و آن راهنما انسانی است که فقط خداوند به ویژگی های او آگاه است و انتخابش هم توّسط 
خداست نه انسان ها چون از عهده شناختش بر نمی آیند. عبدالعزیز بن مسلم شبهاتی را که 
در باب امامت در مسجد مرو شنيده به امام رضا)ع( گزارش می کند. لذا امام)ع( در خطبه ای 
معروف به خطبه ی اماميه که خطبه ای است طوالنی امام و جایگاه اش را برای عبدالعزیز بن 

مسلم این گونه بيان می کند:
... امام امين خدا در زمين و حّجت او بر بندگان است. او خليفه خدا در کشور خداست. 
امام دعوت کننده ی مردم به سوی خدا و مدافع حرمت های الهی است. امام مقام انبيا و وارث 
اوصيا است. امامت نمایندگی خداوند عّزوجل و جانشينی پيامبر)ص( و مقام اميرالمؤمنين)ع( و 
ميراث حسن)ع( و حسين)ع( است. امام حدود را اجرا می کند. او مدافع دین است. او مبين و 
مجری دین است او زمام دین است. توّسط امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد 
به کمال خود می رسد. امام از گناهان پاک است و از عيوب مبّری و اطاعتش واجب. پس 
انتخاب مردم کجا و این مقام کجا؟ پس چگونه می خواهند امام را برگزینند؟ او معدن قداست 

و پاکيزگی و عبادت و علم و بندگی است... )صدوق، 444-458:1380(
ج( دعوت امام رضا)ع( از بستگان برای حضور در ایران: حضور امام رضا)ع( موجب 
شد که گروه های فراوانی از امامزاده ها و سادات راهی ایران شدند )جعفرنژاد، 57:1386 ( 
نقل شده که امام رضا)ع( پس از والیت عهدی نامه ای برای بستگان خود نوشت و آنان را به 
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ایران دعوت نمود. این نامه باعث شد 12673 نفر از بستگان آن حضرت در چندین کاروان 
مدینه را به قصد خراسان ترک کنند )مفتخری، 50:1388(. در حقيقت دعوت امام رضا)ع( از 
بستگان خود دعوت از مربّيانی است از خاندان پاک نبّوت برای تبليغ عقاید حّقه شيعه که 
در اعتالی نگرش معنوی مردم ایران مؤثّر شد و عاملی برای توسعه و روند تکاملی شيعه شد. 
تأثير این مربّيان در اعتالی معنویّت مردم ایران هم در زمان حياتشان با انجام اقدامات اش و 
چه پس از شهادتشان بود. مزار این بزرگواران جایگاهی شد برای ارتباط صميمانه شيفتگان 
خاندان نبّوت؛ و همچنين جایگاهی شد برای بذل محّبت دو طرفه هم حاجت گرفتن و هم 
خدمت به اهل بيت)ع(. این مزارهای متبّرک در ایران، نمودی است از آرمان های راستين تشّيع 
که از اسالم ریشه گرفته بود و در حقيقت پشتوانه عظيمی برای معيارها و ارزش های واالی 
اینکه محلّی برای زیارت مشتاقان  بر  افزون  این مکان ها  مکتب تشّيع محسوب می گردید. 
خاندان اهل بيت)ع( بود مدرسه بزرگی نيز برای زائران تلّقی می گردید که از معرفت امامزادگان 
و فضایل اخالقی آن بزرگواران بهره مند گردند و از سویی به مظلومّيت و حّقانيت آنان پی 
ببرند که این خود در گسترش مذهب شيعه نيز مؤثّر بود. )حر، 1387: 40-25( در واقع این 

آرامگاه ها هر کدام به کانونی برای گسترش فرهنگ تشّيع تبدیل گردید. 
1.4. آثار و پيامدهای تربيت معنوی مبتنی بر  اعمال امام رضا)ع(

الف( آثار تربيتی والیت عهدی: مأمون مجبور بود که برای تحّقق اهداف سياسی خود 
از جمله مشروع جلوه دادن خالفت و به دست آوردن پایگاه مستحکم مردمی، خالفت و یا 
والیت عهدی را به امام رضا)ع( تحميل کند. مأمون در این راه هر اندازه که از خود زیرکی 
و سياست نشان داد به همان اندازه امام رضا)ع( از خود هوشياری نشان دادند و توطئه های 
برای خنثی کردن توطئه های  امام رضا)ع(  مأمون را خنثی کردند )محّمدزاده، 192:1388( 
مأمون برنامه بسيار دقيق طراحی کرد و با اجرای آن ها ضمن ناکامی نقشه های مامون اهداف 

برخواسته از رسالت شان را محّقق می کردند. 
پاسخ منفی  وليعهدی  برای خالفت و  به پيشنهاد مأمون و اصرار چند ماهه  امام  ابتدا 
دادند اثر معنوی این اقدام بر مردم و آگاهيشان از اینکه مأمون می خواهد والیت عهدی را 
بر امام)ع( تحميل کنند و امام اهل دنيا نيست )تقویت امام شناسی( و گذاشتن شروط امام 
برای دخالت نکردن در امور حکومت به جز آثار سياسی اثر معنوی هم داشت. اثر معنوی 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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آن زهد و پارسایی امام را برای مردم تداعی می کرد )تقویت امام شناسی( و امام در مجلس 
والیت عهدی با سخنان و رفتار خود حّقانيت ائّمه را در حکومت بر مردم تأکيد کردند. امام 
در پاسخ به درخواست مأمون برای ایراد سخن به عنوان وليعهد، با چند عبارت کوتاه حّقانيت 
خود را برای حکومت اعالم کردند. امام پس از حمد و ثنای الهی فرمودند همانا ما به سبب 
قرابت با رسول خدا)ص( بر شما حق داریم و شما نيز که اّمت آن حضرتيد بر ما حّقی دارید. 
هرگاه شما حق ما را ادا کردید ادای حق شما بر ما واجب خواهد بود )عاملی، 309:1386(  
اثرات معنوی این بيانات کوتاه بر مردم نيز امام شناسی است. )که حکومت حق امام رضا)ع( 
است نه مأمون( زمانی که مجلس خلوت تر شد دعبل خزاعی قصيده ای در خصوص حماسی 
تاریخی بنی هاشم و منقبت نامه آل علی)ع( قرائت کرد دعبل با خواندن قصيده اش حقانيت 
آل علی برای حکومت، زحمات و رنج ها و مظلومّيت آل علی)ع( را برای تحّقق امر دین، ظلم 
حاکمان غاصب را بر خاندان رسالت و ظهور منجی را بيان کرد. ضمن اینکه خواندن این 
قصيده با انتقال ویژگی های امام شناسی و یادآوری انسان های شایسته این مقام آثار معنوی 
بر مردم داشت. واکنش های امام بر این قصيده عالوه بر تأیيد اندیشه های دعبل یافته های 
مردم را از این قصيده به یقين تبدیل کرد. در پایان شعر با آفرین های مکّرر و دادن هدیه های 
زیاد )محّمدزاده، 215:1388( یک رمز معنوی به مردم دادند که راهنمای عمل مردم باشد. 
برای حّقانيت  است،  ارزشمند  اهل بيت  به  تأکيد کند که محّبت  به مردم  امام می خواست 
اهل بيت باید سخن گفت، باید از حّقانيت اهل بيت دفاع کرد و اینکه راه سعادت پيروی از 

اهل بيت است. 
ب( پيامد های تربيتی دعای باران: موقعيتی دیگر که امام)ع( به درستی در راستای 
اهداف خود )تغيير باورهای معنوی مردم( بهره برداری نمودند و مردم را راهنمایی کردند 
زمانی بود که مأمون از امام خواست برای خشکسالی دعا بفرمایند امام این گونه دعا فرمودند: 
به ما  آنان  را مورد احترام عموم قرار دادی  را بزرگ داشتی و ما  تو ما اهل بيت  بار خدایا 
متوّسل شدند و از طریق ما فضل و رحمت تو را طلب می کنند و در انتظار نعمت تو هستند. 
این دعا یک کد معنوی بود برای مردم که ائّمه واسطه فيضند برای بهره مندی از نعمت های 
الهی باید به ائّمه توّسل جست. امام پس از استجابت دعا این گونه مردم را راهنمایی نمودند: 
اهل بيت از نعمت های الهی اند و به مردم یاد آور شدند که با کفر نعمت، خدا نعمت هایش را 
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می گيرد و اقرار نکردن به دوستی اهل بيت کفران نعمت است )صدوق، 1380، ج2: 387-
383(. این سخنان هم یک کد معنوی دیگر بود که باید قدر اهل بيت را به عنوان یک نعمت 

باید دانست و باید دوستی اهل بيت را برای تشّکر از این نعمت الهی اقرار کرد.
ج( پيامد های تربيتی مناظرات امام رضا)ع(: یکی از روش های امام برای تبليغ دین 
در  چه  و  والیت عهدی  از  قبل  چه  فراوان  بدعت های  و  انحرافی  افکار  شّر  از  آن  حفظ  و 
مأمون  زمان والیت عهدی چون  در  )صالحی، 204:1384(.  بود  مناظره  زمان والیت عهدی 
بهترین  گرفت  تصميم  بکاهد  بود  آن  شاهد  که  امام  روز افزون  محبوبيت  از  می خواست 
امام را به عجز در آورد  تا  انتخاب کند  دانشمندان و متفّکرین و برترین جدل کنندگان را 
را  همه  امام  ولی  بکشاند.  اندیشمندان  رخ  به  را  امام  کمبود  و  کاسته  را  امام  محبوبيت  و 
از یهودی و مسيحی، برهمن، منکر خدا، مادی را در بحث محکوم نمود )محّمدزاده،  اعم 
374:1388(. مناظرات زمان والیت عهدی که مأمون تدارک دیده بود ویژگی ممتاز داشت هر 
کدام از طرفين که شکست می خوردند باید قبول شکست می کردند و این فرصت خوبی بود 
برای امام که با علم خدادادی خود ضمن شکست طرف مقابل اهداف متعالی خود را عملی 
کند. قبول شکست در برابر امام)ع( توّسط همه مناظره کنندگان در مجالس مناظره پيامدهای 
مهّمی برای آگاهی طرف های مناظره و همه مردم داشت که در جهت گيری دینی آنان تأثير 
داشت برای آنان ثابت شد که با وجود اسالم، هيچ آیينی قابل پيروی نيست و شيعيان دارای 
بهترین مکتب کالمی و بهترین رهبری هستند و به پيروان دیگر فرقه های کالمی نيز ثابت 

شد که اسالم ناب در اختيار آنان نيست و باید اسالم ناب را از اهل بيت بياموزند.
امام  معاشرت  آداب  و  رفتار  طرز  رضا)ع(:  امام  زندگی  تربيتی سبك  پيامد های  د( 
رضا)ع( چه پيش از والیت عهدی و چه پس از والیت عهدی آراسته بود به اخالق عالی ممتاز 

و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب فرموده بود.
امام)ع(  از پایان سفر درباره  امام)ع( از مدینه به مرو پس  رجاء بن ضّحاک مأمور کنترل 
اینگونه گفت: به خدا قسم شخصی را نيافتم که از ایشان پرهيزگارتر باشد و بيشتر از او به 
امام رضا)ع( در جمع  یاد خدا باشد... )مجلسی، 1356، ج49: 95(. مأمون دشمن کينه توز 
عّباسيان چنين گفت: ... من در ميان فرزندان عّباس و فرزندان علی رضی اهلل عنهم بسی 
و  متدیّن تر، شایسته تر  پارساتر،  با فضيلت تر،  را  آنان  از  ولی هيچ یک  و جو کردم،  جست 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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سزاوارتر به این امر از علی بن موسی الرضا)ع( ندیدم )مسکویه، 1366، ج6: 436(. از ابراهيم 
بن عّباس صولی نقل شده که گفته است: من ابی الحسن الرضا)ع( را هرگز ندیدم در سخن 
گفتن با کسی درشتی کند من هرگز ندیدم سخن کسی را بيش از فراغ از آن قطع کند و 
هرگز در خواست کسی را که قادر به انجام داد آن بود رد نفرمود. هرگز پای خود را پيش 
هيچ کس دراز نمی کرد... هر که بگوید در فضيلت کسی را مانند او دیده، از او باور نکنيد 

)ابن شهر آشوب، بی تا، ج4: 300(. 
در  هم  آن  می کردند  ترسيم  را  اسالم  راستين  چهره  مردمان  با  برخورد  در  امام)ع( 
عصری که جالل و شکوه پوشالی دستگاه خالفت از این آیين سيمای دیگری ارائه می داد. 
رفتار می کرد  مردم  با  دیدگاه  این  از  و  انسانی می دانست  ارزش  دارای  را  امام رضا)ع( همه 
)محّمدزاده،99:1388(. بنابراین بطور کلّی باید اذعان داشت که حضور امام رضا)ع( در ایران 
فرصتی برای آن بزرگوار شد تا در جهت ترویج آموزه های اصيل اسالمی بپردازد و با گفتار و 

رفتار خویش تحولی در نگرش و باور های معنوی مردم ایران به وجود آورد.
5. تأثير امام رضا)ع( بر باورهای معنوی مردم ایران بعد از شهادت 

بود.  مذهبی  و  سياسی   امور  در  دگرگونی هایی  شاهد  ایران  جامعه  دوران  این  در 
حکومت های قسمت شرقی ایران از طرف خليفه عّباسی به ایرانيان واگذار شد. )ترکمنی آذر، 
110:1383( و حکومت های ایرانی در این دوران به سمت استقالل و کاهش قدرت عّباسيان 
پيشرفت نمود. از نتایج این دگر گونی ها این بود که برای مردم ایران تدریجاً فرصتی ایجاد 
شد تا زائر یا مجاور امام رضا)ع( شوند تا از فيوضيات معنوی این مکان استفاده نمایند که 
این ارتباطات در این دوران به آبادی مشهدالّرضا انجاميد تا جایی که طی مدت 500 سال 
مشهدالّرضا که مکانی ناشناخته در نزدیکی طوس بود به شهری بزرگ مبّدل شد تا جایی که 

شهرتش از طوس بيشتر گشت. 
از دیگر نتایج کاهش قدرت خلفای عّباسی در حکومت های مستقل ایرانی بعد از شهادت 
امام رضا)ع( این بود که رجال سياسی محب اهل بيت)ع(، در هر کدام از حکومت های مستقل، 
محّبت خود را با توسعه مشهد الّرضا و آباد کردن این مکان و خدمت به زائرین و مجاورین ابراز 
دارند که هم برای رشد معنوی این رجل مؤثّر بود و هم در رشد معنوی زائرین و هم اینکه 
فرهنگ ابراز محّبت به ساحت اهل بيت)ع( ترویج می شد. پس از کمی توسعه مشهد الّرضا در 
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کنار مرقد منّور امام رضا)ع( مجالس وعظی برگزار می شد که واعظين، مستمعين و مجاورین 
را از فيوضات معنوی بهره مند می کردند. ابن اثير این موضوع را در زمان سلجوقيان تأیيد 
می نماید. )قصابيان، 126:1377( هر چند این ابراز محّبت ها به ساحت مقّدس امام رضا)ع( 
و  فراز  با  تاریخ  طی  در  وقف(  منّور،  مرقد  توسعه  خدمت،  )زیارت،  گوناگون  به شکل های 
توّسط  ایرانيان  رسمی  مذهب  عنوان  به  تشّيع  اعالن  با  ولی  است  بوده  همراه  نشيب هایی 
صفویان فرهنگ زیارت و خدمت روز به روز توسعه پيدا کرد و با تأسيس توليت آستان قدس 
)قصابيان، 239:1377(  توّسط صفویان  زائرین  برای  بيمارستان  تأسيس  و  زائرین  اطعام  و 
زیارت برای زائرین آسان تر و دلچسب تر می شد و خيل مشتاقان روز به روز افزون می شد و 
با گذشت زمان و با پيشرفت امکانات و با برنامه تبليغاتی که به اقتضای زمان انجام می شد 
سطح آگاهی های معنوی مردم افزایش پيدا می نمود و زیارت، فرهنگی دوست داشتنی برای 
مردم ایران شده چون مردم فهميده اند که راه رسيدن به خدا در سایه محّبت و اطاعت از 
خاندان اهل بيت)ع( است و چه افرادی که در سفرهای معنوی به مشهدالّرضا و یا ارتباط قلبی 
خود با این امام رئوف گره کور زندگی اش باز شده و این محبت قلبی اش مضاعف شده و به 

یقين رسيدند که راه نجات، اهل بيت)ع( هستند. 
بنابراین مرقد منّور امام رضا)ع( در ایران شمعی شد برای اینکه ایرانيان مانند پروانه های 
عاشق به مرور در طول تاریخ به مراتب آگاهی های خویش، عشق خود را به طرق گوناگون 
)زیارت، خدمت به زائرین، وقف، مدح اهل بيت( تمرین نمایند و این تمرین باعث نهادینه 
شدن عشق به اهل بيت در خود و نسل های آینده شان شد و این راهی شد برای سير معنوی 
ایرانيان. عالوه بر مرقد منّور امام رضا)ع(، آثار ایشان در مسير آمدنشان از قبيل قدمگاه ها، 
مساجد، قنوات، چشمه ها، به آثاری مبّدل شدند که مردم ضمن مراجعه به این مکان ها و 
این مکان ها جایگاهی برای  از  با گرفتن حاجات و دیدن کرامات  این مکان ها  گراميداشت 
افزایش عالقه مندی به امام رضا)ع( و مؤثّر بر معنویّت آن ها شدند. همچنين بسياری از امام 
زادگان که با دعوت امام رضا)ع( به ایران آمده بودند در زمان حيات خود مبلّغان تشّيع علوی 
و دین اسالم شدند و مؤثّر بر رشد معنوی مردم ایران و در زمان بعد از وفات یا شهادتشان در 
صورت داشتن مزار جایگاهی برای ابراز محّبت مردم به وجود فرزندان اهل بيت)ع( شدند. لذا 
ابراز محّبت به همه اهل بيت)ع( و فرزندان آن ها فرهنگی شد برای مردم ایران در همه نقاط 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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این سرزمين که از مهم ترین آن ها می توان به وجود مرقد منّور حضرت فاطمه معصومه)س(  و 
شاه چراغ)ع( در شيراز اشاره نمود. وجود مزار امام رضا)ع( و امامزادگان فرصتی شد برای بعضی 
اهل بيت)ع(  به ساحت  را  قلبی خود  ارادت  زائرین  به  با خدمت  این مکان ها  ایرانيان که در 
نشان دهند و هم چنين فرهنگ خدمت را در این مکان های مذهبی ترویج کنند. پس بطور 
کلّی باید اذعان داشت که با آشنایی نسبی مردم ایران با اهل بيت به خاطر وجود امام رضا)ع( 
و امامزادگان و رسمی شدن مذهب تشّيع، برای مردم ایران فرصتی فراهم شد که به مدح 
اهل بيت و بيان زندگی آن ها بپردازند که از نتایج آن آشنایی بيشتر ایرانيان با اهل بيت)ع( و 

ارادت بيشتر مردم ایران به این بزرگواران شود. 
6. نتيجه گيری

است.  مادی  فرا  و  انسان  ذاتی  بعد  معنویّت  که  داشت  اذعان  می توان  آنچه گذشت  از 
معنویّت از منظر اسالم یعنی رشد بعد روحانی که در متعالی شدن گرایش های باطنی افراد 
مؤثّر است و رشد در این بعد بدون هدایت و پيشوای رهبری ميّسر نيست. امامان معصوم)ع( 
شایسته ترین افراد برای هدایت انسان ها در همه ابعاد هستند. امام چنان که نسبت به ظاهر 
اعمال مردم پيشوا و راهنما است، هم چنين در باطن نيز سمت پيشوایی و رهبری دارد. لذا 
حضور مبارک امام رضا)ع( در ایران فرصتی شد برای ایرانيان تا از هدایت الهی این امام معصوم 
برای رشد درهمه ابعاد بهره مند گردند که یکی از ابعاد مهم آن معنویّت است. در واقع در 
این پژوهش برای اینکه بتوان به بهترین شکل ممکن آثار و پيامدهای معنوی امام رضا)ع( در 
تعالی باورهای مردم ایران به هنگام حضورشان در ایران تبيين و بررسی شود، ابتدا الزم بود 
تا به صورت گذرا و اجمالی نگاهی به زندگی ایرانيان داشته تا به شناخت جامعی به ویژه در 
بعد معنویّت پيدا کرد. از این رو در این پژوهش ابتدا به مطالعه و بررسی وضعيت معنوی 
مردم ایران در دوران ساسانيان پرداخته شد و در ادامه با بررسی دوران حکومت امام علی)ع( 
و بنی امّيه و سرانجام بنی عّباس، به آثار معنوی امام در زمان حياتش در تعالی باورهای 
مردم ایران اشاره شد و در آخرین گام این پژوهش، برکات و آثار حضور ایشان بعد از شهادت 
در این سرزمين و در باورها و تعالی معنویّت مردم مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی سير 
تاریخی معنویّت مردم ایران قبل از حضور امام رضا)ع( و زمان حضور ایشان و در نهایت بعد از 
شهادت می توان دریافت که حضور این امام عزیز و بزرگوار در تربيت معنوی ایرانيان بسيار 
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مؤثّر و دارای اهمّيت حياتی بوده است. قبل از حضور اسالم که مردم ایران مکاتب تربيتی 
مختلف را آزموده و آن ها را کارامد ندیده بودند به دنبال راه نجات می گشتند، چرا که دچار 
سردرگمی معنوی شده و وضعيت آن زمان مردم، نشان از خسته شدن روح ایرانی از آئين 
خدمتگزار طبقه حاکم ظالم و ستمگری است که ایرانی را فقط برای خدمت می خواهد و 
و مساوات جزء  آئينی می گشت که عدالت  دنبال  به  ایرانی  لذا  از هر حيث.  برای رشد  نه 
مؤلّفه های آن باشد و او را به دیده ی کرامت نگاه کند و شانس رشد در همه زمينه ها را به 

او بدهد. 
اّما با ورود اسالم و با شناخت ابتدایی از آن، مردم ایران در می یابند راه نجات همين دین 
و مجریان آن است. لذا مردم ایران به خاطر عملکرد ناصحيح حاکمان غاصب و دنيا خواه بنی 
امّيه و بنی عّباس بر ممالک اسالمی من جمله ایران نه تنها عطش معنویشان لبریز و بهره مند 
نمی گردد که مورد ظلم و تحقير هم واقع می شود. در واقع دوران حکومت بنی امّيه و بنی 
عّباس وضع معنوی جامعه بهبود نيافت و این حکومت ها براي دین و معنویّت و خدمت در 
عرصه هاي گوناگون به ملّت اسالمي تحت حکومت خود هيچ اقدامي انجام ندادند. لذا مردم 
ایران این موضوع را درک کردند و نارضایتي آن ها از این حکومت ها باال رفت و آرزویشان 
این شد که خالفت به صاحبان اصلي آن، خاندان رسالت برسد. لذا مأمون زیرک ترین خليفه 
با آگاهي از این خواسته مردم و آگاهي از حّقانيت خالفت اميرالمؤمنين علي)ع( و  عّباسي 
فرزندانش پس از تسلّط بر امين برادر خود، براي آرامش معترضان ایراني و علوي، امام رضا)ع( 

را براي سپردن حکومت یا والیت عهدي به ایشان به ایران دعوت  کرد.
اّما با حضور امام رضا)ع( در ایران و فرصت والیت عهدی ایشان و اقدامات مؤثّر آن بزرگوار، 
مردم به سمت معنویّت واقعی هدایت شدند. از جمله برکات و رفتارهای هدفمند ایشان برای 
ایران در دوران حيات خویش، می توان به مواردی  باورهای معنوی مردم  تغيير نگرش در 
همچون؛ بيان معارف ضروری در محل های اقامتش در سفرها، تشکيل کالس های درس در 
منزل خویش و مسجد و دعوت از بستگان خود برای حضور در ایران اشاره کرد. لذا خارج 
ایرانيان حامل  برای  اعمال و رفتار آن بزرگوار،  ایران و تمام  امام در  از موارد فوق، حضور 
پيامدهای تربيت معنوی بود که در این پژوهش به صورت اجمالی به آن ها اشاره شد. در 
نهایت بعد از شهادت ایشان و ترویج فرهنگ زیارت و حضور سادات دعوت شده توّسط این 

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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امام عزیز، مردم ایران در معنویّت رشد فزاینده ای پيدا نمودند و در حال حاضر نيز مزار ایشان 
فرصتی برای تمرین معنویّت از قبيل خدمت به زائرین به اشکال مختلف، وقف و خود عمل 

زیارت شده است.
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للطباعه و النشر.

ابن شهر آشوب )بی تا(. مناقب آل ابی طالب، قم: انتشارات عالمه.

ابو منصور احمدبن علی بن ابی طالب طبرسی )1392(. احتجاج علی اهل اللجاج، مترجم محّمدمهدی سازندگی، 

قم: نوید ظهور.

از  تربيت معنوی  السادات )1391(. »بررسی مفهوم، اصول و روش های  افضل  باقری، خسرو؛ حسينی،  اشعری، زهرا؛ 

دیدگاه عاّلمه طباطبایی«، تربيت اسالمی، سال هفتم، شماره15، صص112-89.

افتخار زاده، محمود )1377(. اسالم و ایران، تهران: رسالت قلم.

اقبال آشتيانی، عّباس )1387(. تاریخ اسالم و عصر خلفای اموی و عّباسی، تهران: محور.

بيات، عزیزاهلل )1356(. تاریخ ایران از ظهور اسالم تا دیالمه، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.

برزگر، یعقوب شانی )1384(. پایان نامه سطح 3 حوزه معادل کارشناسی ارشد، بحران معنویّت و راهکار های هدایتی 

قرآن، حوزه علميه خراسان.

پطروشفسکی، ایليا ولویچ )1350(. اسالم و ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ترجمه کریم کشاورز، تهران: 

پيام.

ترکمنی آذر، پروین )1383(. تاریخ سياسی شيعيان اثنی عشری در ایران، تهران: مؤّسسه شيعه شناسی.

جعفرنژاد، محّمد )1381(. آثار و حضور برکات امام رضا در ایران، قم: انتشارات سلسله.

اسالمی زمينه ساز ظهور در کالم معصومين،  اسالم و تشّيع ایرانيان و انقالب  جواهری، محّمدرضا )1388(. 

مشهد: خيرالبریه.

صحبت لو،علی ؛ جعفری ، زهرا )1389(. »تربيت اخالقی از دیدگاه امام رضا)ع(«، مجموعه مقاالت برگزیده همایش 

پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی ، اراک: انتشارات دبيرخانه جشنواره شناخت اخالق وآداب رضوی، صص63 

.92-

حر، حسين )1386(. امام رضا و ایران، قم: دفتر نشر معارف.

---------- )1387(. »بازتاب و تأثيرات حضور امام رضا)ع(« در ایران، مجله معارف، شماره 56، ص25.

----------- )1387(. »سيره تربيتی و اخالق عملی امام رضا)ع(«، فصلنامه قرآنی کوثر، شماره44، صص53-29.

رامتين، ایرج )1389(. خالصه تاریخ ایران پس از اسالم، مشهد: آیين تربيت.

اکبری زیبدی، غالمرضا )1382(. امام رضا)ع( و قرآن، مشهد: انتشارات شمس.

شهيدی، جعفر )1369(. تاریخ تحليلی اسالم تا پایان امویان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

شاکر، ابوالقاسم )1390(. تاریخ تشّيع در ایران، قم: پژوهشکده تحقيقات اسالمی زمزم هدایت.

شرفی، محّمدرضا )1389(. مهارت های زندگی در سيره رضوی)ع(، مشهد: آستان قدس رضوی.

آثار تربيتی امام رضا)ع(
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صالحی، محّمد )1384(. سيره امام رضا)ع(، قم: دارالهدی.

طقوش، محّمدسهيل )1380(. دولت عّباسيان، ترجمه حّجت ا.. جودکی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

طباطبایی، محّمدحسين )1385(. شيعه در اسالم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.

به جامعه  وابسته  انتشارات اسالمی  زندگانی سياسی امام رضا)ع(، ترجمه دفتر  عاملی، سّيد جعفرمرتضی )1368(. 

مدرسين حوزه علميه چاپ دوم قم، مشهد: کنگره جهانی حضرت امام رضا)ع(.

قصابيان، محّمدرضا )1377(. تاریخ مشهد از پيدایش تا آغاز دوره افشاریه، مشهد: انصار . 

کمپانی فضل ا... )1365(. حضرت رضا)ع(، تهران: مفيد.

مجلسی، ماّل محّمدباقر )1356(. بحار االنوار، ترجمه موسی خسروی، جلد 49، تهران: انتشارات اسالميه.

جعفر محّمد بن علی بن الحسين قمی )ملقب به شيخ صدوق( )1380(. ترجمه عيون اخبارالرضا، ترجمه حميدرضا 

مستفيد؛ علی اکبر غفاری، چاپ اّول، تهران: دارالکتب اسالميه.

--------------------------------- )1408(. علل الشرائع، جلد اّول، بيروت: دار احياءالتراث.

مرشدی بيدگلی، فاطمه )1387(. تقویت معنویّت در فرزندان در خانواده از منظر اسالمی، پایان نامه  سطح2 

حوزه معادل کارشناسی، حوزه علميه قم: مدرسه علميه حضرت زینب شهرستان آران بيد گل.

محّمدزاده، مرضيه )1388(. علی بن موسی الرضا)ع(،  قم: دليل ما.

محّمدی ری شهری، محّمد )1393(. حکمت نامه رضوی، قم: مؤّسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث )مجموعه چهار 

جلدی(.

مفتخری، زهره )1388(. علل گرایش ایرانيان به تشّيع، مشهد: سخن گستر.

مغنيه، محّمدجواد )1341(. تاریخ بنی امّيه و بنی عّباس، ترجمه مصطفی زمانی، مشهد: جعفری.

مهدی الخطيب، عبداهلل )1378(. ایران در روزگار اموی، ترجمه محمود افتخار زاده، تهران: رسالت قلم.

نراقی، مهدي )1370(. جامع السعادات، مترجم جالل الدین مجتبوي، ج 1، تهران: نشرحکمت.

نصر، سّيد حسين )1383(. تاریخ فلسفه اسالمی، جلد اّول، تهران: انتشارات حکمت.

نجفی، محّمد؛ قربانی، منصوره؛ نصرتی هشی، کمال؛ شاهی، محّمد )1393(. روش هاي تربيت اخالقي در سيره رضوي)ع(. 

فصلنامه پژوهش های اخالقی، شماره 17، ص 113.

همایون، محّمدهادی )1392(. کارکرد تمّدن سازانه هجرت امام رضا)ع( به ایران، فصلنامه فرهنگ رضوی، شماره 1، 

صص 60-33.

وفا، بنت الزهرا )1391(. عوامل سقوط و فرو پاشی بنی امّيه، قم: آشيانه مهر.

Marques, J. F., Dhiman, S., & King, R. (2005). Spirituality in the workplace developing 

an integral model and a comprehensive definition. Journal of American Academy of 

Business, 7(1), 81-91.
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مکاتب مختلف تالش می کنند نوعی از سبک زندگی را بر اس��اس مبانی و ايدئولوژی 
خويش ارائه کنند. اس��الم نيز با محوريت قرآن و عترت، س��بک زندگی اثربخشی را 
عرضه می کند. در نسخه ارائه شده از سوی اس��الم زن جايگاه ويژه و اثربخشی دارد و 

حفظ کرامت وی در ايفای اين نقش بسيار مؤثر است.                                
امامان معصوم)ع( و از آن ميان امام رضا)ع( حرمت و کرامت بانوی مسلمان را در منظومه 
فکری اسالم به روشنی ترسيم کرده اند. اين پژوهش در پی آن است که تصوير ارائه شده 
از سوی امام رضا)ع( برای يک بانوی مسلمان را از لحاظ حرمت و کرامت واکاوی کند. 
شناخت کرامت و جايگاه زن در جامعة اس��المی از آن روی ضرورت دارد که باعث 

هويت بخشی به زن مسلمان و دوری از سرسپردگی به فرهنگ های غيردينی می شود.
ُجستار حاضر کرامت واقعی زن را در عملی کردن و سر سپردن به دستورات دين دربارۀ 
خود، خانواده و جامعه می داند و معتقد است زن و مرد در خلقت مساوی اند، اما روحيه 
لطيف و حساس زن حراس��تی ويژه می طلبد. کرامت زن به دست خود و اجتماع حفظ 
می شود و چگونگی تعامل فردی و اجتماعی با وی در اين زمينه بسيار مؤّثر است. زن با 
توّجه به ساختار روحی و جسمی خاص از شخصيتی ويژه برخوردار است. نوع نگرش به 
زن، حضور وی در جامعه، ازدواج، روابط با همسر، شغل و تأمين مالی از مسائل مهّمی 
است که چگونگی حفظ کرامت زن در هر يک از آن ها از سوی امام هشتم ارائه شده 

است.

چکیده

حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا)ع(
علی جالئيان اکبرنيا1، محّمدرضا محمدی1

alijala@gmail.com                    1 . مربّی گروه آموزشی زبان و ادبيات عرب دانشگاه علوم اسالمی رضوی
mohammadi.mr7007@gmail.com   2  . دانشجوی کارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علوم اسالمی رضوی

زن، کرامت، خانواده، سبک زندگی، امام رضا)ع(

واژه های کلیدی

تاریخ دریافت:1394/3/18
تاریخ پذیرش:1394/9/2
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مقدمه
انسان یگانه مخلوق خداوند است که از جن و ملک جایگاهی واالتر یافته است. این قرب 
فی  االنسان  خلقنا  »لقد  می شود:  دیده  کریم  قرآن  در  منحصربه فرد  تعبيراتی  با  منزلت  و 
احسن تقویم« )التين/4(: که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.( خداوند انسان را 
مرتبه ای فراتر از دیگر موجودات  بخشيده است. »و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین« 
)الحجر/29(: و در او از روح خود یک روح شایسته و بزرگ دميدم، همگی برای او سجده 
کنيد. حضرت حق انسان را از مالئکه هم باالتر برده و او را جانشين خود در زمين قرار داده 
است؛ »انی جاعل فی االرض خليفه« )بقره/30( : من در روی زمين، جانشين/ نماینده ای 
قرار خواهم داد. این کرامت از جانب پروردگار عالم به انسان عطا شد. »ولقد کرمنا بنی آدم« 
)االسرا:70( : ما بنی آدم را گرامی داشتيم.( و این شرافت و کرامت در سایه پرهيزکاری و 
تقوای برای او باقی است و تا زمانی که در مسير طاعت حق تعالی سير  کند از این جایگاه 

بهره مند است.
حفظ  به  ویژه  نگاه  ولی  است  آمده  فراهم  فراوانی  نوشته های  انسان  کرامت  تبيين  در 
کرامت زن و آن هم فقط از نگاه امام رضا)ع( پيشينه پررنگی ندارد. پرسش اصلی این است که 
به واقع آیا زن در نظام فکری اسالم دارای حرمت و کرامتی ویژه است؟ آیا روحيه ویژه زن و 
حفظ کرامت وی در دستورات دینی در حوزه خانواده مورد توجه بوده است؟ ضرورت بيان 
و واکاوی موضوع بدین دليل است که امروزه سبک های مختلف زندگی با مبانی گوناگونی 
ارائه می شود و هر یک برای زن جایگاهی را معرفی می کنند و گاه اسالم را به بهانه نادیده 
انگاشتن و گاه ظلم به مقام زن نقد می کنند. این در حالی است که اسالم برای زن در نظام 
اجتماعی و خانواده جایگاهی ویژه قایل است و این جایگاه را با توجه به ویژگی های خاص 

زنانه و با حفظ کرامت وی ارائه نموده است.
جستار حاضر می کوشد ضمن بيان ضرورت حفظ کرامت زن نمونه های مختلفی را که 

امام رضا)ع( بر حفظ حرمت وکرامت زن در خانواده تأکيد نموده اند بازخوانی و بررسی کند.
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کرامت در لغت و اصطالح
برای واژۀ »کرامت« معانی گوناگونی ذکر شده است که به جمع بندی معنا و اقسام کرامت 

در قالب نظرات لغت شناسان و فرهنگ نویسان اشاره می شود: 
خليل فراهيدی کرامت را به شرافت و شریف بودن معنا کرده است )فراهيدی، 1410، 

ج5: 368(.
ابن فارس، یکه تاز تبيين معنای اصلی لغت با دّقت در معنای کرم دو باب برای آن بيان 
می کند: شرافت نفسانی یا شرافت اخالقی و کریم را که از اسماء الهی است به بخشاینده 

گناهان بندگان معنا کرده است )ابن فارس، 1404، ج5: 171 و172(.
ج5:  )جوهری، 1407،  است  کرده  معنا  لئامت  و  پستی  با  متضاد  را  کرم  نيز  جوهری 

 .)2019
 راغب اصفهانی در تعریف کرم به معنای دوم که از ابن فارس نقل شد اشاره کرده و گفته 
است: »بخشش و نعمت دادن، هرگاه انسان با واژۀ کرم وصف شود، در آن صورت اسمی است 
برای اخالق و افعال پسندیده ای که از انسان ظاهر می شود. واژۀ کریم تا وقتی که آن اخالق و 
رفتار از کسی ظاهر نشود، اطالق نمی شود. وی با اشاره به آیه »إّن اکرمکم عند اهلل أتقاکم« 
می افزاید: این نيز به همين معناست، چه این که کرم کارهای پسندیده است و اکرم و اشرف 

کارها، کاری است که رضای خدا در آن قصد شده باشد )راغب اصفهانی، 1404: 429(.
ابن اثير نيز به معنای یاد شده اشاره کرده با این تفاوت که کریم را دربردارنده همه انواع 
خير، نيکی، شرف و فضيلت ها معنا می کند و می گوید: »کریم کسی است که خویشتن را 
از آلودگی به هر آنچه مخالفت و عصيان پروردگار است، منّزه و دور می گرداند )ابن اثير، 

1364، ج2 : 535(.
ابن منظور نيز در ترجمه این واژه مانند ابن اثير عمل کرده )ابن منظور، 1405، ج12 
:510( و طریحی »کریم« را صفت چيزی دانسته که رضایت عقال را جلب کرده است و حمد 
و ثنا را برمی انگيزد )طریحی، 1408، ج6: 152(. در قاموس قرآن نيز کرامت در لغت به 
معنای بزرگواری و شرافت، بخشندگی و سخاوت، ارزشمند بودن و عزیز بودن و مانند آن 

است )قرشی: 103(
در ميان لغتنامه های فارسی، لغت نامۀ دهخدا برای کرامت چند معنا ارائه کرده است که 

حرمت و کرامت زن
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اّولی معنای اصطالحی و دو معنای دیگر یکی اکتسابی و دیگری ذاتی است: 1. چيزهای 
سر  احياناً  معنویّت  اهل  بزرگان  برخی  از  که  خارق العاده  کارهای  و  و شگفت انگيز  عجيب 
گردیدن،  جوانمرد  ورزیدن،  بزرگی  می شود.2.  یاد  کرامات  به  آن  از  به اصطالح  و  می زند 
سخاوت، نواخت احسان و بزرگواری و بخشندگی و داد و دهش. 3. سرفرازی، ارجمندی، 

بزرگواری، رفعت، بزرگی و عزت )دهخدا، 1336، ذیل مدخل کرامت(. 
در جمع بندی آنچه آمد باید گفت که کرامت شرافت نفسانی است که در مقابل پستی و 
لئامت نفس است و به تعبير برخی از معاصران: »کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی 
است. کریم غير از کبير و عظيم است. کریم معنایی دارد که شاید در فارسی معادل بسيط 
نداشته باشد. خدای سبحان محدوده عالم طبيعت و اعتبارات آن را در برابر کرامت دانست 
و از آن به عنوان دنيا تعبير کرد، چون دنائت در برابر کرامت و دنی در مقابل کریم است« 

)جوادی آملی،1366: 21(.

اقسام کرامت
کرامت را می توان ازلحاظ ذاتی و اکتسابی بودن دو قسم دانست:

1( کرامت ذاتی و خدادادی که این کرامت در آفرینش تمام انسان ها وجود دارد؛ »لقد 
خلقنا االنسان فی احسن تقویم« )التين/4(: ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. 
این کرامت باید بدون در نظر داشتن دین و آیينی خاص پاس داشته شود و تا زمانی که 

انسان در مسير حق تعالی است و این کرامت را خود  خدشه دار نکرده، وجود دارد. 
2( کرامت اکتسابی که به دست آوردن آن با تالش و برنامه ریزی، مبتنی بر آموزه های 

دینی حاصل می شود. 
سيره و رفتار اوليای دین و از آن ميان حضرت رضا)ع( بيانگر اهميت پاسداشت کرامت 
انسانی است؛ چه کرامت ذاتی و چه کرامت اکتسابی. حکایت یکی از اهالی بلخ که در سفر 
حضرت رضا)ع( به خراسان همراه ایشان بوده است، به روشنی گویای سيرۀ حضرت در کرامت 

بخشی به انسانيت انسان هاست.

کنت مع الرضا عليه السالم في سفره إلی خراسان فدعا یوما بمائدة له فجمع 
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مائدة؟  لهؤالء  عزلت  لو  فداک  فقلت: جعلت  وغيرهم.  السودان  من  مواليه  عليها 
فقال: مه إن الرب تبارک وتعالی واحد واالم واحدة والب واحد والجزاء باالعمال 

)کلينی، 1362، ج8: 230، ح296(.

مردی از اهالی بلخ روایت می کند: من با حضرت رضا)ع( در سفرشان به خراسان 
بودم. روزی غذایشان را طلبيد و همه خدمتکاران سياه و غير سياه را بر سر سفره 
جمع کرد. گفتم: فدایت گردم، اگر سفره این ها را جدا می کردید؟ حضرت فرمود: 
باز ایست، پروردگار تبارک و تعالی همه ما یکی است و مادرمان یکی و پدر ما 

یکی و پاداش بستگی به کردار آدمی دارد.
موقعيت  و  ظاهر  ازلحاظ  که  خدمتکارانشان  با  سفر  یک  سر  بر  نشستن  با  رضا)ع(  امام 
اجتماعی از دید مردم جایگاهی ندارند، به آنان کرامت می بخشد و مالک این رفتار را تساوی 
انسان ها از لحاظ کرامت ذاتی برمی شمارد، چه، خدای همه و پدر و مادرمان یکی است و 

کرامت اکتسابی به  کردار آدمی وابسته است.

جایگاه و کرامت برابر زن و مرد
بنابر آنچه از آموزه های دینی به دست می آید زن و مرد در بُعد انسانی خویش تفاوتی 
با یکدیگر ندارند )ر.ک: نساء/1( و هر دو در بهترین صورت خلق شده و روح الهی در هر دو 
جاری است )ر.ک: حجر/29(. تکاليفی نيز که خداوند بر انسان واجب کرده است تا آن جا 
و  احزاب/ 36-35(  )ر.ک:  است  مرد مشترک  و  زن  بين  نمی شود،  به جنسيت  مربوط  که 
آن جا که جنسيت مدنظر بوده تکاليف به عدالت و متناسب با توان هر یک وضع شده است. 
و این باز خود تکریم هر یک از زن و مرد است. چراکه از هر یک چيزی خواسته شده که 
توان آن را دارد و آنچه توان آن را ندارد بر دوشش گذاشته نشده است. همچنان که نقش 
زن در خانواده تربيت است و نباید دغدغه های مالی داشته باشد، وظيفه  تأمين زندگی از او 
خواسته نشده است )ر.ک: بقره/233(. یک زن تا در خانواده نقش دختری دارد واجب النفقه 
پدر است و آن گاه که پا به زندگی مشترک با همسر می گذارد مخارج اش بر دوش شوهرش 
است. درعين حال همين زن مالک دارایی خویش است و حق تصرف در تمام اموال خود را 

حرمت و کرامت زن
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دارد )ر.ک: نساء/32(.
تکاليف به تناسب توان هر یک از زن و مرد وضع شده و کرامت هر یک را پاس داشته 
و  است  گرامی تر  خداوند  نزد  است  باتقواتر  آن که  نيز  این  بين  در  بقره/286(  )ر.ک:  است 

کرامت اکتسابی هر یک به پارسایی اوست. )ر.ک: حجرات/13(
صاحب تفسير تسنيم دراین باره می گوید: »آنچه در تشریح خطوط کلی حق مشترک و 
حق مختص زن و مرد استنباط می شود آن است که چيزی حّق مشترک است که در تعالی 
روح و ارتقای انسانّيت مشترک بين زن و مرد مؤثّر باشد و همچنين چيزی حق مختص 
است که در پرورش هویت مختص زن یا مرد سهم به سزایی داشته باشد« )جوادی آملی، 

.)336 :1371
زن رکن تأثيرگذار و تاریخ ساز در جامعه است. ازاین رو برای حفظ جامعه، باید کرامت اش 
حفظ شود و متناسب به هویّت زنانه اش به ایفای نقش در جامعه بپردازد. امام خمينی)ره( 

می گویند: 
دارد... زن ها مقام  »همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت 
کرامت دارند، زن ها اختيار دارند، همان طور که مردها اختيار دارند، خداوند شما را با کرامت 

خلق کرده است )موسوی خمينی، ج11: 254(.

پاسداشت کرامت زن
پاسداشت کرامت زن موضوعی است که به چگونگی حضور زن در جامعه و خانواده جهت 
می دهد و نوع رفتار و موضع گيری های وی را سامان می بخشد و بر تصحيح و سالم سازی 
در  زن  حضور  مسير  روشن کننده  زن  کرامت  به  توجه  می گذارد.  تأثير  مرد  و  زن  ارتباط 
اجتماع، اشتغال، فعاليت سياسی، اجتماعی و اقتصادی اوست. از این  رو تعامل رشد یافته و 
سالم با شخصيت لطيف زن در خانواده و جامعه، توجهی ویژه می طلبد که باید با کرامت و 

شخصيت وی هماهنگ باشد و موجب تحقيرش نشود. 
تا به عرش می رسند.  او  از دامان  یافته  انسان های سالم و رشد  زن، جامعه ساز است و 
ازاین رو دین اسالم کارهای سخت، سنگين و طاقت فرسا را از عهده زن برداشته است. وی 
مسئول تربيتی فرزندان است و توليد و تربيت نسل ها بر عهده اوست. زن ریحانه ای است که 
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باید بازوی مدیریت مرد در زندگی باشد )ر.ک: سيد رضی، 1368: 890، نامه 31(. آرامش 
روحی و روانی خانواده بر عهده اوست )ر.ک: روم:21( لطف، مهربانی، عواطف، ادب و اخالق 

در پرتو مدیریت و مربيگری زن در کانون خانواده رشد می یابد. 
استفاده از مبانی کارامد دینی در تعامل و ارتباط زن با جامعه و همچنين جامعه با او 
راز کرامت و سربلندی اوست. حفظ کرامت زن در تمام دستورات و تکاليف اسالمی قابل 
مشاهده است، به ویژه دستوراتی که در حوزه خانواده وارد شده است. ازدواج آسان و هدفمند، 
انتخاب همسر شایسته، روابط عاطفی اعضای خانواده، چگونگی رفتار و گفتار زوج، آراستگی 
زن و شوهر در منزل، حفظ ارکان و پایبندی به خانواده، رعایت حقوق جنسی، تأمين مخارج 
زندگی، نفی خشونت، مسائل حقوقی مانند طالق و ارث و ... دستوراتی است که نتيجۀ آن 
حفظ کرامت اعضای خانواده به ویژه زن است. حاصل رعایت این دستورات جامعه ای سالم بر 

پایه تفکر اصيل دینی است که زمينه ساز تمدن بزرگ اسالمی است.
امامان  و  اکرم)ص(  پيامبر  که  می نماید  اثبات  را  حقيقت  این  دینی  آموزه های  مطالعه 
معصوم)ع( در سيرۀ رفتاری و گفتاری خود نقش هر یک از زن و مرد را در جای خویش دیده 
و با ترسيم نقشه راه، وظيفه هر یک را به گونه ای تبيين کرده اند که در ضمن حفظ کرامت 
انسانی، راه تعالی و رشد بر هيچ کدام بسته نباشد. در این ميان سيره امام رضا)ع( با توجه به 
زمانه سکان داری کشتی امامت به دست ایشان قابل بازخوانی است. ازاین رو به بررسی کرامت 

و جایگاه زن از نگاه امام رضا)ع( به ویژه در حوزه خانواده می پردازیم.

تشکيل خانواده و کرامت انسانی 
عقل و فطرت، انسان را به تشکيل خانواده امر و از زشتی و ولنگاری نهی می کند؛ بنابراین 
ازدواج و پای بندی به کانون خانواده نشانۀ شخصيت انسانی و اساس تکامل زن و مرد است 
و مقوله ای است که خداوند، انسان را به آن کرامت بخشيده است. از دیگر سو ازدواج نياز 

طبيعی زن و مرد است و اساس تکامل زوج )ر.ک: شيخ طوسی، 1414: 518(
امام رضا)ع( این مسئله را این گونه بيان می نمایند که تشکيل خانواده امری عقلی است و 
اگر بر فرض تأکيد دین هم بر آن نبود، انسان های خردمند و کسانی که در پی موّفقيت در 

زندگی هستند ازدواج را در اولویت کارهایشان قرار می دادند.

حرمت و کرامت زن
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»لو لم يكن فى المناكحة والمصاهرة آية محكمة ول سنة متّبعة ول أثر مستفيض 
لكان فيما جعل الل فيه من بّر القريب وتقريب البعيد وتأليف القلوب... ما يرغب فى 
)كلينى، 1367، ج5: 374(  المصيب...«  الموفق  اليه  يسارع  و  الّلبيب  العاقل  دونه 
روایتی  و  سنت  در  تأکيدی  و  قرآن  از  محکم  آیه ای  ازدواج  درباره  اگر  حتی   :
مستفيض و مشهور نبود از آن روی که خداوند در ازدواج نيکی با نزدیکان، نزدیک 
شدن افراد دور دست و نرمش قلوب را قرار داده... هيچ عاقل خردمندی از آن 

روی برنمی تافت و افراد موفق و پيروز به ازدواج پيشی می گرفتند. 

کمال بودن ازدواج 
تکامل  و  عقاید  ایمان،  رشد  بسترساز  و  است  روانی  و  روحی  آرامش  زمينه ساز  ازدواج 
انسانی است. در نتيجه ازدواج نکردن نمی تواند زمينه رشد و بالندگی روحی را فراهم کند 
از  را  انسان  از تشکيل خانواده،  برتافتن  بلکه روی  بگشاید؛  به فضل و کمال  و مسيری رو 
کرامتش دور می سازد و از دایره صالحان بيرون می کند. امام رضا)ع( با اشاره به داستانی از امام 
باقر)ع( بر این نکته تأکيد می فرمایند که شخصيتی مانند حضرت فاطمه)س( تشکيل خانواده 
دادند و ازدواج کردند. به این معنا که کسی در فضل و کمال همتای حضرت قرار نمی گيرد، 

اگر انتخاب مجردی فضلی بود به قطع صدیقه طاهره ازدواج نمی کردند. 

»ان امرأة سألت أبا جعفر)ع( فقالت: أصلحك الل انى متبتلة. فقال لها: و ما التبتل 
عندك؟ قالت: ل اريد التزويج أبدا. قال: لم؟ قالت: ألتمس فى ذلك الفضل، فقال: 
انصرفى فلو كان فى ذلك فضل لكانت فاطمة احق به منك، انه ليس احد يسبقها 
الى الفضل« )شيخ طوسى، 1414: 370( امام رضا)ع( فرمودند: زنی از امام باقر)ع( 
پرسيد و گفت: خداوند امر شما را اصالح نماید، من زنی پرهيزکارم. امام)ع( گفتند: 
به نظر تو پرهيزگاری چيست؟ گفت: هرگز قصد ازدواج ندارم. حضرت پرسيدند: 
برای چه؟ زن گفت: خواهان فضل خداوند هستم. امام)ع( فرمودند: منصرف شو، 
بود.  سزاوارتر  تو  از  آن  به  فاطمه)س( نسبت  بود، حضرت  فضلی  کار  این  در  اگر 

هيچ کس از ایشان در فضل، سبقت نمی گيرد. 
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ضرورت ازدواج
پوشيده نيست که برای هر کاری زمانی است و پيشی گرفتن در امور و تأخير انداختن آن 
شایسته نيست. )احسائی، 1403، ج1: 295( ازدواج نيز از این کار مستثنی نشده و به تأخير 
انداختن آن از طراوت و شادابی اش می کاهد و گاه به تأخير افتادن اش زمينه بی احترامی به 
شخصيت فرد یا به چالش کشيدن کرامت انسانی را فراهم  می کند که نمونه هایی از آن را 
در مراجعه به فال گيرها، رّمال ها، بخت گشاها یا تحقير شخصيت ها به خصوص دربارۀ دختران 

مشاهده می کنيم.
امام رضا)ع( به منظور حفظ کرامت دوشيزگان بر به هنگام ازدواج نمودن تأکيد می کنند 
درختان  ميوه  به  را  دختران  ظریف  تشبيهی  با  آن  در  که  روایتی  نقل  با  را  نکته  این  و 
تشبيه کرده اند، بيان می دارند چراکه اگر در ازدواج آنان تأخيری رخ دهد چه بسا آسيب ها و 

فتنه هایی دامن گير آن ها شود که هرگز جای جبران ندارد:

»نزل جبرئيل على النبى)ص( فقاَل: يا محمُد اّن ربَّك يُقرئك السلَم و يقوُل: اّن 
البكار من النساء بمنزلة الثمِر على الشجر، فاذا اينََع الثمر فل دواَء له اّل اجتناؤه و 
اّل أفسدته الشمُس و غيّرته الريُح و اّن البكاَر اذا ادركن ما تُدرك النساُء فل َدواء 
لهّن ال البُُعول واّل لم يُومن عليهّن الفتنُة. فصعَد رسول الل)ص( المنبَر فخطب الناس ثم 

اعلمهم ما أمرهم الل به« )شيخ صدوق، 1404، ج2: 260(.

محّمد،  ای  گفت:  و  آمد  اکرم)ص(  پيامبر  نزد  جبرئيل  فرمود:  رضا)ع(  امام 
روی  ميوه  همچون  دوشيزگان  می فرماید:  و  می رساند  سالم  را  تو  پروردگارت 
درخت هستند. ميوه چون برسد برای آن چاره ای جز چيدن نباشد وگرنه آفتاب 
آن را فاسد و باد آن را خراب می کند. دوشيزگان نيز هرگاه به مرحله رشد زنان 
ایمن  و فساد  از گمراهی  نباشد وگرنه  دارویی جز شوهر کردن  را  آنان  برسند، 
نخواهند بود. پس، رسول خدا)ص( باالی منبر رفت و مردم را جمع کرد و فرمان 

خداوند را به آگاهی آنان رساند.

حرمت و کرامت زن
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انتخاب همسر و حفظ کرامت 
زندگی  و  دارد  زیادی  حّساسيت  و  ارزش  که  است  همسر  انتخاب  ازدواج،  رکن  اّولين 
زوج و خانواده آن ها را تحت تأثير قرار می دهد. )ر.ک:کلينی، ج5: 332( چه بسا بی توّجهی 
در انتخاب همسر عواقبی جبران ناپذیر داشته باشد و به جایگاه و شخصيت هر یک از زوج 
ضربه های جبران ناپذیری وارد کند و کرامت فردی و اجتماعی آنان را به چالش بکشد. کم 
کرده  اند  ازدواج  فردی  با  ناصحيح،  و  انتخاب سطحی  دليل  به  که  مردانی  و  زنان  نيستند 
که هيچ تناسبی با شخصيت ایشان و خانواده شان نداشته  اند؛ بنابراین ناگزیر به جدایی یا 
ادامه زندگی با شرایط حداقلی شده اند. عالوه بر این مجبور شده اند از آبرو، جایگاه فردی و 
اجتماعی و کرامت خویش دست بشویند. امام رضا)ع( در تشبيهی بسيار ظریف و دقيق این 

شرایط را به نقل از پيامبر اکرم)ص( به تصویر کشيده اند: 

»النكاح رّق فاذا انكح احدكم وليده فقد ارقّها فلينظر اَحدكم لمن يرّق كريمته« 
)شيخ حرعاملى، ج14: 52( 

و  دختر  شما  از  که  هر  پس  است.  مسئوليت[  پذیرش  ]و  بندگی  ازدواج 
جگرگوشه اش را شوهر دهد او را به بندگی داده است. پس هر یک از شما باید 

بنگرد که فرزند گرامی و عزیز خود را به بندگی چه کسی می دهد. 
در این روایت نکات ظریفی دربارۀ حفظ کرامت زن نهفته است که اشاره به آن خالی 
از لطف نيست. نخست آن که حضرت ازدواج دوشيزگان را از دریچه اقدام پدر می بينند و 
دّقت و حساسيت را از پدران می خواهند چه این که دوشيزگان با توجه به لطافت روحی و 
حساسيت های سن جوانی چه بسا نتوانند در شناخت مردان چندالیه، پيروز ميدان باشند و 
تشخيصی استوار داشته باشند. دیگر اینکه در مقابل تعبير سنگين »رق: بندگی«1 تعبيرهای 
»وليده و کریمته« را آورده اند که کرامت دختران محفوظ بماند و تصویری مثبت از شخصيت 

آن ها ایجاد شود. 
در سبک زندگی امام رضا)ع( و دیگر امامان معصوم)ع( کرامت انسان ها وابسته به ظاهر و 

1 . تعبير رق که برای ازدواج بيان شده می تواند به این نکته اشاره داشته باشد که هر یک از زن و مرد با ورودش به زندگی بار مسئوليت سنگين 
آن را باید به دوش  کشد و به مانند بنده ای که پاسخگوی موالی خویش است، هر یک از زوج باید پاسخ گوی مسئوليت زندگی باشند.
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دارایی آن ها نيست. همان گونه که خداوند گرامی ترین انسان ها را باتقواترین آن ها برمی شمارد 
)ر.ک: حجرات/13( امام رضا)ع( نيز ارزش را برای مسائل درونی و قابليت ها می بينند. ازاین رو 
در هشداری معنادار، خانواده ها را از توجه کوته بينانه به مسائل ظاهری و مادی بازمی دارند 

و می فرمایند:

جه ول يَمنَعَك فَقُره وفاقَته، قال  إن َخَطَب إليك رجٌل رضيَت دينَه وُخلَقه فََزوِّ
الل تعالى:... وان يكونوا فقرا يغنهم الل من فضله والل واسع عليم« )مجلسى، 1403، 

ج 100: 372(.

اگر مردی از تو خواستگاری کرد که از دین و اخالقش راضی بودی، با وی 
ازدواج کن و فقر و تنگدستی او مانع ازدواجت نباشد. خداوند متعال فرمود: اگر 
بی نياز می سازد؛ خداوند  را  آنان  از فضل خود  باشند، خداوند  تنگدست  و  فقير 

گشایش دهنده و آگاه است«. 
از دیگر سو امام رضا)ع( به دین داری همسر توجه کرده و وجود برخی مفاسد اخالقی را 
در شخص به منزله لغزش های بزرگ تری قلمداد و به این معنا اشاره کرده اند که گناهان 
به ظاهر کوچک در شخص نشانۀ و زمينه گناهان بزرگ تر در اوست. پس اگر در شخصی 
لغزش هایی خاص دیده می شود، نمی توان به سادگی از آن گذشت بلکه باید آن را پنجره ای 

رو به شخصيت واقعی و نهاد فرد دانست. حضرت می فرمایند:
»وایّاک ان تزّوج شارب الخمر، فإن زوجته فکأنما قدت الی الزنا« )قمی، 1406: 280( : 

بپرهيز از ازدواج با کسی که شراب می نوشد. اگر چنين کنی گویا به زنا روی آورده ای.
در توضيح روایت باید گفت که استفاده از مواد الکلی و نوشيدن شراب آثار جبران ناپذیر 
و مسئوليت  رفتن غيرت  بين  از  ميان  از آن  )ایروانی، 1391:159-160( که  دارد  فراوانی 
لغزش  و  فجور  بسترهای  شخصی  چنين  که  چه بسا  پس  است.  خانواده  قبال  در  پذیری 

همسرش را فراهم آورد و دسته کم از آن جلوگيری نکند. 

مراسم ازدواج و حفظ کرامت 
جایگاه  و  زن  کرامت  و  حرمت  حفظ  در  که  است  مسائلی  ازجمله  ازدواج  بزرگداشت 

حرمت و کرامت زن
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اساس ميزان های شرع  بر  پایدار که  و تشکيل خانوادۀ  ازدواج  دارد.  اهّميت  بسيار  خانواده 
برگزار شود،  مراسم  آن  برای  است  مناسب  که  است  مهم  ميزان  آن  به  می شود  پایه ریزی 
اطالع رسانی شود و مردم نيز دعوت و اطعام شوند )ر.ک: موسوی خمينی، 1390، ج2: 238( 
در این  باره امام رضا)ع( با نقل سيره پيامبر اعظم)ص( در ازدواج با آمنه دختر ابوسفيان به سنت 

بودن مراسم اطعام اشاره می کنند: 

َجُه َدَعا بَِطَعاٍم َو  ِ)ص( آِمنََة بِنإَْت أَبِى ُسفإْياَن فََزوَّ ا َخَطَب لَِرُسوِل اللَّ إِنَّ النََّجاِشى لَمَّ
ِويِج : نجاشى وقتى كه از آمنه دختر  التَّزإْ ِعنإَْد  َعاَم  ِطإْ َسلِيَن الإْ إُْمرإْ ال ُسنَِن  إِنَّ ِمنإْ  قَاَل: 
ابوسفيان، برای رسول خدا خواستگاری كرد و ايشان را به نكاح رسول الل درآورد؛ 
)كلينى، ج5:  وليمه است«  تزويج،  پيامبران در هنگام  از آداب  وليمه داد و گفت: 

 .)367
دّقت در زمان برگزاری مراسم نيز در حفظ کرامت و آرامش زن و مرد تأثير فراوان دارد 
از این  رو مستحب است که عروسی در شب واقع شود و مراسم اطعام در شب یا ظهر. )ر.ک: 

موسوی خمينی، 1390، ج2: 238( امام رضا)ع( دراین باره می فرمایند:

سكن.  هن  إنما  والنساء  سكنا  الليل  جعل  الل  لن  بالليل  التزويج  السنة  من 
)كافى،1367، ج5: 366(

از سّنت پيامبر)ص( عروسی در شب است. چه، خداوند شب را مایه آرامش قرار 
داده است و زنان نيز مایه آرامش هستند.

مهریه و گراميداشت ارزش زن
اسالم جایگاه انسانی زن را در باالترین حد گرامی داشته است. این موضوع از جنبه های 
مختلف قابل پيگيری است. یکی از بارزترین و مهم ترین آن ها مهریه است. مهریه، پيشکشی 
است که مرد در هنگام ازدواج به همسرش تقدیم می کند )عطاردی، 1406، ج2:261( تا 
صداقت خویش را در این خواستگاری به اثبات رساند. با این که زن و مرد هر دو به ازدواج و 
تشکيل خانواده نيازمند هستند ولی مهریه بر دوش مرد گذاشته شده است تا لطافت روح و 
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کرامت زن حفظ شود )ر.ک: مجلسی، 1403، ج100: 350(. درجه اهّميت مهریه را می توان 
از آن جا فهميد که باید هنگام خواندن عقد مشخص باشد و در صيغه عقد نيز ذکرشود )ر.ک: 
موسوی خمينی،1390، ج2: 297( امام رضا)ع(  به نقل از پدران بزرگوارشان درباره  بزرگی 

گناه انکار مهریه فرموده اند: 

ان الل تعالى غافر كل ذنب ال من جحد مهرا )مجلسى 1403، ج100: 129(.

: خداوند متعال بخشاینده هر گناهی است مگر گناه آن که مهریه را انکار کند. 
مهریه حق زن است و خداوند تبارک  و تعالی از حق خود )حّق اهلل( اگر بگذرد از حق 
دیگران نمی گذرد پس انسان باید حق مردم )حق الّناس( را جبران کند و رضایت آن ها را 
جلب کند. از این  رو امام می فرمایند: انکار مهریه نابخشودنی است. یعنی حق الّناس است و 

ابتدا فرد باید رضایت طرف مقابل را جلب کند.
مهریه حق ویژه زن است و کسی اجازۀ تصرف در آن را ندارد. حتی پدر دختر که اجازه 
ازدواج به دست اوست ولی نمی تواند در مهریه دخترش دست ببرد. بنابراین حضرت رضا)ع( 
در پاسخ به این که مردی دخترش را عروس کرده، آیا می تواند مهریه اش را استفاده کند؟ 

 فرمودند: »ليس له ذلک« )شيخ حر عاملی، ج15: 27( : برای پدر چنين حقی نيست.

امور اقتصادی و کرامت زن 
یکی دیگر از جنبه های حفظ کرامت زن در اسالم، در مسائل اقتصادی است. در خانواده ای 
که اسالم نظام آن را ترسيم کرده است، تأمين مخارج روزمرۀ زندگی به عهده مرد است نه زن 
)کلينی، 1367، ج4: 13(. زن بر اساس کرامت و جایگاهی که دارد نمی تواند وظيفۀ نان آوری 
را برعهده بگيرد. این خالف کرامت یک زن است که از صبح تا غروب در بيرون از خانه برای 
تأمين زندگی خانواده اش زحمت بکشد. زن باید بر اساس روحيات خود کارهایی متناسب با 
جایگاه اش انجام دهد. ادارۀ امور منزل، تربيت صحيح فرزندان، حفظ کانون خانواده و تدبير 
و حفظ ساختار منزل و حفظ ارزش های اعضای خانواده و تأمين آرامش روحی و فکری مرد 
برعهده زن است. زن مدیریت درون منزل را بر عهده دارد و بازوی قوی مدیریت خانواده 
است. این یکی از رسالت های زن در خانواده  اسالمی و رضوی است. امام رضا)ع( می فرمایند: 

حرمت و کرامت زن
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نفقتها وليس على  الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه  »النثى في عيال 
ج2:   ،1386 صدوق،  )شيخ  احتاج«  ان  بنفقته  تؤخذ  ول  الرجل،  تعول  أن  المرأة 
570،( زن، عياِل مرد و نفقه خوار او است. اگر زن نياز پيدا کند بر مرد است که 
تأمين اش نماید و نفقه وی بر مرد است. اما بر زن واجب نيست مخارج شوهر را 

بپردازد و در موقع نياز به او کمک کند. 
ایشان زن را درباره نفقه فرزند نيز مسئول نمی دانند و می فرمایند:

»...ل توخذ المراة بنفقة ولدها« : مسئوليت تأمين مخارج فرزند برعهده  مادر 
نيست )همان:524(

در خانوادۀ مد نظر اسالم بار مالی بر دوش زن نهاده نشده است و انتظاری از او در این 
زمينه نيست. از دیگر سو بر مرد واجب است نفقه و آنچه مورد نياز زن برای یک زندگی است 
آماده کند و درصورتی که برای مرد وسعت مالی فراهم آمد، الزم است زندگی همسرش را 
توسعه دهد. امام رضا)ع( می فرمایند: »صاحب النعمۀ یجب عليه التوسعۀ عن عياله« )کلينی، 
1367، ج4: 11( : بر صاحب نعمت الزم است که بر خانواده اش وسعت دهد. پوشيده نيست 
که این توسعه به معنای اسراف و تجمل نيست. بلکه مرد باید آن ميزان از وسعت را فراهم 
کند که نيازهای واقعی خانواده و همسرش فراهم آید و زن چشم به غير نداشته باشد یا 
با  اقدام کند که  بيرون منزل  انتخاب شغلی در  به  نيازها  برخی  تأمين  برای  نباشد  ناگزیر 

کرامت اش ناسازگار است.

حفظ آراستگی و گرامیداشت مقام زن 
اسالم حفظ کرامت زن را یک سویه ندیده است، بلکه با ریشه یابی انحرافات، لغزش های 
احتمالی و امور متغایر با کرامت، راه های پيشگيری از نابودی کرامت را نيز توصيه کرده است. 
یکی از مسائلی که ممکن است نظام خانواده و در نتيجه کرامت زن را از بين ببرد بی توجهی 
به نيازهای روانی و جنسی زن است. زن باید بتواند به همسرش افتخار کند و او را پشتوانه 
زندگی خویش بداند و نيازهای روانی، عاطفی و جنسی خود را از جانب او تأمين کند. ازاین رو 
علی بن موسی الرضا)ع(  امام  کند.  آماده  را  خویش  همسرش  کنار  در  حضور  برای  باید  مرد 
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می فرمایند:

العفاف  من  خرجن  اسرائيل  بنى  نساء  ان  آبائه)ع(:  عن  ابيه  عن  ابى  »اخبرنى 
الذی  انها تشتهى منك مثل  تهيئه ازواجهن وقال:  الفجور، ما اخرجهن ال قلة  الى 
تشتهى منها« : پدرم به نقل از پدران بزرگوارشان خبر داده است که زن های بنی 
اسرائيل از عفاف خارج شدند و مرتکب گناه گردیدند. آن ها را جز کمی آراستگی 
همسرانشان خارج نکرد و فرمود: همانا زن از تو همان چيزی را می خواهد که تو 

از او می خواهی )طبرسی، 1392: 81(.
به  بی توّجهی  یعنی  اسرائيل  بنی  زنان  خطای  ریشه یابی  با  روایت  این  در  رضا)ع(  امام 
آراستگی ظاهری همسرانشان، به یکی از نيازهای زنان که گاه کمتر به زبان می آورند اشاره 

می کنند و به این ترتيب شوهران را به این جنبه از نيازهای همسرانشان توجه می دهند. 
امام رضا)ع( در سيرۀ عملی خویش نيز به این مسئله توّجه داشتند و حتی موهای سر و 
صورت خویش را رنگ می کردند و در جواب پرسش های اعتراض گونه برخی از اطرافيان، 
یادآوری  نکته شایسته  معرفی می کردند.  زنان  پاکدامنی  و  عّفت  زمينه  را  آراستگی شوهر 
این که در روایتی که پس از این نقل می شود امام حّتی راه فهم نياز زنان را نيز به مخاطب 

یادآوری می کنند: 

عن ذروان المدائنى قال: »دخلت على ابى الحسن ثانى فاذا هو اختضب. فقلت جعلت 
فداك قد اختضبت؟ فقال: نعم ان فى الخضاب لجرا اما علمت ان التهيئه تزيد فى عفة 
النساء؟ ايسرك انك اذا دخلت على اهلك فرايتها على مثل ما تراك عليه اذا لم تكن على 
تهيئه؟ قال قلت: ل قال: هو ذاك«: ذروان مدائنی گوید بر امام رضا)ع( وارد شدم. اتفاقا 
ایشان مشغول خضاب کردن )رنگ کردن مو با حنا( بودند. گفتم: فدایت شوم شما 
خضاب کرده ای؟ فرمود: بلی خضاب کردن اجر و ثواب بسياری دارد. آیا نمی دانی که 

آراستن ظاهر به عّفت و پاکدامنی زنان می افزاید؟ )طبرسی، 1392: 79(

روابط عاطفی و پاسداشت مقام زن 
پاسداشت مقام انسانی زن نه تنها به فراهم آوردن امکانات مادی بلکه به پاسخ گویی به 

حرمت و کرامت زن
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تمام نيازهای واقعی اوست. زن و مرد نيازمند تشکيل زندگی مشترکی هستند که بر پایه  
محّبت بنا شده و ميوه آن آرامش باشد. اظهار محّبت روشی برای نشان دادن عشق و دوستی 
به طرف مقابل است. بسياری از پيوندهای زناشویی که به شکست گرایيده بيانگر از بين رفتن 
مهر و دوستی دو طرف است. اظهار عالقه باید تجدید شود این خود مایه  استواری رابطه  زوج 
است )کلينی، 1367، ج5: 569( ابراز عالقه شوهر به همسرش، زن را به خانواده پای بند و 
وفادار می کند و از بسياری از آسيب های روانی و عاطفی پيشگيری می نماید. در سيره  امام 
رضا)ع(  نقل شده است که ایشان در مدح و ستایش همسر خویش هنگام والدت فرزندشان 
جواداالئمه)ع( فرمودند: قدست اٌم ولدته. قد خلقت طاهره مطهره : مقدس است مادری که به 
دنيا آوردش و طاهر و پاک خلق شده است )مجلسی، 1403، ج50: 15( از دیگر سو زن هم 
باید شوهر خود را دوست داشته باشد و در هر شرایطی محبت خویش را ابراز کند، تا مبادا 

مرد به بيرون از خانه  اميد بندد. 

تأمين نيازهای جنسی و حفظ کرامت زن 
آموزه های دینی در مادی ترین نيازهای جسمی نيز حفظ کرامت انسانی را مورد توجه 
نيازهای جنسی در زندگی  تأمين  را در  به روشنی وظایف مرد و زن  قرار داده است. اسالم 

زناشویی بيان داشته است.2 سبک زندگی رضوی هم به این مسئله توّجه کرده است. 
 توّجه به نيازهای جنسی همسر و نهی از ترک آن، از ابتدایی ترین حقوق حاکم در خانواده 
است. تأمين نيازهای جنسی زمينه ساز حفظ پایه های خانواده شمرده می شود. صفوان بن 
یحيی از امام رضا)ع( دربارۀ مردی سؤال کرد زن جوانی دارد و ماه ها با وی نزدیکی نکرده است 
و مقصودش نيز ضرر زدن به این زن نيست بلکه مصيبتی است که به آن ها رسيده، آیا وی 
در این کارش گناهکار است؟ »قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثمًا بعد ذلك« )طوسى، 1365، 
ج7: 412(: حضرت فرمود: »اگر چهار ماه رهایش کند بعد از آن گناهکار است. در روایتی 

دیگر در ادامه حدیث آمده: مگر آنکه زن به شوهرش اجازه بدهد. 
در روایتی دیگر امام رضا)ع( درباره قبح دوری گزیدن مرد از زنش چنين می فرماید: »اعلم 
يرحمك الل أن اليلء أن يحلف الرجل أن ل يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فان 

2 . برای اطالع بيشتر ر.ك: سيد محمود مرویان )1394( خانواده و تربيت جنسی، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی. 
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اليمين، وإن أبى أن يجامع  الجماع فهي امرأته و عليه كفارة  فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى 
بعد أربعة أشهر قيل له: طلق فان فعل وإل حبس في حظيرة من قصب و يشد عليه في المأكل 
والمشرب حتى يطلق«: خداوند تو را رحمت کند پس بدان که ایال بر ترک آميزش با زن 
سوگند بخورد پس تا چهار ماه حکم ایال باقی است )و به او مهلت داده می شود( بعد از آن 
اگر از تصميم خود برگشت که با زن نزدیکی کند و کفاره قسم بر او الزم می شود و اگر بعد 
از چهار ماه هم از آميزش امتناع کرد به او گفته می شود که باید زن را طالق دهی. اگر طالق 
داد که هيچ وگرنه باید او را حبس کنند و در خوردن و آشاميدن بر او سخت گيرند تا طالق 

دهد )مجلسی، 1403، ج101: 170(.
از آن جا که ارتباط آزاد زن و مرد ممنوع است، از نگاه قرآن اعمالی از قبيل زنا )اسراء/ 

32(، ازدواج با زن شوهردار )نساء / 24( و شوهران متعدد برای یک زن پذیرفتنی نيست.

حرمت و کرامت زن
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نتيجه گيری
کرامت، شرافت درونی و دوری از پستی و لئامت نفس است. این کرامت مخصوص زن یا 
مرد نيست و بنا بر آموزه های دینی زن و مرد در بُعد انسانی خویش تفاوتی با یکدیگر ندارند 
و هر دو در بهترین صورت خلق شده و روح الهی در آن ها جاری است. تکاليف نيز تا آن جا 
که به جنسّيت مربوط نمی شود، بين زن و مرد مشترک است و آن جا که جنسّيت مدّ نظر 
بوده تکاليف به عدالت و متناسب با توان هر یک وضع شده است. این مقوله خود تکریم هر 

یک از زن و مرد است. 
پاسداشت کرامت زن موضوعی است که به چگونگی حضور زن در جامعه و خانواده جهت 
می دهد و نوع رفتار و موضع گيری های وی را سامان می بخشد و بر تصحيح و سالم سازی 

ارتباط زن و مرد تأثير می گذارد. 
ازدواج، تعاملی اجتماعی است که نقش مهّمی در کرامت انسان دارد و زمينه ساز آرامش 
روحی و روانی است و بسترساز رشد ایمان، عقاید و تکامل انسانی قلمداد می شود. در نتيجه 
ازدواج نکردن یا به تأخير انداختن آن نمی تواند زمينه رشد و بالندگی روحی را فراهم کند؛ 
بلکه روی برتافتن از تشکيل خانواده، انسان را از کرامت اش دور می کند و از دایرۀ صالحان 

بيرون می افکند.
و  درونی  مسائل  دانستن  ارزش  کم  و  مادی  مسائل  به  توّجه  همسر،  ناصحيح  انتخاب 
بی توّجهی به برخی از ناهنجارهای رفتاری، بی توّجهی به نيازهای روانی، جسمی و جنسی 
امام رضا)ع( به عنوان چالش های فرا روی خانواده و در  از مسائلی است که در کالم  همسر 

نتيجه کرامت انسانی زن به آن اشاره شده است.
ميزان مهریه و صداق دانستن آن در ازدواج، اطالع رسانی، بزرگداشت و دّقت در زمان 
برگزاری مراسم ازدواج از مسائلی است که در حفظ کرامت و آرامش زن و مرد تأثير فراوان 

دارد. 
در نظام خانواده اسالمی تأمين مخارج روزمرۀ زندگی برعهده مرد است. زن بر اساس 
کرامت و جایگاهی که دارد الزم نيست وظيفۀ نان آوری را برعهده گيرد. زن باید بر اساس 

روحيات خود کارهایی متناسب با جایگاه اش انجام دهد. 



137
13

94
ن 

ستا
زم

م، 
ده

واز
ه د

ار
شم

م 
سو

ل 
سا

منابع
قرآن کریم.

آفرینان  کار  تعاونی  شرکت  ناشر:  تهران،  جعفری،  محّمدتقی  ترجمه  رضی،  سّيد   )1386( البالغه،  نهج 

فرهنگ و هنر.

ابن اثير )1364( النهایه فی غریب الحدیث، تحقيق محمود محّمد الطناحی، چهارم، قم، مؤّسسه اسماعيليان.

ابن فارس، احمد )1404ق(، معجم مقایيس اللغه، تحقيق عبد السالم محّمد هارون، مکتبه االعالم االسالمی.

ابن منظور )1405 ق( لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه.

احسائی، ابن ابی الجمهور )1403ق( عوالی اللئالی، قم، سّيد الشهدا، اّول.

ایروانی، جواد و علی جالئيان )1391( مصرف صحيح از نگاه اسالم، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

بخاری )1401ق( صحيح البخاری، دار الفکر، افست از چاپ دار الطباعه استانبول.

جوادی آملی، عبداهلل )1371( زن در آیينه جالل و جمال، تهران، مرکز فرهنگی رجا.

----------- )1366( کرامت در قرآن، تهران: مرکز نشر فرهنگي رجاء.

جوهری، اسماعيل )1407ق( الصحاح، تحقيق احمد عبد الغفور العطار، چهارم، بيروت، دار العلم للمالیين.

حر عاملی، محّمد )بی تا( وسائل الشيعه، تحقيق محّمد رازی، بيروت، دار احيا التراث العربی. 

دهخدا، علی اکبر )1336( لغت نامه، ج 37، تهران، دانشگاه تهران. 

راغب اصفهانی، حسين)1404ق(، مفردات غریب القرآن، دوم، دفتر نشر کتاب.

صدوق، محّمد )1386 ق( علل الشرایع، نجف، مکتب حيدریه.

طبرسی، حسن )1392 ق( مکارم االخالق، چاپ ششم، منشورات شریف رضی.

طریحی، فخرالدین )1367( مجمع البحرین، تحقيق احمد حسينی، چاپ دوم، مکتب نشر الثقافه االسالميه.

طوسی، محّمد )1414ق( األمالی، اّول، قم، دار الثقافه.

---------   )1365( تهذیب االحکام، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب االسالميه. 

عطاردی، عزیزاهلل )1406ق( مسند االمام رضا)ع(، مشهد، کنگره جهانی امام رضا)ع(.

فراهيدی، خليل )1410ق( کتاب العين، تحقيق مهدی مخزونی و ابراهيم سامرائی، دوم، مؤسسه دار الهجره.

قرشی، علی اکبر )بی تا( قاموس القرآن، تهران، دار الکتاب االسالميه. 

قمی، علی بن بابویه )1406ق(، فقه الرضا، اّول، قم، مؤّسسه آل بيت)ع( الحياء التراث.

کلينی، محمد )1362( الروضه من الکافی، ج8، تحقيق: علی أکبر غفاری، تهران، چاپ چهارم، دارالکتب االسالميه.

---------- )1367( الکافی، تحقيق: علی أکبر غفاری، تهران، چاپ سوم، دار الکتب االسالميه.

مجلسی، محّمدباقر )1403ق( بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه األطهار، سوم، بيروت، دار احيا التراث العربی.

حرمت و کرامت زن
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مرویان، سّيد محمود )1394( خانواده و تربيت جنسی، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

موسوی خمينی، روح اهلل )1390( تحریر الوسيله، ج2، دوم،  قم مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان.

انقالب  فرهنگی  مدارک  مرکز  امام خمينی(،  رهنمودهای  )مجموعه ی  نور  صحيفه   ،)1361( ------------------

اسالمی.
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چکیده

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی  در احتجاجات امام رضا)ع(  
و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق

الهه هادیان رسنانی1

       hadian.e@qhu.ac.ir            )1 . استادیار گروه علوم قرآنی دانشگاه قرآن و حدیث )تهران

 امام رضا)ع(، احتجاجات، مناظرات، روش های استدالل قرآن، صناعات خمس.

واژه های کلیدی

قرآن کريم به تبيين روش های گفتمان پرداخته و سه روش برهان ِحکمی، موعظه حسنه 
و جدل احسن را به عنوان شيوه های دعوت رسول خدا)ص( معرفی کرده است. از سويی 
در علم منطق، پنج فن استدالل يا گفتمان متناس��ب با اهداف گفت وگو مطرح است که 

عبارت اند از: برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه.
روش های گفتمان قرآنی در اص��ول و غايت، تفاوت های بنيادين ب��ا روش های گفتمان 
منطقی و صناعات خمس دارد که در اين مقاله کوش��ش ش��ده اس��ت تا ب��ا واکاوی اين 
تفاوت ها به اين پرسش اساسی پاسخ داده شود که آيا می توان شيوه های گفتمان قرآنی را 

با فنون استدالل منطقی منطبق دانست؟ 
با بررسی دقيق ويژگی های هر يک از اين دو روش و دقت در احتجاجات معصومين)ع( 
مانند احتجاجات امام رضا)ع( که بر اساس شيوه های گفتمان قرآن صورت گرفته است، 
روشن می ش��ود که مهم ترين تفاوت اين دو شيوه در اهداف اس��ت؛ يعنی هدف از شيوه 
گفتمان قرآنی، هدايت مخاطب است؛ برخالف شيوه صناعات خمس منطقی که هدف 

از آن، تنها اسکات مخاطب است.
دّق��ت در احتجاجات امام رض��ا)ع( و ابتنای آن ها ب��ر مبانی مس��تحکم و خردپذير با 
بهره گيری از روش های گفتمان قرآنی نش��ان می دهد که بيانات ام��ام رضا)ع( همانند 
پدران بزرگوار ايشان، در دو جنبه روش و محتوا، نه تنها در آن دوره تاريخی که در همه 

روزگاران می تواند در پاسخ گويی به سؤاالت و شبهات استفاده شود.  

تاریخ دریافت:1394/5/10
تاریخ پذیرش:1394/8/14
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مقدمه
در دوران زندگاني امام رضا)ع(، مباحث کالمي از سوي جریانات و فرقه های گوناگون به ویژه 
معتزله و اهل حدیث، به شدت در جامعه رو به گسترش نهاده بود و اختالف نظرهاي کالمي 
زیادي ميان پيروان هر یک از این گروه ها در موضوعات و مسائل مختلف اعتقادي ازجمله 
توحيد،  نبّوت و امامت به  وجود آمده بود. از سویي، خلفاي عّباسي نيز به این کشمکش ها و 
اختالف های فکري دامن می زدند که این کار در زمان مأمون و از طرف او به صورت جّدي تر 
و عميق تری مطرح می شد. ازاین رو بخش عمده روایاتي که از امام رضا)ع( نقل شده، به صورت 
پرسش و پاسخ یا احتجاجات و مناظرات است، به ویژه آن که در زمان والیت عهدي آن حضرت 
نيز، جلسات مختلف مناظره ميان امام)ع( و دانشمندان ادیان و مذاهب گوناگون، توسط مأمون 
به دالیل متعددي برگزار می شد. در ميان این مباحث، آنچه از همه بيشتر مطرح می شد 

مباحث مربوط به توحيد، نبّوت و امامت بود. 
با شيوۀ عقلی  با شيوۀ نقلی و در برخي موارد  امام رضا)ع( بيشتر  تا زمان  گفتني است 
گفت وگوها،  و  بحث ها  و  مناظرات  فراواني  به  توجه  با  آن حضرت،  زمان  در  اما  مواجه ایم؛ 
بحث ها با تفصيل بيشتر و شکل عقلی تری از جانب ایشان ارائه می شد و امام)ع(، معارف عقلي 
و نقلي زیادي را در باب اعتقادات مطرح فرمودند که در کتاب های گوناگون روایي آمده است 

و در ضمن آن احادیث، بحث های عقلي فراواني با استناد به آیات قرآن به چشم می خورد.
دليل استناد و استشهاد فراوان به قرآن نيز در سخنان امام رضا)ع( به این دليل بوده است 
که این کار هم سخن امام)ع( را مستدل و محکم می کند و راه خدشه بر آن را می بندد؛ به ویژه 
برای آنان که دربارۀ امام رضا)ع( معرفت و شناخت الزم نداشتند و هم روش های بهره گيری از 
قرآن کریم را به دیگران می آموزاند که چگونه با بهره گيری از آیات قرآن کریم به پرسش های 
خود و دیگران پاسخ  گویند. از سویی، یکی از مهم ترین نقش های ائّمه معصومين)ع( در جامعه 
نقش الگوی بودن و جایگاه معلمی ایشان است. امام رضا)ع( در جایگاه معلّم جامعه بشریّت 
در بسياری از روایات خویش، به تعليم روش گفت وگو و چگونگی بهره گيری از قرآن کریم 
پرداخته اند و در بيشتر ابواب حدیثی آن حضرت می توان چگونگی گفت وگو و احتجاج و نيز 

کاربرد صحيح ادله عقلی و نقلی را مشاهده کرد.
در این زمينه متکلّمان شيعه نيز در طول تاریخ، همواره کوشيده اند تا در مباحث خود، 
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ادله نقلي و عقلي بسياري را با بهره گيری از نصوص قرآن کریم و احادیث ائّمه معصومين)ع( 
ارائه دهند.

اما شيوه های گفتمان و استدالل معصومين)ع( برگرفته از قرآن کریم، از غایت و هدفی 
برخوردار است که آن را با شيوه های گفتمان و فنون استدالل بشری متفاوت می کند. در 
فنون استدالل منطقی بر پنج فن استدالل، جدل، خطابه، شعر و مغالطه تأکيد می شود که 
برخی از متفّکران مسلمان، این فنون به جز شعر و مغالطه را منطبق با فنون گفتمان قرآنی 

می دانند. ما در این نوشتار بر آن هستيم تا درستی یا نادرستی این مّدعا را واکاوی کنيم.
موضوع  سه  از  یک  هر  درباره  که  گفت  باید  پژوهش  این  خاص  و  عام  پيشينه  درباره 
امام  شيوه های گفتمان قرآن و فنون استدالل و صناعات خمس منطق، و نيز احتجاجات 
آن ها  کردن  فهرست  به  نيازی  که  است  آمده  پدید  بسياری  آثار  مستقل،  به صورت  رضا)ع( 
و  احتجاجات  در  قرآنی  گفتمان  نمود روش های  یعنی  بحث  این  نگاه خاص  از  اما  نيست؛ 
مناظرات امام رضا)ع( و تفاوت آن با فنون استدالل منطقی، بر پایه مقدماتی که در آن بيان 
شده و نيز چارچوبی که این بحث بر اساس آن طراحی گردیده است، پژوهشی انجام نشده 

است.1 
روش های سه گانه گفتمان در قرآن کریم 

َّتِي ِهَي  إُْهمإْ بِال ِعَظِة الإَْحَسنَِة َو جاِدل إَْموإْ َمِة َو ال ُع إِلى َسبِيِل َربَِّك بِالإِْحكإْ قرآن كريم مى فرمايد: »ادإْ
تَِديَن« )النحل:125( : »مردم را با  إُْمهإْ َلُم بِال َلُم بَِمنإْ َضلَّ َعنإْ َسبِيلِِه َو ُهَو أَعإْ ََّك ُهَو أَعإْ َسُن إِنَّ َرب أَحإْ
برهان و اندرز نيکو به راه پروردگارت فراخوان و در این رهگذر با بهترین شيوه با آنان مجادله 
کن. قطعاً پروردگار تو به کسی که از راه او گم گشته داناتر است و او به هدایت یافتگان نيز 

آگاه تر است«.
عاّلمه طباطبایي)ره( در ابتدا به تعریف هر یک از سه واژه »حکمت«، »موعظه« و »جدل« 
پرداخته و بيان می دارند: مراد از حکمت، حّجتی است که حق را نتيجه دهد آن هم طوری 
از بيانی است که نفس  ابهامی در آن نماند. و موعظه عبارت  نتيجه دهد که هيچ شک و 
شنونده را نرم، و قلبش را به رّقت درآورد، و بيانی است که مطالب عبرت آور و آنچه مایه 
صالح حال شنونده است، را در بردارد. و جدال عبارت است از دليلی که صرفاً برای منصرف 

1 . به جاست تا از راهنمایی های ارزنده استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی راد تشکر نمایم که در تمام مراحل نگارش مقاله، 
این جانب را بسيار یاری نمودند.  

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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نمودن خصم از آنچه بر سر آن نزاع می کند به کار رود، بدون این که خاصيت روشنگری حق 
را داشته باشد، بلکه عبارت است از این که آنچه را که خصم خودش به تنهایی و یا او و همه 

مردم قبول دارند بگيریم و با همان ادعایش را رد کنيم. )طباطبایی، 1417، ج 12: 371(
ایشان سپس این سه روشی که در آیه شریفه بيان شده را با همان سه روش منطقی 

یعنی برهان، خطابه و جدل منطبق می داند.
برای پرداختن به این بحث و مقایسه این سه روش در نوع گفتمان قرآن و علم منطق به 

طرح انواع فنون و شيوه های استدالل در علم منطق نيز می پردازیم:
انواع فنون حجت آوردن و استدالل کردن در منطق )صناعات خمس(

و  برده  کار  به  قياس  دارد،  که  اهدافی  با  متناسب  انسان،  که  می شود  گفته  منطق  در 
استدالل می کند؛ قياس در منطق، استدالل از کلّی به جزئی است2 که مفيد یقين به حسب 
صورت استدالل است. به عبارتی قياس، استدالل در قالب یکی از اشکال منطقی برای پی 
به گونه ای که قضيه مجهول الزمه قضيه  راه قضيه معلوم است،  به قضيه مجهول از  بردن 
معلوم است. البته تعریف قياس در منطق با تعریف قياس در اصول فقه کاماًل متفاوت است؛ 
آنچه را در منطق، قياس می دانند، در اصول فقه و فقه، دليل معتبر و قطعی می شمارند و به 
نام برهان و دليل از آن یاد می کنند. )مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، 1389، برگرفته از 

مدخل قياس)منطق((
انسان متناسب با اهدافی که دارد، قياس به کار می برد و استدالل می کند؛ یعنی هدف 
انسان ها از قياس ها یکی از آثار پنج گانه است که بر قياس ها مترتّب است. این اقسام پنج گانه 

را صناعات خمس می نامندکه عبارت اند از: 
1- برهان: استداللي است که در مقدمات آن از مواد و محتواي یقيني استفاده مي کنند 

و نتيجۀ یقيني مي دهد.
2- جدل: استداللي است که از قضایاي مشهور یا مسلم و مورد قبول طرف مقابل تشکيل 
مي شود و او را قانع مي کند. قياسی که بتواند مخاطب را وادار به تسليم کند باید از موادی 
تشکيل شود که مقبول مخاطب است، اعم از آن که یقينی باشد یا نباشد، مقبول عموم باشد 
یا نباشد، این نوع قياس را »جدل« می خوانند. مانند این که شخصی اقوال یک حکيم یا فقيه 

2 . مثاًل این قياس: »سقراط انسان است«. »هر انسانی فانی است«. »پس سقراط فانی است«. 
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را قبول دارد، به استناد قول این حکيم یا فقيه که مورد قبول آن شخص است او را محکوم 
می کنيم درصورتی که خود ما ممکن است قول آن حکيم یا فقيه یا مطالب اعتراف شدۀ او را 

قبول نداشته باشيم.
3- خطابه: سخني است که براي تشویق مردم به انجام یا ترک عملي از طریق تحریک 

عواطف و اقناع آن ها استفاده مي شود.
4- شعر: عبارت است از سخن خيال انگيزي که باعث تأثّر روحي مطلوب در مخاطب مي شود.

5- مغالطه: استفاده از شکل ظاهري استدالل و مخفي کردن صورت یا ماّدۀ غلط آن 
و  استدالل گونه  ظاهري  مغالطه،  است.  مخاطب  ذهن  کردن  مخدوش  به منظور  استدالل 
برهاني دارد اما در حقيقت، برهان نيست. علّت این که ظاهري استداللي دارد، آن است که 
مقدمات به کار رفته در مغالطه در عين غلط بودن، شبيه به استدالل است و فرد در نگاه 
اول متوجه غلط بودن آن نمي شود؛ یعني آن قدر این غلط بودن ظریف و نامحسوس است 
که انسان را به اشتباه مي اندازد و فکر مي کند که استدالل است. دانستن فن مغالطه نظير 
شناختن آفات و ميکروب های مضر و سموم است. به همين دليل الزم است انسان از آن ها 
احتراز جوید یا اگر کسی خواست او را فریب دهد و مسموم کند، فریب نخورد یا اگر کسی 

مسموم شده باشد بتواند او را معالجه کند. 
نتيجه آن که هدف انسان از استدالل های خود یا کشف حقيقت است )برهان( یا به زانو 
درآوردن طرف مقابل و صرفاً مجاب کردن وی است )جدل(؛ یا اقناع ذهن اوست برای انجام 
یا ترک کاری )خطابه(؛ یا این که هدف، گمراه کردن مخاطب است )سفسطه یا مغالطه(؛ یا 
صرفاً بازی کردن با خيال و احساسات طرف مقابل است تا امر زشتی را در خيال او زیبا یا 
امر زیبایی را در نظرش زشت یا امر زیبایی را زیباتر و زشتی را زشت تر جلوه دهد )شعر(؛ 
اما یکی از نکات مهم در این خصوص آن است که برای این که هر یک از این اهداف تأمين 
شود، احتياج به مواد و مقدمات مخصوصی است؛ یعنی مواد قياس از نظر تأمين این هدف ها 
مختلف اند و هر یک از این پنج صناعت، چند ماده قياس مخصوص به خود دارد. مثاًل ماده 
صناعت برهان، باید از یقينيات تشکيل شود و نمی توان از مقبوالت استفاده کرد؛ درحالی که 
در صناعت جدل یا خطابه می توان از مقبوالت نيز بهره گرفت )مظفر، بی تا: 310 به بعد؛ 

مطهری، 1389، ج 5: 121-117(.

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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انطباق یا عدم انطباق شيوه های گفتمان قرآنی با فنون استدالل منطقی 
در ارتباط ميان سه فن مطرح شده در این آیه شریفه و فنون )صناعات( پنج گانه مطرح 
در منطق می توان گفت که فن مغالطه در ميان آن فنون، به دليل آن که در حقيقت برهان 
نيست؛ بلکه استدالل غلطی است که با ظاهر استدالل گونه خود سعی در به اشتباه انداختن 
از منظر قرآن و سنت  نيست،  به عبارتی هدف هدایت گری در آن مطرح  و  مخاطب دارد 

مردود است.
فن خطابه و شعر نيز از آن  نظر که هر دو سخنی است که موجب تأثّر روحی مطلوب 
عملی  ترک  یا  انجام  به  تشویق  را  مخاطب  عواطف،  تحریک  طریق  از  و  می شود  مخاطب 
می کند، مطابق با فن موعظه مذکور در آیه شریفه است که رسول خدا )ص( مأمور شده اند تا 
از این طریق نيز دعوت به سوی خداوند کنند؛ یعنی دعوت از طریق تحریک عواطف انسان ها 

و تشویق و انذار آن ها.
نمونه شهيد مطهری  به عنوان  دارد.  تفاوت هایی وجود  نيز  ميان موعظه و خطابه  البته 
احساسات  با  نيز  گفته اند: »سروکار خطابه  دو چنين  آن  تفاوت  و  موعظه  و  درباره خطابه 
است اما خطابه برای تهييج و بی تاب کردن احساسات است و موعظه برای رام کردن و تحت 
سلطه درآوردن. خطابه آن جا به کار می آید که احساسات خمود و راکد است و موعظه آن جا 
احساسات  خطابه  می کند.  عمل   خودسرانه  احساسات  و  شهوات  که  می کند  پيدا  ضرورت 
غيرت و حميت و سلحشوری و عصبيت و شرافت و کرامت و خدمت را به جوش می آورد و 
پشت سر خود جنبش و حرکت ایجاد می کند. اما موعظه جوشش ها و هيجان های بی جا را 
خاموش  می کند. خطابه زمام کار را از دست  حسابگری های عقل خارج می کند و به دست 
توفان احساسات می سپرد؛ اما موعظه توفان ها را فرومی نشاند و زمينه را برای حسابگری و 
دوراندیشی فراهم می کند. خطابه به بيرون می کشد و موعظه به درون می برد« )مطّهری: 

.)195-194
عاّلمه طباطبایی همچنين به دو فن موعظه و جدال می پردازد و با توجه به بيان دو قيد 
حسنه و احسن در آیه شریفه برای فن موعظه و جدل، نتيجه می گيرد که این نوع بيان، 
داللت دارد بر این که برخی از موعظه ها حسنه نيستند و برخی از جدال ها حسن )نيکو( و 
بعضی دیگر احسن )نيکوتر( و بعضی دیگر اصال ُحسن ندارند وگرنه خداوند متعال، موعظه 
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را مقيد به حسن و جدال را مقيد به احسن نمی کرد. و بعيد نيست تعليلی که در ذیل آیه 
تَِديَن«، وجه  إُْمهإْ َلُم بِال َلُم بَِمنإْ َضلَّ َعنإْ َسبِيلِِه َو ُهَو أَعإْ ََّك ُهَو أَعإْ شریفه کرده و فرموده: »إِنَّ َرب
تقييد مذکور را روشن کند و معنا چنين شود: خدای سبحان داناتر است به حال کسانی 
که از دین حق گمراه گشتند هم چنان که او داناتر است به حال راه یافتگان، پس او می داند 
تنها چيزی که در این راه مفيد است همانا حکمت و موعظه و جدال است، اما نه هر موعظه 

و جدالي، بلکه مراد موعظه حسنه و جدال احسن است )طباطبایی، 1417، ج 12: 372(.
بر این اساس و با توجه به این که در تمام روش های گفتمان قرآن، هدف، احيای حق 
است نه صرف ستيزه و مناقشه، بنابراین به عنوان مثال مجادله کننده، همان گونه که مرحوم 
عاّلمه نيز بيان می دارد باید از هر سخنی که خصم را بر رّد دعوتش تهييج می کند و او را به 
عناد و لجبازی وا می دارد و بر غضبش می اندازد ، بپرهيزد و مقدمات کذب را هرچند خصم 
راستش بپندارد، به کار نبندد و نيز باید از بی عفتی در کالم و از سوءتعبير اجتناب کند و به 
خصم خود و مقدسات او توهين ننماید و فحش و ناسزا نگوید و از هر نوع رفتارهای جاهالنه 
دیگر بپرهيزد؛ چون اگر غير این کند درست است که حق را احيا کرده اما با احيای باطل و 
کشتن حّقی دیگر، احيا کرده است و بر این اساس جدال، بيشتر از موعظه احتياج به ُحسن 
دارد، و به همين جهت خداوند موعظه را مقيد به ُحسن کرده ولی جدال را مقيد به احسن 

نموده است )طباطبایی، 1417،ج 12: 372(.
منطق  پنج گانه  فنون  و  کریم  قرآن  گفتمان  شيوه های  ميان  تفاوت  شد  بيان  ازآنچه 
مقبوالت  از  بهره گيری  منطق،  در  مؤلّفه های جدل  ازجمله  می شود. چنان که  روش  بيشتر 
مخاطب برای وادار کردن او به تسليم و شکست است، بدون هيچ گونه قيدی درحالی که در 
شيوه قرآنی، هدف از جدل، تنها شکست مخاطب و وادار کردن او به تسليم با بهره گيری از 
مقبوالت او نيست؛ بلکه هدف احيای حق و هدایت گری اوست و این هدف باید با بهترین 

روش ها تحّقق یابد.
همچنين به نظر می رسد در ميان سه روش گفتمان قرآنی، جدل نسبت به دو طریق دیگر 
از دّقت و حساسيت بيشتری در تشخيص و اعمال روش ها برخوردار باشد، زیرا همان گونه که 
مرحوم عاّلمه نيز بيان می کند ترتيب در حکمت و موعظه و جدال، ترتيب به حسب افراد و 
مصادیق هر یک از آن هاست، یعنی ازآن جایی که تمامی مصادیق و افراد حکمت خوب است 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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پس اّول آن را آورد زیرا موعظه دو قسم است: یکی خوب و یکی بد، و آنچه بدان اجازه داده 
شده، موعظه خوب است، لذا دوم آن را آورد و چون جدال سه قسم است: یکی بد، یکی 
خوب، یکی خوب تر و از این سه قسم تنها قسم سوم مجاز است پس آن را سوم ذکر کرد و 
آیه شریفه از این  لحاظ که کجا حکمت، کجا موعظه و کجا جدال احسن را باید به کار برد، 
ساکت است و این بدان جهت است که تشخيص موارد این سه به عهده خود دعوت کننده 
است، هرکدام حسن اثر بيشتری داشت آن را باید به کار بندد و ممکن است که در موردی 

هر سه طریق بکار گرفته شود )طباطبایی، 1417،ج 12 : 374-373(.
مفهوم شناسی سه واژه »مناظره«، »جدل« و »احتجاج« در نگاه گفتمان قرآنی 

و ارتباط آن ها با یکدیگر 

مناظره 
واژه »مناظره« از ریشه »نظر« است. ریشه »نظر« با رفتن به باب مفاعله، معناي خاصي 
می گيرد یعني چيزي یا کسي مانند دیگري شدن )حسيني زبيدي، 1414، ج 7: 541(. از 

سویی در معنای عمومی باب مفاعله، معنای اشتراک است.

به گفته راغب »عوام مردم نظر را دیدن معنا می کند و خواص به معناي بصيرت«؛ بينش، 
تشخيص و تدبر کردن )راغب اصفهانی، 1412: 812( این ریشه معنایی در کتاب های لغت 
مورد توّجه قرار گرفته و مناظره را مباحثه، کاوش، نکته بينی، رقابت و گفت وگوی طرفينی 
رودررو دانسته اند )مشارکت دو نفر یا دو گروه با به ميان آوردن هر آنچه به آن معتقدند( 
دربارۀ چيزي که می خواهند روشن شود )ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: 814؛ ابن منظور، 

1414، ج 5: 217؛ حسيني زبيدي، 1414، ج7: 542؛ مدنی شيرازی، 1384، ج 3: 342(
آنان موضوعي را با هم و همراه هم به گفت وشنود می گذارند تا حقيقت آن برایشان آشکار 
شود و به نتيجه مشترک برسند. بنابراین مناظره عالوه بر معناي مشارکت در گفت وگو و 
بحث کردن با هم، این معنی را نيز دربردارد که دو طرف بحث، به لحاظ فکري و عقيدتي در 

موضوع مورد بحث، باید به یک نتيجه مشترک برسند. 

بر این اساس نکته اصلی در مناظره این است که بحث کننده به دنبال ایجاد دگرگونی در 
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ساختار فکری کسی است که طرف مقابل اوست و مانند او می خواهد همين کار را انجام دهد 
و تأثير همانندی بر او گذارد و دو طرف مناظره برای رسيدن به این هدف تالش می کنند.

مفهوم جدل و خلط دو واژه جدل و مناظره توسط برخی مؤلفان اسالمی 
در تعریف جدل گفته اند: جدل در لغت به معنای ستيزه جویی و خصومت است )فراهيدی، 
1409، ج6: 79(. ابن فارس ریشه معنای جدل را استواری یک چيز و آن را دارای یک اصل 
معنایی می داند که معانی دیگر از قبيل دشمنی و مقابله حجت با حجت و نزاع و مناقشه به 

آن برمی گردد)ابن فارس، 1404، ج 1: 433(.
با وجود تعریف بيان شده برای جدل و ارتباط آن با بحث صناعات خمس و نيز مناظره که 
بيان خواهد شد، ظاهراً برخی مؤلّفان اسالمی ميان جدل و مناظره خلط کرده و این دو واژه 
را چنان در ارتباط با یکدیگر دانسته اند که گاهی آداب مناظره را ذیل بحث جدل آورده اند، 
چنان که خواجه  نصير طوسی در کتاب های »الجوهر النهَّضيد« و »أساس االقتباس« به همين 
طریق عمل کرده است )نصيرالدین طوسی، 1355: 444-528؛ همو، 1363: 234-267؛ 
موحد، ج 1: مدخل آداب مناظره؛ در کتاب های منطق نيز آداب مناظره ذیل صنعت جدل 

آمده است. ر.ک: مظفر، بی تا: 361(
با توجه به غرض جدل، می توان آن را از مناظره متمایز کرد؛ زیرا در مناظره برخالف 
جدل ميان دو تن، غرض، الزام یا غلبه بر یکدیگر نيست؛ بلکه حصول علم و کشف حقيقت 
است. به همين سبب، وقتی یکی از طرفين مناظره، رأی دیگری را حق دانست، به آن اعتراف 

می کند و دست از بحث برمی دارد.
این تفاوت اّوليه ميان دو واژه جدل و مناظره است که البته با ارائه تعریف دقيق از جدل 
با شيوه جدل منطق یونانی، روشن خواهد شد که فن  در منطق قرآن کریم و تفاوت آن 

مناظره و جدل در منطق گفتمان قرآن و روایات از یک مفهوم و غایت برخوردار است. 
مفهوم شناسی واژه »احتجاج« و ارتباط آن با مناظره 

احتجاج از باب افتعال به معنی اقامه حّجت بر مدعاست )ابن منظور، 1414، ج 2: 228(. 
حّجت در لغت به معنای دليل است و سبب نام گذاری آن به حّجت این است که از ریشه 
»حّج ، تَُحج « به معنای قصد گرفته شده است )ابن منظور، 1414، ج 2:  228( یعنی حّجت، 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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دليلی است که با آن، مّدعا اثبات می شود و مقصود شخص احتجاج کننده است.
حّجت در اصل به معنای دليل روشن برای اثبات مقصد حق و درست است؛ چنان که 
نيز  برهانی  دليل  اما هرگونه  )النعام:149(  إْبالَِغُة«  ال ُة  الإُْحجَّ فَلِلَّهِ   »قُلإْ  قرآن کریم می فرماید: 
حّجت ناميده شده است )راغب اصفهانی، 1412: 219(؛ چنان که قرآن کریم این اصطالح را 
تُجيَب لَُه  ِد ما اسإْ ِ ِمنإْ بَعإْ وَن فِي اللَّ َّذيَن يَُحاجُّ درباره محاّجه کفار نيز به کاربرده و می فرماید: »َو ال

« )الشوری:16( ِِّهمإْ تُُهمإْ داِحَضٌة ِعنإَْد َرب ُحجَّ
بيان شد،  »مناظره«  و  »احتجاج«  مفهوم  دو  از  درباره هر یک  که  تعریفی  به  توجه  با 
چنين به نظر می رسد که مناظره گفت وگوی دوطرفه است. برخالف احتجاج که الزامی در 

گفت وگوی دوطرفه ندارد، احتجاج اعم از مناظره است.
احتجاج را نيز می توان مانند مناظره با بهره گيری از شيوه های صناعات خمس یا شيوه های 
گفتمان قرآنی تقسيم بندی کرد و همان نوع نگرش و اشکاالت وارده بر تقسيم بندی منطقی 

را درباره آن نيز درنظر گرفت.
ارتباط مفهوم »مناظره« با فنون پنج گانه استدالل )صناعات خمس( منطقی و 

سه روش استدالل قرآنی
جهت روشن شدن تفاوت ميان مناظره به روش فنون صناعات خمس منطقی و مناظره 
به روش استدالل قرآنی به بيان هر یک از این دو شيوه با توجه به اهداف آن ها می پردازیم:
خاموش  و  اسکات  )هدف:  خمس  صناعات  شيوه های  از  بهره گيری  با  مناظره 

کردن مخاطب و وادار کردن او به تسليم(
مناظره منطقی بر اساس علم منطق می تواند یکی از پنج قسم زیر باشد: 

1- مناظره برهانی 2- مناظره جدلی 3- مناظره خطابی 4- مناظره شعری 5- مناظره 
مغالطی 

مناظره با بهره گيری از شيوه های گفتمان قرآنی )هدف: هدایت گری( 
اما مناظره بر اساس قرآن )مناظره قرآنی که شيوه انبياء الهی است( می تواند بر اساس 

شيوه های زیر باشد: 
1- مناظره حکمی 2- مناظره موعظی 3- مناظره جدلی احسن.

کلّی  تقسيم بندی  یک  در  مناظره،  تقسيم بندی  دربارۀ  نگرش  نوع  دو  این  به  توجه  با 
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می توان مناظره را بر اساس هدف آن به مناظره مادی و الهی تقسيم بندی کرد. در مناظره 
مناظراتی  مانند  الهی  مناظره  در  درحالی که  اوست؛  بر  غلبه  و  اسکات خصم  هدف،  مادی 
این  که  است  داشته اند، هدف هدایت گری  از جمله خصم  دیگران  با  معصومين)ع(  ائّمه  که 
از  بسياری  در  چنان که  مخاطب؛  هدایت  الف-  است:  بُعد  دو  از  برخوردار  نيز  هدایت گری 
شده  او  هدایت  و  مخاطب  آوردن  ایمان  به  منتهی  مناظره  جریان  معصومين)ع(،  مناظرات 
است. در آیه قرآن کریم نيز استفاده از شيوه های سه گانه حکمت، موعظه حسنه و جدل 
احسن برای دعوت به حق است. ب- در بُعد دیگر هدف هدایت گری، آموزش و تعليم شيوه 
بعد  این  در  است.  تاریخ  طول  در  شيعيان  و  مسلمانان  به ویژه  انسان ها  به  مناظره صحيح 
ائّمه معصومين)ع( در جایگاه معلّم، همان گونه که به عنوان مثال، شيوه های  از هدایت گری، 
تفسير را به مفسران دوره های بعد آموزش می دادند، در جایگاه تعليمی خویش، شيوه های 
گفت وگو و مناظره را نيز به شيعيان خویش می آموختند)ر.ک: بابایی، 1391، ج 1: 62-44( 
بنابراین در مناظره الهی، رسيدن به حقيقت یک امر دنبال می شود و آن خداوند و جنبه های 
هدایت الهی است؛ چه مناظره حکمی باشد یا موعظی یا جدلی احسن که با بهترین شيوه به 
هدایت گری انسان ها می پردازد و انبيای الهی و ائمه معصومين)ع( بهترین الگوها در این زمينه 
برای جامعه بشریت بوده اند که در جایگاه تعليمی خود این شيوه ها را به انسان ها آموزش 

داده اند.
توسط  منطقی  گفتمان  شيوه های  از  محکم تر  و  فراتر  شيوه هایی  به کارگيری 

قرآن کریم 
فنون  و  روش ها  به کارگيری  شيوه های  که  می شود  روشن  شد،  بيان  آنچه  به  توجه  با 
گفت وگو توسط قرآن کریم بسيار فراتر از شيوه های منطق تمدن یونانی است. در شيوه منطق 
تمدن یونانی، همان گونه که بيان شد، فن جدل عبارت است از: ستيزه جویی، سخت گيری در 
خصومت و قدرت داشتن بر آن، شدت یافتن دشمنی، مقابله حّجت با حّجت، نزاع، مناقشه و 
هدف از مناظره و جدل منطقی عبارت است از: الزام، اسکات و خاموش کردن خصم با دليل 
و برهان. این مفهوم در کتاب های مؤلّفان مسلمان نيز تأثير نهاده و برخی از آن ها چنين 
اهدافی را درباره هدف و آداب و شروط جدل و مناظره ذکر کرده اند )ر.ک: مدنی شيرازی، 

1384، ج 1: 276(

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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با توجه به ورود مباحث منطق اصطالحی یا منطق یونانی در قرن های بعد به فرهنگ 
اسالمی و با نگاهی به چگونگی طرح بحث جدل در قرآن کریم، با توجه به هدف هدایتگری 
قرآن، می توان چهارچوب های دیگری را در این گونه مباحث به دست آورد. به  عنوان نمونه: 
»شما گاهی در مقابل خصم  با او همراهی می کنيد و بعد از مّدتی با یک حرکت یا نگاه 
محسوس، آن همراهی را می شکنيد و او متوجه می شود که شما از ابتدا این گونه نبوده اید؛ 
بلکه می خواستيد تا جایی بروید با این هدف که او به نتيجه برسد و در این حالت است که 
باور و عقاید محکم او به یک باره به هم می ریزد. در این نوع نگاه، هدف از جدل و مناظره، 
بهره گيری از مقبوالت خصم و به تعبير بهتر مجادله کننده، با هدف ستيزه جویی و نزاع و 
وادار کردن او به شکست و تسليم در برابر سخن مقابل نيست؛ بلکه هدف در هم ریختن 
پایه های اندیشه او به وسيله همدلی و هم سویی اوليه تا رسيدن به نتيجه مطلوب و هدایت 
او است و آنچه در این ميان وجود دارد سخن گفتن با زبان فطرت انسان هاست که شکل 
نخستين منطق نيز همين سبک سخن گفتن با زبان فطرت است که خداوند متعال در قرآن 
َ فَاتَّبُِعوني   کریم با همين سبک سخن گفته است«.3 مانند آیه شریفه: »قُلإْ إِنإْ ُكنإْتُمإْ تُِحبُّوَن اللَّ
را دوست  اگر خدا  َغُفوٌر َرحيٌم« )آل عمران:31(: »بگو   ُ اللَّ َو  ُذنُوبَُكمإْ  لَُكمإْ  ِفرإْ  يَغإْ َو   ُ اللَّ بِبإُْكُم  يُحإْ
دارید، از من پيروی کنيد و به آیينی که از جانب او آورده ام پایبند باشيد، در آن صورت 
خدا نيز شما را دوست می دارد و گناهانتان را بر شما می بخشاید و خداوند بسيار آمرزنده و 

مهربان است«. 
با لحاظ کردن چنين نگاهی دربارۀ مفاهيم »مناظره« و »جدل« تفاوتی که در ابتدای 
بحث ميان آن دو واژه بيان کردیم، رفع می شود و هر دو واژه کاربرد معنایی یکسانی در 

کاربرد قرآنی روایی خواهند یافت.
روش شناسی احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع( و نمود شيوه های گفتمان قرآنی 

در این احتجاجات
الف- در نوع برخورد با مخاطب 

1- برخورد با مخاطب با هدف روشنگری و حق مداری 
3  - برگرفته از مباحث استاد آقای دکتر محمدعلی مهدوی راد 

انسان به مقتضای فطرت خود، حقایق بسياری از امور را می فهمد؛ اما هنگامی که خود را آلوده به گناه نمود، پيامبران الهی باید بيایند تا به تعبير حضرت 
علی)ع( » یُثِيُروا لَُهْم َدَفائِنَ  الُْعُقول «)نهج البالغه: خطبه1( کنند یعنی تا گنجينه ها و دفينه های پنهان خرد آدمی را بيرون بکشند و آشکار کنند و انسان ها 

را به فطرت انسانی و سرشت انسانيت که همراه با شرف و کرامت است، برگردانند.
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همان گونه که بيان شد، احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع( همچون انبيای الهی و دیگر 
معصومين)ع( از نوع جدل احسن است و برخالف مجادله های بشری، از ُحسن فعلی و فاعلی 
و غایی )هر سه( برخوردار است. برخورد با مخاطب با هدف روشنگری و حق مداری در درجه 
نخست از نوع ُحسن غایی و سپس ُحسن فاعلی و فعلی است. هدف امام در احتجاجات و 
مناظرات، اسکات مخاطب یا حتی اقناع او نيست بلکه ایشان که سرچشمه فياض هدایت 
امام)ع(  انسان هاست؛ چنان که  و ارشاد است، همواره در پی روشن شدن حقيقت و هدایت 
اشاره  این حقيقت چنين  به  برای عبدالعزیز بن مسلم  از احتجاج طوالنی خود  در بخشی 
می فرمایند: »امام مانند خورشيد طالع و درخشانی است که نورش گيتی را فراگيرد و افقی 

است که دست ها و دیدگان بدان نرسد« )طبرسی، 1403،ج 2 : 433- 441(.
1- رعایت آداب مناظره )مجادله با احسن( 

امام رضا)ع( در احتجاجات و مناظرات خود، عالوه بر هدایت گری مخاطب، می کوشيدند تا 
نوعی سيره اخالقی در ميان مردم پایه گذاری کنند. ازجمله شاخص های این سيره می توان 

به این موارد اشاره کرد:
- شرح صدر و انصاف و دوری از تعصب 

یکی از اصولی که می توان از روند احتجاجات و مناظرات امام)ع( به ویژه در برابر خصم و 
مخاطبان غيرخودی مخالف به دست آورد، داشتن سعه  صدر و انصاف و منطق است. چنان که 
امام)ع( در مناظرات خود که خصم را دعوت به شروع پرسش می کردند در مواردی نيز او را 
دعوت به انصاف و پرهيز از سخن بيهوده و باطل می نمودند. مانند مناظره امام)ع( با عمران 
َرانُ  َو َعَليإَْك   صابی در موضوع توحيد که پيش از ورود به بحث به او فرمودند: »َسلإْ  يَا ِعمإْ
ر«: »ای عمران، سؤال کن ولی انصاف را از دست مده و از  بِالنََّصَفِة َو إِيَّاَك َو الإَْخَطَل َو الإَْجوإْ

سخن باطل و فاسد و منحرف از حق بپرهيز« )ابن بابویه، 1378، ج 1: 168(. 

- گفت وگو با عقاید مبتنی بر اندیشه و تفکر و مبارزه با هرگونه عقاید برخاسته 
از تقليدهای کورکورانه و غيرعقالنی 

تفکر  بر  از هرگونه عقيده مبتنی  به ویژه مناظرات خویش  و  احتجاجات  امام رضا)ع( در 
استقبال می کردند و با آن به بحث و گفت وگو می نشستند و در نقطه مقابل با هرگونه عقيده 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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برخاسته از دلبستگی های غيرعقالنی که در انسان تعّصب و جمود و سکون ایجاد می کند و 
جلوی آزادی تفکر را می گيرد، به شدت مبارزه می کردند. 

از ماده  اما عقيده  از عقل؛  انسان، ناشی  به تعبير شهيد مطّهری، تفّکر قّوه ای است در 
»عقد« و انعقاد است به معنی بستن و منعقد شدن که برخی گفته اند حکم گره دارد. دل 
بستن انسان به یک چيز دو گونه است: گاهی مبنای اعتقاد و دل بستن، تفکر است که در 
این صورت، عقيده انسان بر اساس تفّکر شکل می گيرد؛ ولی گاهی انسان به چيزی اعتقاد 
پيدا می کند که این اعتقاد بيشتر کار دل و احساسات است نه کار عقل. عقاید بيشتر مردم 
انسان تعّصب و جمود  بر اساس دلبستگی است و نه تفکر و این دلبستگی هاست که در 
و سکون به وجود می آورد و دست و پای فکر را می بندد و چشم بصيرت را کور می کند 

)مطّهری، 1390: 120-116(.
در احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع(، مناظره ایشان با علمای عامه و آوردن استدالل ها 
و احتجاجات توسط امام)ع(، نمونه ای از گفت وگوی مبتنی بر اندیشه و تفکر است و در نقطه 
مقابل، نکوهش و مذمت شدید امام)ع( با غاليان شيعه، نمونه ای از مبارزه امام با تقليدهای 
احتجاج  یا  مناظره  برای  ایشان  با  جلسه ای  امام)ع(  حتی  که  است  غيرعقالنی  و  کورکورانه 
نيستند  قائل  آن  برای  نيز  احترامی  و  نمی کنند  استقبال  نيز  آن  از  و  نمی دهند  تشکيل 

)طبرسی، 1403، ج 2: 438- 439(.
- در نظر گرفتن سطح فکری مخاطب 

یکی از ویژگی های انبيا و ائّمه معصومين)ع( و به تبع آن ها برخی اوليای الهی این است که 
می توانند در گفت وگو با مردم، بر اساس استعداد و ميزان عقل آن ها سخن بگویند تا مردم 
نَا أَنإْ نَُكلَِّم النَّاَس  َنإْبِيَاِء أُِمرإْ َّا َمَعاِشَر الإْ سخنان آن ها را بفهمند. رسول خدا)ص( می فرمایند: »إِن
ِر ُعُقولِِهم «: »ما پيامبران مامور شده ایم که با مردم بر اساس سطح فکر و عقل آن ها  َعلى  قَدإْ

سخن بگویيم« )کلينی، 1429، ج 1: 51(

در احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع( نيز این اصل کامال مشاهده می شود؛ چنان که در 
استدالل های  ایشان  مأمون،  مجلس  در  عامه  علمای  دیگر  و  ضّحاک  بن  یحيی  با  مناظره 
شاید شخص  که  می کنند  ارائه  درباره خالفت  اّول  خليفه  حقانّيت  عدم  اثبات  در  عميقی 
عادی از درک آن ها ناتوان باشد؛ اما در احتجاج با عبدالعزیز بن مسلم و نيز دیگر احتجاجات، 
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براهين ساده تری را با توجه به سطح فکری مخاطب ارائه می نمایند )طبرسی، 1403، ج 2: 
433- 436 و 440-439(.

- قاطعيت در عين تواضع و انعطاف و نرمش  
به عنوان نمونه در مناظره امام)ع( با مأمون درباره آیه مباهله، امام با قاطعّيت و درعين حال 
نرمش در ارائه ادله و بيان به نحوی مأمون را راضی می کند که مأمون در پایان اظهار می دارد 
که: »وقتی جواب آمد سؤال از بين می رود« )مفيد، 1413، ج 1: 38 ؛ مجلسی، 1403، ج 

10 350-351؛ این حدیث در جلد 49 بحاراالنوار صفحۀ 188-189 نيز آمده است(.
- اصل ایجاز در عين عميق بودن محتوا 

از  انبوهی  دربردارنده  کالم،  ایجاز  و  اختصار  از  برخورداری  عين  در  امام)ع(  احتجاجات 
معارف است. به عنوان نمونه در مناظره مختصر امام)ع( با یحيی بن ضحاک و دیگر علمای عاّمه 
در مجلس مأمون، امام)ع( به نحوی با او احتجاج عميق و مختصری کردند که مأمون در پایان 
آن چنان غضبناک و ناراحت شد که به یک باره فریادی کشيد که همه متفّرق شدند. سپس رو 
به بنی هاشم گفت: مگر نگفته بودم که حضرت رضا را شروع کنندۀ بحث قرار ندهيد! این ها 
علم شان از علم رسول اهلل است )ابن شهرآشوب مازندرانی، 1379، ج 4: 351 ؛ مجلسی، 
1403، ج 10: 348( این حدیث در کتاب االحتجاج نيز آمده است )طبرسی، 1403، ج 2 : 

.)440-439
- رفتار سالم در برابر رفتار جاهالنه مخاطب )بر اساس اصل قرآنی و اذا خاطبهم 
رعایت  به  مخاطب  الزام  و  تکریم  و  احترام  اصل  رعایت  و  قالوا سالما(  الجاهلون 

حقوق یکدیگر  
تکریم مخاطب در مناظره و احتجاج نيز یکی دیگر از روش های امام)ع( در نوع برخورد 
با مخاطب است. دليل این کار هم این است که با توجه به ویژگی مجادله احسن، امام)ع( 
هيچ گاه قصد محکوم کردن و اسکات مخاطب را نداشتند؛ بلکه هدف ایشان هدایت و تعليم 
مخاطب بوده است. بر این اساس ایشان همواره عزت نفس مخاطب را در نظر داشته و ادب 
و اخالق اسالمی را رعایت می کردند و حتی در برابر برخوردهای جاهالنه دیگران، مطابق 
دستور قرآن کریم )َو إِذا خاَطبَُهُم الإْجاِهُلوَن قالُوا َسلمًا؛ الفرقان:63( رفتارهای سالم از خود 

نشان می دادند. مانند مناظره امام)ع( با سليمان مروزی )طبرسی، 1403، ج 2: 401(. 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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ب- در القای محتوا )بهره گيری از روش های گفتمان قرآن(
1- بهره گيری از روش های گفتمان قرآنی

در بخش های گذشته این نوشتار به بهره گيری از روش های گفتمان قرآنی پرداختيم و 
تفاوت آن را با فنون استدالل در منطق و صناعات خمس بيان کردیم.

1- محوریت قرآن در مناظرات 
  در بحث ضرورت احتجاجات کالمی با استناد و استشهاد به قرآن در عصر امام رضا)ع( 

بيان شد.
3- استفاده از تشبيه و تمثيل

یکی از شيوه های مؤثّر در بحث، استفاده از تمثيل است. در قرآن کریم و سّنت معصومين)ع( 
فراوان از این شيوه بهره گرفته شده است. به عنوان نمونه در مناظره امام رضا)ع( با مأمون 
درباره ميزان خویشاوندی علویان و عّباسيان نسبت به رسول خدا)ص(، امام)ع( با آوردن مثالی 
در خصوص امکان ازدواج رسول خدا)ص( با دختر مأمون و وجود نداشتن این امکان برای دختر 
امام)ع(، به صورت بسيار لطيفی به داعيه مأمون در این خصوص پاسخ دادند به گونه ای که در 
پایان مأمون سکوت کرد و سپس بی اختيار اعتراف کرد که: آري به خدا سوگند که شما در 
خویشاوندي به مراتب به رسول خدا)ص( نزدیک ترید تا ما )مفيد، 1413، جلد 1: 37؛ مجلسی، 

1403 ج 10: 350-349(.
4- تسلسل و نظم منطقی مباحث 

تسلسل و نظم منطقی به این معنی است که تمامی سخنان به شکل دسته بندی شده و 
مرتبط با یکدیگر برای رسانيدن به یک هدف باشد. در احتجاجات امام)ع(، هر یک از سخنان 
امام)ع( چنان پيوند استواری با دیگر سخنان ایشان دارد و چنان در جای خود الزم و ضروری 
است که هيچ یک از آن ها را نمی توان حذف کرد و از جای خود برداشت به گونه ای که بتوان 
گفت کالم از آن بی نياز بوده است. این سير منطقی بحث به گونه ای بوده است که همواره 
اعجاب علمای دیگر مکاتب و مذاهب را برمی انگيخته است و در جلسات احتجاج و مناظره 

بدان اعتراف می کرده اند )طبرسی، 1403، ج 2 : 421(.
رعایت این ویژگی که به ویژه در احتجاجات و مناظرات طوالنی، دشوارتر است، در تمامی 

محتوای احتجاجات امام)ع( به وضوح مشاهده می شود )طبرسی، 1403، ج 2 : 425(. 
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5- فصاحت گفتار و پيراستگی کالم از پيچيدگی و تعقيد 
فصاحت کالم و پيراستگی سخن از تعقيد و پيچيدگی یکی از ویژگی های مثبت گوینده 
به شمار می رود و موجب می شود تا گفتار او مالل آور نباشد و در مخاطب مؤثر واقع شود. 
ائّمه معصومين)ع( دارای باالترین درجه فصاحت و بالغت بوده و روایات آن بزرگواران نمایانگر 
این موضوع است. نمونه بارز آن مناظره امام رضا)ع( در مجلس مأمون با رهبران و دانشمندان 
ادیان و مکاتب است که با فصاحت و بالغت به اشکال تراشی های آنان پاسخ دادند و در  نهایت 

آنان را مغلوب کردند )طبرسی، 1403، ج 2 : 425-415(. 
بررسی موردی احتجاجات امام رضا)ع( بر اساس کتاب »االحتجاج« در موضوع 

امامت 
در کتاب »االحتجاج« طبرسی،4 29 روایت از امام رضا)ع( در موضوعات توحيد و نبّوت 
به صورت مناظره یا احتجاج و 10 روایت در موضوع امامت گزارش شده است. از ميان این 
بيان  و  احتجاج  قالب  روایات،  دیگر  و  مناظره  قالب  روایت  یک  امامت،  موضوع  در  روایات 

برهان های ِحکمی توسط امام)ع( برای مخاطب دارد. 

4  - »االحتجاج« تاليف ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، از علمای قرن ششم هجری است.
این کتاب در موضوع بحث ها و مناظرات معصومين)ع( و بزرگان دین با مخالفان، در موضوعات مختلف دینی است. 

طبرسی در مقدمه االحتجاج می گوید: آنچه باعث شد من چنين کتابی تاليف کنم، این بود که عده ای از شيعيان دست از استدالل و بحث با مخالفان 
برداشته اند و می گویند پيامبر و ائّمه)ع( هيچ وقت جدال نکرده اند و به شيعه نيز چنين اجازه ای نداده اند؛ لذا تصميم گرفتم در یک کتاب، بحث های 

بزرگان را با مخالفان در اصول و فروع دین جمع کنم. 
البته طبرسی متذکر می شود که نهی آنان از مجادله دربارۀ افراد ضعيف قوم بوده است )طبرسی، 1403، ج1 : 13، مقدمه(

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی

  موضوع امامت، یک روایت قالب مناظره دارد و دیگر روایات، قالب احتجاج و بیان برهان های ِحکمی توسط امام)ع( برای مخاطب.

 
 

 بادقت در نوع بحث و گونه های مخاطبین و نیز ریشه یابی شیوه های گفتمان قرآنی در این احتجاجات، نتایج زیر به دست می آید:

از قالب و محتوای مناظرات امام رضا)ع( با علمای عامه به دست می آیدکه در مناظرات گزارش شده که مخاطب غیر شیعه و از  -1
ابتدا مخالف با اندیشه های امام )ع( است، نوع احتجاجات امام)ع( به گونه ای است که ابتدا امام)ع( زیرساخت سخن و فکر مخاطب 

کنند و سپس با فروریختن زیرساخت فکری او ، سخن حق را بنا می نمایند. و این در بحث جدل احسن ، را متزلزل و مسئله دار می 
 بهترین شیوه جدل است. 

از مباحث گذشته و تفاوت شیوه جدل قرآنی با شیوه جدل منطقی یونان به دست آمد که شیوه گفتمان جدل بر اساس توصیه قرآن کریم، 
ه استفاده )فعل( و نیز ویژگی های مجادله کننده )فاعل( و نیز اهداف )غایت هدایت گری( متفاوت شیوه جدل احسن است که در شیو

 است و در این امور سه گانه بر شیوه جدل منطقی، برتری دارد.

 تفاوت میان شیوه گفتمان جدلی در منطق یونانی و منطق قرآن کریم:

نه حجت آوردن و استدالل کردن، به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به هدف بر اساس علم منطق به هر یک از شیوه ها و فنون پنج گا
 پیروزی بر خصم نگاه می شود. به عبارتی غایت در استفاده از این

گونه های مخاطبین 
(  ع)احتجاجات امام رضا

در موضوع امامت در 
کتاب االحتجاج          

(احتجاج10در میان )

غیرخودی

عدم : مبنا فکری مخاطب )
((ع)اعتقاد به حجیت قول امام

در مجلس مامون با علمای  (  ع)مناظره امام رضا 
عامه  

خودی  

قاد  اعت: مبنای فکری مخاطب  )
((ع)به حجیت قول امام

پرسش از سوی مخاطب درباره حجت خدا بر زمین

طرح شبهات مردم در موضوع امامت و پاسخ امام 
(ع)
و طرح مباحث کالمی( ع)بیان روایت از سوی امام 

مانند صفات و ویژگی های امام 

((ع)حمایت از دوستان ائمه )بیان مواعظ 

(حدیث3)نکوهش غالیان 

تائید توریه و تقیه توسط شیعه 

نه مذمت برخی شیعیان که خود را شیعه می نامند و
محب و عمل کافی برای شیعه بودن ندارند 
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با دقت در نوع بحث و گونه های مخاطبان و نيز ریشه یابی شيوه های گفتمان قرآنی در 
این احتجاجات، نتایج زیر به دست می آید:

1- از قالب و محتوای مناظرات امام رضا)ع( با علمای عامه به دست می آید که مخاطب 
غير شيعه و از ابتدا مخالف با اندیشه های امام)ع( است. نوع احتجاجات امام)ع( به گونه ای است 
که ابتدا ایشان زیرساخت سخن و فکر مخاطب را متزلزل و مسئله دار می کنند و سپس با 
فروریختن زیرساخت فکری او، سخن حق را بنا می کنند و این در بحث جدل احسن، بهترین 

شيوه جدل است. 
از مباحث گذشته و تفاوت شيوه جدل قرآنی با شيوه جدل منطقی یونان به دست آمد 
که شيوه گفتمان جدل بر اساس توصيه قرآن کریم، شيوه جدل احسن است که در شيوه 
هدایت گری(  )غایت  اهداف  نيز  و  )فاعل(  کننده  مجادله  ویژگی های  نيز  و  )فعل(  استفاده 

متفاوت است و در این امور سه گانه بر شيوه جدل منطقی، برتری دارد.
تفاوت ميان شيوه گفتمان جدلی در منطق یونانی و منطق قرآن کریم:

بر اساس علم منطق به هر یک از شيوه ها و فنون پنج گانه حّجت آوردن و استدالل کردن، 
غایت  عبارتی  به  نگاه می شود.  بر خصم  پيروزی  به هدف  برای رسيدن  ابزارهایی  به عنوان 
در استفاده از این ابزارها در علم منطق، پيروزی بر خصم و اسکات اوست و به این منظور، 
اّما در منطق قرآن کریم که در سنجش  شيوه های و فنون استدالل نيز استفاده می شود؛ 
اعمال انسان بر سه عنصر ُحسن فعلی و ُحسن فاعلی و ُحسن غایی تأکيد دارد، استفاده از 
هر یک از ابزارها و فنون گفتمان نيز بر اساس این سه عنصر، تعریف و هدفمند می شود. 
چنان که در فن جدل که به صورت »جدل احسن« مورد سفارش قرآن کریم است بر اساس 

این سه عنصر این گونه تعریف می شود:
اتخاذ  در  شيوه ها  بهترین  دربرگيرنده  که  باشد  گونه ای  به  باید  فعلی، جدل  ُحسن  در 
با  ابراهيم)ع(  او باشد. به عنوان نمونه در مجادله های حضرت  مقبوالت مخاطب برای تربيت 
با استفاده از  ابراهيم)ع( در مقابل کّفار  کّفار که در قرآن کریم گزارش شده است، حضرت 
مقبوالت کّفار یعنی پرستش ماه و خورشيد و ستاره، به بهترین شيوه از فن جدل استفاده و 
آنان را وادار به پذیرش قول حق کرده است )االنعام:76-83(  قرآن کریم این گونه بهره برداری 
به حق از مقبوالت مخاطب را »جدل احسن« نام نهاده که از چهارچوب های بسيار قوی تر و 
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فراگيرتر و تأثيرگذارتر نسبت به شيوه جدل علم منطق برخوردار است. 
قرآن کریم برای رویارویی با غيرمسلمانان دستور به مجادله احسن می دهد: »َو ل تُجاِدلُوا 
َسُن « )العنكبوت:46( : »و با اهل کتاب )یهود و نصارا( جز با  َّتي  ِهَي أَحإْ َل الإِْكتاِب إِلَّ بِال أَهإْ

نيکوترین روش، بحث نکنيد« 
در ُحسن فاعلی، مجادله کننده باید با نيت نيکو ورود به جدل پيدا کند تا در کنار ُحسن 
فعلی و حسن غایی، جدل او با مخاطب، مصداق مجادله احسن شود. به عنوان نمونه در همان 
با نيت تربيت و هدایت گری آنان  ابراهيم)ع(  با کّفار، حضرت  ابراهيم)ع(  مجادله های حضرت 
ورود به مجادله می کند و همين نکته موجب می شود که مجادله او از شاخص ُحسن فاعلی 

برخوردار باشد و تبدیل به جدل احسن شود. 
در مقابل، جدلی که ُحسن فاعلی نداشته باشد و تنها از حسن فعلی برخوردار باشد یعنی 
تنها جدل مفيدی از سوی مجادله کننده ارائه شود، نتایج حاصل از آن، قابل برابری با جدلی 

که از ُحسن فاعلی برخوردار است، نخواهد بود.
وا ِمنإْ  إَْقلإِْب َلنإَْفضُّ ا َغليَظ ال قرآن کریم خطاب به رسول خدا)ص( می فرماید: »َو لَوإْ ُكنإَْت فَظًّ
از گرد تو  لَِك« )آل عمران:159(: »ای پيامبر، اگر درشت خوی و سخت دل بودی، قطعاً  َحوإْ

پراکنده شده بودند«
گفتنی است یکی از مهم ترین شيوه های تربيتی قرآن کریم، ترسيم الگو است و درباره 
الگو نيز مهم ترین شاخص آن، قابل حصول و دست یافتنی بودن آن است. الگوهای بشری 
قرآنی مانند شخصيت انبيای الهی و دیگر افراد بزرگوار تاریخ، همگی به گونه ای بوده اند که 
و در  بوده است  برخوردار  غایی هر سه  و  فعلی  و  فاعلی  از ُحسن  آنان  رفتارهای  و  اعمال 
مجادله های آنان با مخاطب، جدل آنان تبدیل به جدل احسن و موعظه شان تبدیل به موعظه 

حسنه و امثال آن می شود.
در ُحسن غایی، هدف از جدل باید تربيت و هدایت گری مخاطب باشد و نه اسکات و وادار 
کردن او به پذیرش سخن مجادله کننده. به عنوان نمونه در همان مجادله حضرت ابراهيم)ع( 

با کّفار، هدف رساندن دعوت حق به کّفار و هدایت گری آنان است.
منطق  گفتمان  و شيوه  قرآنی  گفتمان  ميان شيوه  که  روشن می شود  آنچه گذشت  از 
غایت  فاعل،  فعل،  گوناگون  در جنبه های  تفاوت های چشمگيری  )صناعات خمس(  یونانی 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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نيز روشن می شود که در  امام رضا)ع(  بر مناظره  امور  این  با تطبيق  و نتيجه وجود دارد و 
ُحسن فعلی این مناظرات، امام رضا)ع( با بهره گيری از بهترین شيوه ها در استفاده از مقبوالت 

مخاطب، به دعوت مخاطب به سوی پذیرش حق پرداخته اند.
به عنوان نمونه در مناظره یا جدل احسن امام رضا)ع( با مأمون در پاسخ به شبهه مأمون 
درباره یکسانی خویشاوندی علویان و عّباسيان نسبت به رسول خدا)ص(، امام رضا)ع( به امکان 
ازدواج رسول خدا)ص( با دختر مأمون و وجود نداشتن این امکان درباره دختر امام)ع( استناد 
می کنند و با استفاده از مقبوالت مأمون به گونه ای او را وادار به پذیرش حق می کنند که 
مأمون درنهایت بی اختيار اعتراف می کند که آري به خدا سوگند که شما در خویشاوندي 
به مراتب به رسول خدا)ص( نزدیک ترید تا ما )مفيد، 1413، ج 1: 37 ؛ مجلسی، 1403، ج 10: 

.)350-349
در ُحسن فاعلی این مناظرات، نگاه امام رضا)ع( مانند دیگر ائّمه معصومين)ع( نه برای تشّفی 
دل خود؛ بلکه تنها برای هدایت و تربيت مخاطب است. امام رضا)ع( این ویژگی خود به عنوان 
امام را در بخشی از احتجاج طوالنی خود برای عبدالعزیز بن مسلم بيان می دارند که »االماُم

در ُحسن غایی نيز این مناظرات تنها با هدف هدایت گری و تربيت انسان هاست. چنان که 
زمام  »امامت،  می فرمایند:  احتجاج طوالنی خویش  همان  از  دیگری  بخش  در  رضا)ع(  امام 
دین و مایه نظام مسلمين و موجب صالح دنيا و عّزت مؤمنان است. امامت ریشه نموکننده 
اسالم و شاخه بلند آن است. امام حالل و حرام خدا را می داند و در اجرای حدود الهي قيام 
می کند و از حریم دین دفاع می کند و مردم را با حکمت و پند و موعظه نيکو و برهان قاطع 
به راه پروردگار دعوت می کند. امام مانند خورشيد طالع و درخشانی است که نورش گيتی را 
فراگيرد و افقی است که دست ها و دیدگان بدان نرسد« )طبرسی، 1403، ج 2: 433- 441(.

امامت  و  نبّوت  توحيد،  موضوعات  در  رضا)ع(  امام  احتجاجات  ميان  مقایسه ای  در   -2
امام)ع( در موضوعات توحيد بوده است.  مالحظه می شود که بيشتر احتجاجات و مناظرات 

برای این کار می توان دو دليل برشمرد: 
الف- توحيد مبنا و پایه مباحث اعتقادی ازجمله بحث امامت است.

ب- با توجه به انگيزه های مأمون از برپایی جلسات مناظره، بيشتر جلسات مناظره امام 
رضا)ع( با دانشمندان ادیان و مکاتب دیگر بوده و بحث با آنان نيز طبيعتاً در موضوعات مرتبط 
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با توحيد و نبوت بوده است.
3- بيشتر روایات کالمی امام رضا)ع( در موضوع توحيد و نبّوت، قالب مناظره داشته و 
با مخاطبان پيروان ادیان و مکاتب دیگر یا با شخص مأمون که مخاطبان غيرخودی )غير 
قالب  که  احتجاج  یک  فقط  امامت  بحث  در  ولی  است؛  گرفته  صورت  هستند،  شيعيان( 
مناظره دارد، با مخاطب غيرخودی )علمای عاّمه در مجلس مأمون( و دیگر احتجاجات برای 

مخاطبان شيعه)خودی( صورت گرفته است.
4 - از موضوعات مطرح شده در احتجاجات امام)ع( در موضوع امامت در برابر مخاطبان 
شيعه )خودی( و نيز تفاوت مخاطبان این احتجاجات نسبت به احتجاجات توحيد و نبّوت، 
براي  عباسيان  که  بود  محدودیت هایی  سبب  به  شيعيان  پرسش های  که  برمی آید  چنين 
علویان در ارتباط با ائّمه)ع( ایجاد کرده بودند و این موضوع موجب دوري شيعيان از ائّمه)ع( 
شده بود که ازنظر فراگيري اعتقادات، مشکالتي را براي آنان فراهم کرده بود و شيعيان با 
اعتقاد به حّجيت قول امام و با هدف استفهام یا به دست آوردن توانایی در پاسخ گویی و دفع 
شبهات، سواالتی را از امام)ع( می پرسيدند یا شبهاتی را در حضور ایشان مطرح می کردند؛ 
نادرست  یا تفسير  برابر شبهات مطرح در جامعه  را در  نيز شيعيان خود  البته در مواردی 
آیات توسط دیگر مذاهب سردرگم می دیدند و براي گرفتن پاسخ و عقيده درست به امام 
رضا)ع( رجوع می کردند. امام)ع( نيز با استفاده از استدالالت و براهين عقلي، آنان را توجيه  

می فرمودند )ابن بابویه، 1398: 47 و 113(.

5- یکی دیگر از مشکالت عصر امام رضا)ع( وجود غالت شيعه است؛ چنان که در ميان 10 
احتجاج مذکور، سه احتجاج در نکوهش آنان است. نکوهش و مذمت شدید غاليان شيعه، 
نمونه ای از مبارزه امام با تقليدهای کورکورانه و غيرعقالنی است که حتی امام)ع( جلسه ای با 
ایشان برای مناظره یا احتجاج تشکيل نمی دهند و از آن نيز استقبال نمی کنند و احترامی 

نيز برای آن قائل نيستند.
بود.  اوج خود رسيده  به  انحرافی فکری در جامعه  امام رضا)ع( جریان های  6- در عصر 
ازجمله این جریان های انحرافی می توان به واقفيه، معتزله، غالت و... اشاره کرد. بر این اساس، 
تعدادی از احتجاجات امام رضا)ع( دفع پندارهای نادرست مردم و تصحيح اعتقادات آنان است 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی



160

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

که در قالب عباراتی نظير »جهل القوم« یا »ما یقول الناس« بيان شده و در بسياری از موارد 
احتجاجات چنين است که مخاطب شيعه، درصدد طرح پندارهای نادرست مردم در حضور 
امام)ع( و در جریان قرار دادن ایشان از فضای فکری موجود در ميان مردم است. در این گونه 
روایات، فضای حاکم بر نص نشان می دهد که مخاطب از ابتدا به حّجيت قول امام)ع( معتقد 
است و هدفش از طرح شبهات نيز آمادگی خود برای پاسخ گویی و دفع شبهات و نيز بيان 
فضای فکری جامعه در حضور امام)ع( است. ازجمله در همان روایت عبدالعزیز بن مسلم که 

امام)ع( با عبارت »جهل القوم« نادرستی اعتقاد مردم در موضوع امامت را بيان می دارند. 
امام)ع(  بيانگر همين نوع احتجاجات  از روایات  نيز در بسياری  الناس«  تعبير »ما یقول 
است که ایشان در ابتدا از پندارهای مردم در آن موضوع سؤال می کنند و سپس به تصحيح 

آن پندارها می پردازند. 
7- به نظر می رسد در مناظرات امام رضا)ع( که مخاطب از آن حضرت طلب استدالل کرده 

است، مخاطب شيعه نيست.5 
در  احتجاجات  این  از  بسياری  و  است  شده  گزارش  رضا)ع(  امام  از  که  احتجاجاتی  در 
کتاب های روایی ازجمله بحاراالنوار یا احتجاج و... نقل شده است، در مواردی که مخاطب 
شيعه بوده است، فضای روایت مشخص است و نشان می دهد که مخاطب از ابتدا به حّجيت 
قول معصوم معتقد بوده است. به عنوان نمونه فضای روایتی که در آن عبدالعزیز بن مسلم 
یعنی  مخاطب  که  می دهد  نشان  می رساند  امام)ع(  عرض  به  را  جامعه  در  موجود  شبهات 
عبدالعزیز شيعه است و از امام طلب استدالل نکرده است؛ بلکه با بيان شبهات مطرح ميان 
مردم در خصوص امامت خواسته امام)ع( را در جریان شبهات و فضای فکری حاکم بر جامعه 
قرار دهد. امام)ع( نيز در این حدیث شریف در جایگاه مفسر و معلّم یعنی نقش تعليم دهندگی 
به صحابی شيعه خود، مباني مشروعيت امامت در اندیشه شيعي را با استناد به نقل )قرآن و 
سنت( و عقل، به بهترین شکل ارائه داده و از این راه، مباني مخالفان را به چالش خوانده اند. 
عقيده  و  اندیشه  از ساحت  را  شبهات  نيز  از سویي  تا  کرده اند  کوشش  بدین وسيله  امام)ع( 
مسلمانان در طول تاریخ بزدایند و از سویی به شيعيان خود، نحوه مواجهه با شبهات و نيز 
روش های بهره گيری از قرآن کریم را تعليم دهند که چگونه با بهره از آیات قرآن کریم به 

5  . این مطلب، نقل شفاهی آقای دکتر مهدوی راد از مرحوم آقای دکتر علی اکبر غفاری، تصحيح کننده بسياری از کتب روایی شيعه است. 



161
13

94
ن 

ستا
زم

م، 
ده

واز
ه د

ار
شم

م 
سو

ل 
سا

پرسش های خود و دیگران پاسخ گویند )این حدیث طوالني در کتاب های مختلف حدیثي 
نقل شده است؛ ازجمله کلينی، 1429، ج 1: 198 – 203؛ ابن بابویه ، 1376 : 674 – 680؛ 

همان، 1395، ج 2: 675 – 681؛ ابن ابی زینب، 1397: 216 – 224(.
بازخوانی مناظرات امام رضا)ع( و کارآمدی آن در عصر حاضر 

کتاب  اساس  بر  تنها  نوشتار  این  در  که  رضا)ع(  امام  مناظرات  و  احتجاجات  به  نگاهی 
»االحتجاج« بدان پرداخته شد و دقت در ابتنای این احتجاجات بر قرآن کریم، نشان می دهد 
که بيانات امام)ع( همانند پدران بزرگوار ایشان، در دو جنبه روش و محتوا نه تنها در آن دوره 
تاریخی که در همه روزگاران می تواند مورد استفاده در پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات قرار 

گيرد. 
چه آن که روش های آن امام همچون دیگر ائّمه معصومين)ع( به صورت عقالنی ارائه  و بر 
شعور انسان ها متمرکز می شود. البّته در این جا باید به نکته ای بسيار مهم اشاره کرد و آن 

این که انسان دارای دو ساحت و مرتبه از عقل است: الف- عقل ناسوتی ب- عقل ملکوتی 6
عقل ناسوتی همان مرتبه از عقل است که به بُعد خاکی و طبيعی انسان می پردازد و 
برای دنيای او فکر می کند ولی عقل ملکوتی آن مرتبه از عقل است که به بُعد عالی انسان 
می پردازد و در پی تربيت او برای بُعد عالی و خود عالی اوست.7 این مرتبه از عقل همان 
عقل ارزشی است که انسان را در تشخيص حقایق، زیبایی ها، یقينيات و ارزش ها که از جنس 
ملکوت اند، توانمند می کند و به عنوان چراغ هدایت موجب می شود انسان در مسير تعالی و 

پرورش آن حرکت کند.
متأّسفانه آنچه در حال حاضر در نظام های تربيتی کشورها مالحظه می شود این است 
که این نظام ها تنها متمرکز بر تربيت عقل ناسوتی شده اند و از تربيت عقل ملکوتی غافل 
مانده اند؛ ازجمله این نوع روش تربيتی در مدارس، تمرکز بر دروس تئوری بدون نهادینه 
کردن روش های عملی زندگی است. بسياری از مردم امروزه تنها رضایت خود را در زندگی 
مالک قرار می دهند )اومانيسم و انسان محوری( و این همان چيزی است که عقل ناسوتی 
طالب آن است. درحالی که در انسانی که بر اساس عقل ملکوتی تربيت شده باشد، رضایت 
خداوند معيار است و این که از او به عنوان انسان خليفه الهی چه انتظاری می رود )خدامحوری(.

6  . تعبير عقل ناسوتی و عقل ملکوتی برگرفته از کتاب »عقل ناشناخته ترین گنجينه انسان« اثر مرتضی زاهدی است 
7  . تعبير »خودعالی« و »خوددانی« انسانی برگرفته از کتاب »آزادی انسان« شهيد مطهری است.

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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از  برگرفته  مفيد  گفتمان  کردن  نهادینه  و  اتّخاذ  در  که  شد  بيان  این  برای  همه  این 
روش های معصومين)ع( در جامعه، مهم ترین زمينه ای که می تواند موجب شود تا گفتمان و 
استدالل مؤثّر واقع شود، زمينه تربيتی افراد است که بر اساس عقل ملکوتی تربيت شده 
باشند تا استدالل بتواند درباره آن ها مؤثّر واقع شود. متأّسفانه امروزه شاهدیم که در ميان 
بسياری از جوانان فن مغالطه و سفسطه که در انواع فنون استدالل منطقی بيان شد، شکل 

گرفته است که نتيجه آن افتادن در ورطه عقيده بدون اندیشه و تفکر است.

نتيجه گيری
نافذترین  و  بهترین  خویش،  تبليغی  حيات  طول  در  معصومين)ع(  ائّمه  و  الهی  انبيای 
روش ها و شيوه های گفتمان و تبليغ را به جامعه انسانی ارائه کرده اند. روش هایی که با ابتنا بر 
مبانی مستحکم و خردپذیر و با هدف هدایتگری انسان ها، متفاوت با دیگر روش های گفتمان 
بشری است و نه تنها در آن دوره تاریخی، که در همه روزگاران می تواند مورد استفاده در 
پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات قرار گيرد. استقبال اهل بيت)ع( از محافل احتجاج و مناظره، 
بيانگر تأیيد تبادل اندیشه و بحث های آزاد به صورت عقيده مبتنی بر اندیشه و استدالل است. 
چنان که شهيد مطهری نيز در کتاب »آزادی انسان« به طرح این مسئله پرداخته است و 
حتی در روش عملی خود ایشان نيز دیده می شود که با تأسی از سيره معصومين)ع( معتقد 
است که باید با استاد مارکسيست در قالب کرسی آزاداندیشی، مناظره برگزار شود )مطّهری، 
1384: 6 - 23( البته چنين کرسی باید در دانشکده الهيات باشد و در شرایطی که خود 

استاد مطّهری یا استادی همانند ایشان پاسخ گوی طرح شبهات و سؤاالت باشد.
نيز  و  واکاوی مبانی، اصول  با  تا  نيازهای عصر حاضر، الزم است  به  توجه  با  ازاین روی 
روش شناسی آموزه های قرآن و سيره معصومين)ع( به ویژه در مناظرات و احتجاجات ایشان، 

توان دفع شبهات و پاسخ گویی به نيازهای فکری و عقلی نسل امروز ارتقا یابد.
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Manifestation of the Qur’anic discourse techniques in the argments 
of Imam Reza (AS)
And its difference with the Five techniques of reasoning of logics 

Elahe Hadian Rasanani
 Faculty member and Assistant Professor in the Quranic Sciences department, university
of Quran and Hadith

Abstract
 The Holy Quran describes different discourse techniques and introduces
 3 techniques namely wise reasoning, good preaching and the best
 contention as the Prophet’s (PBUH) techniques for invitation to Islam.
 Meanwhile, in logics, five reasoning or discourse techniques have been
 proposed in accordance with the purposes of discussions, the techniques
 include contention, demonstration, rhetoric, fallacy and poem.
 The Qur’anic discourse techniques are different from the logical discourse
 techniques and the five techniques of reasoning in terms of principles
 and ends. In the present article, attempts are made to investigate these
 differences and to answer this fundamental question:  Is it possible to
 consider the Qur’anic discourse techniques consistent with the techniques
of logical reasoning?
 With careful consideration of the two techniques’ characteristics and the
 close investigation of the Imams (AS) debates including the debates of
 Imam Reza (AS) which are based on the Qur’anic discourse techniques,
 it becomes clear that the most important difference between the two
 techniques is associated with their goals, in other words, The Qur’anic
 discourse techniques aim to guiding the audience, on the contrary, the
Five Techniques of reasoning aim to pacify the audience.
 Careful study of the Imam Reza (AS) debates, and their reliance on
 solid and logical foundations as well as Qur’anic discourse techniques
 suggest that the statements of Imam Reza (AS) just like the statements
 of his fathers, can be used, in terms of method and content, to answer the
 corresponding questions and doubts not only in that historical period, but
 at all times.
 Key words: Imam Reza (AS), arguments, debates, Quranic reasoning
techniques, the Five Techniques of reasoning
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The sanctity and dignity of women in family in view of Imam reza (as)

Abstract

Different schools have tried to offer a kind of life style on their bases 
and their ideology. Islam, also offer an effective lifestyle on the basis of 
the Quran and the household of the prophet. In the version presented by 
Islam, a woman has a special effective status protecting her dignity in 
playing this role is effective.

Infallible Imams (AS) and among them Imam Reza (PBUH) have 
delineated the sanctity and dignity of Muslim women in Islamic 
intellectual system. This study attempts to consider that image which has 
been provided for a Muslim woman by Imam Reza (PBUH) in respect 
of sanctity and dignity. Recognition the dignity and status of women in 
Islamic society is essential due to providing an identity for the Muslim 
woman and being far away from subservience to secular culture.

The present article believes that the women's true dignity is in obeying 
and executing the commands of their religion in their life, family and 
society and thinks that man and woman are equal in creation, but the 
tender and sensitive spirit of woman needs special protection. The dignity 
of a woman is protected by herself and society and how social and 
personal interaction with her is very effective in this regard. Woman has a 
special personality with regard to her specific physical and psychological 
structure. Type of attitude toward women, her presence in the community, 
marriage, relationships with husbands and financing are important issues 
that the Eighth Imam has presented the way of protecting the dignity of 
women in each of them.

Key words: Woman, Dignity, Family, Lifestyle, Imam Reza (AS)
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Abstract
 The present paper aims to investigate and describe educational impacts of
 Imam Reza (PBUH) in elevation of spiritual beliefs in Iranian people. This
 study applied a qualitative approach and was conducted through analytical
 and descriptive research methods using available literature in order to
 analyze and explain the outcomes of his presence in Iran while living and
 after his martyrdom. This could be done with an understanding of spiritual
 condition of Iranians before Imam Reza’s arrival and especially in the time
 of the Sassanid. Oppressed People at that era were looking for a religion
 that would have justice and equality as the main indices. This new religion
 of Islam could be their savior. However, improper rule of the Omayyad and
 Abbasid rulers in Islamic world including Iran not only could not quench
 their thirst for justice but also increased oppressions and degradations. The
 arrival of Imam Reza in Iran and his position in the Caliph’s court along
 with proper effective measures he took [6] for promotion of true spirituality
 and the pilgrimage couture initiated by his martyrdom and the Sayids
invited by him to Iran elevated Iranian people’s spirituality significantly.
Keywords: Imam Reza (PBUH); Spirituality; Spiritual education; Iran
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Security concept in velayat in Imam Reza perspective (AS)

Reza Keshavarz 

Assistant professor at Islamic science department of Hakime sabzevary university

Abstract

Although, Imam Reza (AS) implies Tawhid (Oneness) and Vellaya 
(Guardianship) OF Allah in “There is no god except Allah/ هللا الا هلا ال” in 
his sayings, he expresses the sentence “بشرطها و شروطها و انا من شروطها” and 
directs Muslims’ attention to the Velaya of Innocence Imams and in this 
way he links Tawhid to Imamah and creates an epistemic and practical 
commitment. The saying of Imam means that reaching to Tawhid position 
and entering the territory of God results in security and immunity for 
human and such an entry is only possible through belief in God’s Hojja 
(Proof of God) and accepting their Velaya; they are all mirrors of God’s 
characters, principles and fundamentals of Tawhid, and represent God’s 
Velaya. Their satisfaction is equal to God’s satisfaction and referring to 
them means referring to God. Moreover, another Hadith is used which 
says Velaya of The commander of the Faith is the secure shelter of God 
and accepting his Velaya and his government is the source of the dignity 
of the Muslim Ummah and relieves discomfort and confusion of human 
being. Using Quranic verses and mystical texts, this articles strives to 
explain relationship between Tawhid with Imamah and Velaya, as well 
as its role in immunizing and saving human being from deviations in 
behavior and belief. 

Keywords: Security, Monotheistic world view, Velaya, Gold chain 
(Selsela-al-Zahab), Razavi Narration

Assistant professor at Islamic science department of Hakime sabzevary 
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Abstract
       Khorasan was dealt with religious, social and political evolutions 
in Hegira first three centuries. Among the religious revolutions of this 
realm, the people’s tendencis to Alavi’s thoughts was more appeared. 
The interest and fondness of Khorasan’s people to the Prophet’s family 
increased through Imam Reza’s political needs in Marv.  Imam’s position 
of crown prince obtained suitable opportunity in developing Shiism 
thoughts and khalifate rostrum supplied the possibility of people’s vast 
familiarity to the Shiism culture. in fact the importance of  Imam Reza’s 
in khorasan can be more searched as an important  researching subject 
in people’s social similarity with the Alavis. The people who themselves 
became the cause of the Taheries support toward Shiism, because of 
their more understanding of Imam’s view. The Taheries who undertook 
Khorasan’s governship after two years of Imam’s martirity, undoubtedly 
were under the influence of this interest. the taheries performance toward 
the shiism apart from its previous fields, was more  influenced  through 
community and familiarity with imam Reza in Khorasan. In this regard 
it may be said that the Taheribn-al-Hossein’s action in disobediance form 
khalifate and being invited to the Alavies was one of the reason that he was 
assured of the Marve people’s support who were the Alavies supportess. 
The main question is the research of the searchong of the importance of 
imam Reza’s presence in the governors and important members of the 
Taheries dynasty’s inclinations to the Shiism. The documentary reasons 
in this case make more known the 
importance of effectiveness in attracting  the Khorasanians' attention to 
the prophet's family.
key words: Imam Reza (p), Khorasan, Shiism, the Taheries, the Alavis
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Which role prayer characteristics play in individual and social life has 
been discussed here, as well. 
As shown by the results reported in this research, since prayer consists 
of special components in the Razavi Culture, it is a religious element 
guiding both personal and social life. In other words, this concept can 
provide useful features for each person and even the whole society to be 
blissful and matured.

Key words:
Imam Reza (peace be upon him), prayer, life style, individual life, social 
life
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Life Style Directed According to the Razavi Culture

Ebrahim Ebrahimi

Assistant of Quranic Sciences and Traditions, Member of Faculty, Arak University

 Asghar Tahmasebi Boldaji 

 P.H.D Student and Professor of Quranic Sciences and Traditions, Arak University

 Sayed Ebrahim Mortazavi², Leila Ghanbari 

 Member of Faculty, Department of Arabic Literature, Payam-e-Nour University, Boroujen

Abstract:
Razavi Culture deriving from the theoretical, practical life of Imam Reza 
(peace be upon him) and also religious doctrines includes a group of 
beliefs, values and all the things are true or false. Related to this culture, 
prayer is considered a commandment or a divine order making humans’ 
life with the Islamic concept. On the one hand, this command is taken 
into account as a practical component in life style, on the other hand, it is 
an indicator for the different dimensions of life to be formed and directed 
in the Islamic way. Moreover, institutionalizing worshippers’ beliefs, it 
causes them to testify their important faith per day and night. 
Through making an actual relationship between the creator and creatures as 
well as preparing some behavioral approaches, prayer keeps worshippers 
and their life steadfast under the most tension-filled conditions, too. This 
religious order not only presents or describes socio-practical approaches 
effectively in life but also changes the generalities and specifics of Islamic 
life style to a real structure.
In the recent article, emphasized in the Razavi Culture, impressive and 
favorable prayer principles have been analyzed in 3 aspects: 

1	 The importance of performing prayer foremost
2	 Presence of heart
3	 Congregational prayer
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Components of Politics in Sira of imam Reza (a.s)

Jalal Dorakhshah
 professor of political science of Imam Sadiq University

Seyyed Mohammad Mahdi Hoseini Faegh

University Ph.D student in political science of Tarbiat Modares

Abstract
 imamat is one of the important principles of Shia, and from political point
 of view, it forms the basis of political thoughts in this sect. Accordingly,
 leading the society based on the infallible imams’ viewpoints has
 always been emphasized in Shia’s literature in order to gain prosperity
 for individuals and community. Meanwhile, derivation of components
 of politics is one of the primary necessities which has to be taken in to
 account to gain the happiness. This article takes an attempt to investigate
 imam-Reza’s components of politics through searching in his sira, for
 it was driven from divine principles and should be a basis for arranging
 the political and social occasions in an Islamic country. The results of
 the descriptive-analytical method indicate that politics in sira of imam
 Reza contains principles such as negation of tyrant sovereignty and
 prohibition of cooperation with them, dissimulation (taqia), expediency,
     and nonviolence – besides the other political considerations.

Key words: Politics، imam Reza(a.s)، Political Thought، 
Pontificate،Shia
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Approach: with an academic and research approach, this journal 

accepts articles with their main focus on Imam Reza (PBUH) which are 
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