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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

دریافت: 1398/1/16  پذیرش: 1398/3/25
سینا عصاره نژاد دزفولی1، مهدی باقری قورتانی2، میثم فرخی3  

چکیده 

اوضــاع فرهنگــی اجتماعــی دوران امامــت امــام رضــا g و همچنیــن موقعیــت خــاص آن حضــرت در 
نســبت بــا امــر حکومــت، شــرایطی ویــژه را پدید آورده  اســت کــه تأمل عمیق اندیشــمندان علــوم اجتماعی 
بــرای تحلیــل ایــن دوران را می طلبــد. تأمــل در ســیرۀ اجتماعــی آن حضــرت، درس هایــی راه گشــا بــرای 
برون رفــت دانــش علــوم اجتماعــی کنونــی از گره هــای کــور پیــش  رو را بــه  همــراه  دارد کــه یکــی  از آن هــا 
درس هایــی بــرای سیاســت گذاران و اندیشــمندان حــوزۀ فرهنــگ اســت. ایــن پژوهــش با رویکــرد توصیفی 
تحلیلــی، درصــدد اســتخراج داللت هــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی برآمــد. برخــی  داللت هــای 
سیاســت فرهنگــی اســتخراج  شــده از ســیرۀ رضــوی در ایــن پژوهــش عبــارت اســت از: مردمــی  بــودن؛ 
اســاس سیاســت فرهنگــی اســالمی، ســبک زندگــی اســالمی؛ شــاه بیت سیاســت فرهنگــی اســالمی، 
فطریــات، نقطــه شــروع سیاســت گذاری فرهنگــی، توجــه  بــه ضــرورت سیاســت گذاری بــرای الگوهــای 
ــی،  ــت فرهنگ ــی در سیاس ــالمی، فرصت شناس ــی اس ــت فرهنگ ــی سیاس ــه تدوین ــی در منظوم فرهنگ
توجــه توأمــان بــه ابعــاد فطــری و طبیعــی انســان در سیاســت فرهنگــی اســالمی، عدالــت فرهنگــی در 

سیاســت گذاری فرهنگــی، »هویت ســازی« و »نمادســازی« در سیاســت فرهنگــی و ... .
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1. مقدمه و بیان  مسئله

ــوان  ــه  عن ــه ب ــت ک ــی اس ــر اصول ــی ب ــات آن ، مبتن ــی متعلق ــع آن تمام ــه  تب ــوم و ب ــی عل تمام
پیش فرض هایــی بــرای ایــن علــوم لحــاظ می شــود. بــا تغییــر ایــن اصــول بنیادیــن، علــوم، نتایــج 
ــا تفــاوت نظریه هــای  ــز تغییــر خواهنــد یافــت. در واقــع میــزان شــباهت ی و روش هــای آن هــا نی
ــای  ــن در نظریه ه ــت؛ بنابرای ــته اس ــا بس ــن پیش فرض ه ــرت ای ــزان مغای ــه می ــی ب ــف علم مختل
مختلــف سیاســت  فرهنگــی نیــز نحــوۀ تبییــن ایــن نظریه هــا از جهــان، انســان، جامعــه، علــم و 
... باعــث بــه دســت آمدن نتایــج مختلــف خواهــد شــد. از طــرف  دیگــر، اهل بیــت b کــه نمونــۀ 
کامــل حاکمــان و سیاســت گذاران الهــی بــه  شــمار می رونــد، ســیرۀ عملــی ایشــان، همــان الگــوی 
فکــری و رفتــاری پیغمبــر اکرمn اســت. ایــن بزرگواران متناســب با شــرایط اجتماعــی و فرهنگی 
ــی،  ــاذ می کردند)طباطبای ــه اتخ ــای جامع ــت و ارتق ــی را در هدای ــش خاص ــیره و من ــش، س خوی
1387: 156(. از طرفــی، دوران امامــت امــام رضــا g، عصــر اختــالط فرهنــگ اســالم بــا دیگــر 
ــاپ و  ــت چ ــترش نهض ــل گس ــه  دلی ــی، 1378: 275( و ب ــت )قائم ــا شناخته شده اس فرهنگ ه
ترجمــه کتــب گوناگــون، زمینه هــای علمــی بــرای اندیشــمندان و متکلمــان ادیــان مختلــف ایجاد 
ــز مشــهور شــده است)ابن ســعد، 1408ق، ج1:  ــی تمــدن اســالمی نی ــه عصــر طالی شــد کــه ب
431؛ رفاعــی، 1343ق، ج1: 379؛ جرجی زیــدان، بی تــا، ج2: 282(. در ایــن دوره زمینــۀ 
مناســبی بــرای نحله هــا و جریان هــای انحرافــی نظیــر واقفیــه، غــالت و مفّوضــه مهیــا شــد کــه بــه 
ترویــج عقایــد خویــش می پرداختنــد. در مقابــل  نیــز، پــاره ای از فرقه هــا نظیــر مشــّبهه و مجّســمه 
ــن دوران،  ــدند. در ای ــن ش ــن دوران نقش آفری ــد، در ای ــث بودن ــه اهل حدی ــول اندیش ــه محص ک
جلســات مذاکراتــی کــه در قالــب مناظــرات بــا دانشــمندان ادیــان مختلــف نیــز برگــزار می شــد، 
ــان، در  ــه خراس ــا g ب ــام رض ــرت ام ــن  رو، هج ــود. از همی ــوردار ب ــدان برخ ــی دو چن از اهمیت
 g پی ریــزی و تثبیــت ارکان فکــری جهــان تشــیع غیرقابــل  انــکار اســت. بدین ســان، امــام رضــا
در مواجهــه بــا ایــن جریانــات گوناگــوِن درونــی و بیرونــی، نــه  تنها به  شــبهات بــزرگان و پیــروان آنان 
پاســخ می دادنــد بلکــه از هــر فرصتــی اســتفاده  می کردنــد تــا در زمینه هــای فــردی و اجتماعــی، 
آموزه هــای اســالمی را بــه جامعــه خویــش ارائــه  کننــد. بی شــک شــناخت بهتــر ایــن آموزه هــا در 
عصــر حاضــر کــه عصــر تهاجــم فرهنگــی اســتف الگــوی مناســبی را در حیطــۀ سیاســت  فرهنگی 
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پیــش  روی اندیشــمندان قــرار خواهــد داد.

بنابرایــن بــا  توجــه  بــه اینکــه اوال و بالــذات حرکــت امــام رضــا g در ایــران بــه  تبعیــت از پــدران 
ــرای سیاســت   ــی ب ــد به عنــوان مبنای ــود، ایــن حرکــت می توان ــح خــود، حرکتــی فرهنگــی ب صال
ــوی  ــیرۀ رض ــای س ــتخراج داللت ه ــش، اس ــن پژوه ــئله ای ــن مس ــرد؛ بنابرای ــرار گی ــی ق فرهنگ
به عنــوان مبنایــی بــرای اســتخراج احــکام اجتماعــی، در سیاســت  فرهنگــی اســت کــه جزئــی از 
ــی  ــت  فرهنگ ــتیابی به سیاس ــد در دس ــر می توان ــن ام ــود. ای ــوب می ش ــی محس ــکام اجتماع اح

ــت از؛ ــش عبارت اس ــن پژوه ــی ای ــوال اصل ــس س ــد. پ ــا باش ــالمی راهگش اس

1. داللت های سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی کدام است؟

تاکنــون هیــچ پژوهشــی، بــه  صــورت  مشــخص در حیطــۀ »اســتخراج داللت هــای ســیرۀ رضــوی 
در سیاســت  فرهنگــی« صــورت  نگرفتــه اســت؛ امــا پژوهش هایــی قریــب  بــه ایــن موضــوع انجــام 

 شــده کــه در جــدول)1( بــه اهــم آن هــا اشــاره می شــود.
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جدول)1( پیشینه پژوهش

2. مبانی نظری پژوهش

ضروری  است در این بخش به تعریف مفاهیم اساسی پژوهش پرداخته  شود.

2ـ  1. چیستی مفهوم سیاست

»سیاســت« دارای معانــی متعــددی اســت کــه برخــی  از آن هــا عبــارت  اســت  از: پاس داشــتن 
ــری  ــاق نظ ــه، 1386: 141(. اتف ــت، داوری و... )درخش ــت، ریاس ــر رعی ــدن ب ــم  ران ــک، حک مل
دربــارۀ معنــای اصطالحــی سیاســت وجــود نــدارد. بــرای  مثــال بیــان  کرده انــد: سیاســت یعنــی 
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روابــط قــدرت، حکومت کــردن بــر انســان ها، هنــر اســتفاده  از امکانــات، توزیــع اقتدارآمیــز 
ارزش هــا، هرگونــه راهبــرد بــرای به کــرد امــور و ...)افتخــاری، 1392: 8؛ آشــوری، 1373: 212(؛ 
امــا بــا اغماض هایــی، می تــوان »سیاســت« را بــه  معنــی تصــدی امــور ملــت و رعایــت مصالــح و 
تدبیــر شــئون آنــان دانســت)احمدی فر و دیگران، 1394: 9(. سیاســت در رشــتۀ سیاســت گذاری 
عبــارت  اســت  از: »تدویــن راه حــل عمومــی بــرای حــل عمومــی مشــکل خــاص اجتماعــی یــا برای 
ــت  ــوان سیاس ــی، می ت ــتریان، 1389: 96(. از طرف ــه  فرد«)اش ــر ب ــی منحص ــه هدف ــتیابی  ب دس
ــورت  ــه  ص ــود و ب ــه  می ش ــدار، گرفت ــع دارای اقت ــک منب ــط ی ــه توس ــت ک ــا دانس ــی پوی را تصمیم
عام تــر، می توانــد بــه  مثابــه هدفــی باشــد کــه قــرار اســت بــه  دســت  آید)شــفریتز و بریــک، 1390: 
42(؛ امــا تعریــف مختــار آن در پژوهــش حاضــر، عبــارت  اســت  از تدویــن راه  حــل علمی بــرای حل 
مشــکل خــاص اجتماعــی یــا بــرای دســتیابی  بــه غایتــی منحصــر بــه  فــرد، توســط هــر نهــاد دارای 

اقتــدار در جامعــه، ماننــد دولــت، جامعــه مدنــی و... .

2ـ  2. چیستی مفهوم فرهنگ

معنــای »فرهنــگ« نیــز در علــوم اجتماعــی بســیار متنــوع  اســت و بیــش  از صــد تعریــف از ایــن 
مفهــوم وجــود دارد)کالکهــون، 1393(. برخــی  از تعاریــف آن نــزد اندیشــمندان علــوم اجتماعــی 
ــه  ــر«، »مجموع ــی بش ــوی زندگ ــیوه الگ ــاری«، »ش ــای رفت ــا الگوی ه ــار ی ــت از: »رفت ــارت اس عب
اندوخته هــای مــادی و معنــوی«، »بازتــاب اندیشــه و شــناخت بشــر«، »ارزش هــا، هنجارهــا، باورها 

و مجموعــه امــور پذیرفته شــده و هنجارهــای اجتماعی«)پیروزمنــد، 1389: 30(. 

فرهنــگ خــود را در ســه ســطِح مصنوعــات، ارزش هــای پذیرفتــه  شــده و فرض هــای زیربنایــی، 
ــۀ فرهنــگ هســتند و هــر آنچــه را حــس  ــن الی نشــان می دهــد. مصنوعــات، اولیــن و بیرونی تری
 می شــود، دربــر می گیــرد، ماننــد غــذا، لبــاس و ...)شــاین، 1383: 39(. ســطح دوم فرهنــگ از 
ــد باشــد، جــدا از آنچــه هســت، تشــکیل  می شود)شــاین،  درک هــر فــرد از اینکــه چه چیــزی بای
1383: 41(. فرض هــای زیربنایــی، ژرف تریــن ســطح فرهنــگ اســت. مفروضــات اساســی 
ــارۀ آن هــا بحــث نمی شــود و از ایــن  رو  مثــل تئوری هــای در عمــل، مفروضاتــی هســتند کــه درب
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تغییراتشــان بســیار مشکل است)شــاین، 1383: 46(. امــا تعریــف مختــار از فرهنــگ در پژوهــش 
حاضــر، همــان تعریــف شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اســت کــه عبــارت  اســت از: »نظــام واره ای 
ــا و  ــا، نماده ــه دار و دیرپ ــاری ریش ــای رفت ــا، آداب، الگوه ــی، ارزش ه ــای اساس ــد و باوره از عقای
ــت آن را  ــد و هوی ــکل می ده ــت و ش ــه را جه ــبات جامع ــار و مناس ــه ادراکات، رفت ــات ک مصنوع
ــه ای  ــا از جامع ــر و ی ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــال از نس ــل  انتق ــازد«)موالیی آرانی، 1396: 4( و قاب می س
بــه جامعــه دیگــر است)ســروری مجد، 1393: 3( و از ایــن منظــر، فرهنــگ، پدیــده ای ارتباطــی 

اســت)علم الهدی و شــریفی، 1394: 6(.

2ـ  3. چیستی مفهوم سیاست فرهنگی

حــوزۀ مفهومــی »سیاســت فرهنگــی« نیــز بــه  وســعت تعاریــف متنوعــی کــه از مفاهیــم 
ــا آنچــه در ادامــه بیان می شــود، مــراد  ــه  شــده، گســترده  اســت؛ ام »سیاســت« و »فرهنــگ« ارائ
پژوهــش حاضــر از ایــن مفهــوم اســت. سیاســت فرهنگــی بــه اقدامــات عامدانــه و از پیــش  طراحی  
ــی،  ــه مدن ــا جامع ــازار ی ــت، ب ــل دول ــدار از قبی ــای دارای اقت ــه نهاد ه ــود ک ــه  می ش ــده ای گفت ش
ــوان از  ــی را می ت ــی های فرهنگ ــاس خط مش ــن  اس ــر  ای ــد. ب ــام می دهن ــگ انج ــوزه فرهن در ح
ــی  ــرد ارزیاب ــی، رویک ــی و اجرای ــرد مدیریت ــال، رویک ــرای  مث ــی کرد. ب ــی بررس ــای مختلف جنبه ه
اثربخشــی و... )مک گوییــگان، 1388: 8(. اندیشــمندان حــوزه سیاســت گذاری فرهنگــی نیــز، 
ــی  ــل گوناگون ــه مراح ــی ب ــت گذاری فرهنگ ــه سیاس ــوان چرخ ــا عن ــت گذاری را ب ــد سیاس رون
ــئله، 2.  ــدی مس ــخیص و صورت بن ــت از: 1. تش ــارت اس ــن آن عب ــه مهم تری ــیم کرده اند ک تقس
شناســایی راه حل هــا، 3. تصمیم گیــری، 4. اجــرا، 5. ارزیابی)اشــتریان، 1389: 18(. ایــن 
ــه  ــاب از هرگون ــا اجتن ــارت ی ــه، نظ ــورت مداخل ــه  ص ــت ب ــن  اس ــت گذارانه ممک ــات سیاس اقدام

ــی، 1389: 170(. ــگ روی  دهد)نائین ــوزۀ فرهن ــه در ح مداخل

3. روش پژوهش

تحقیــق، بــه  شــیوه کیفــی و از نــوع تحلیلــی توصیفــی اســت. منابــع مــورد اســتناد، شــامل کلیه 
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اســناد، منابــع و مراجــع مرتبــط بــا داللت هــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت  فرهنگــی اســت و کلیــه 
منابــع، محتواهــا و مراجــع موجــود و در دســترس، اعــم  از کتاب هــا و... مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. 
داده هــای حاصل شــده از نــوع کیفــی بــوده و بنابرایــن بــا توجــه  بــه نــوع داده هــا بــه طبقه بنــدی، 

تحلیــل، اســتدالل و اســتنتاج منطقــی آن هــا پرداخته  شــد.

4. داللت های سیرۀ رضوی در سیاست  فرهنگی

در این بخش به  بیان داللت های سیرۀ رضوی در سیاست گذاری فرهنگی پرداخته  می شود.

4ـ  1. مردمی  بودن؛ اساس سیاست فرهنگی اسالمی

مردمــی  بــودن سیاســت های فرهنگــی، بــه  عنــوان اولیــن داللتــی اســت کــه از ســیرۀ رضــوی 
اســتنتاج  می شــود. بــر اســاس ایــن داللــت، مــردم، هــم هــدف سیاســت فرهنگــی هســتند و هــم 
مجــری آن. مــردم جامعــه، هــدف آن هســتند، چــون اساســا اولیــای الهــی، حرکــت اصالح گرایانــه 
خــود را تمامــا بــرای اصــالح انســان، آغــاز کرده انــد. مــردم وســیله و مجــری این سیاســت هســتند، 
ــد، در آن امــر اصــالح  ــد آورن ــد کــه در امــری از خــود اصــالح پدی ــا مــردم، خــود نخواهن چــون ت
ــی  ــچ قوم ــت هی ــد سرنوش ــد: »... خداون ــاره می فرمای ــن  ب ــم در  ای ــد. قرآن کری ــد آم ــد نخواه پدی
را تغییــر  نمی دهــد مگــر آنکــه آنــان آنچــه  را در خودشــان اســت، تغییردهند...«)رعــد، 11(، کــه 
ــا او  اســاس حرکــت دادن ملت هــا بــه  ســوی اصــالح امــر خــود، وجــود امامــی اســت کــه مــردم ب
پیونــدی قلبــی و عمیــق دارنــد و از پایگاهــی مردمــی برخوردارنــد. محققــان ســیرۀ رضــوی در  ایــن 
ــه  ــردم دور نگ ــام g را از م ــه ام ــرد ک ــالش می ک ــف ت ــرق مختل ــه  ط ــون ب ــد: »مأم ــاره می گوین  ب
 دارد تــا ارتبــاط عاطفــی و معنــوی میــان حضــرت و مــردم را از بیــن ببــرد. در  همیــن  راســتا، مســیر 
حرکــت امــام g از مدینــه تــا مــرو را طــوری انتخاب کــرده بــود کــه شــهرهای معــروف  بــه محبــت 
اهــل  بیــتb ماننــد کوفــه و قــم بــر ســر راه قــرار  نگیــرد؛ امــا امــامg در همــان مســیر تعییــن  
شــده و در جای جــای ایــن ســفر طوالنــی، خــود را در معــرض ارتبــاط بــا مــردم قــرار مــی داد. در 
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ــه  خــود متمایل کــرد. در اهــواز از امامــت ســخن   ــد، ب ــان بودن ــا او نامهرب بصــره دل هایــی را کــه ب
گفــت و در نیشــابور حدیــث گهربــار »سلســله الذهب« را بــه  یــادگار گذاشــت«)جعفریان، 1368: 
221(. همچنیــن امــام رضــاg دربــارۀ ضــرورت توجــه  بــه مــردم، می فرماینــد: »ســوگند  بــه آن 
 کــس کــه جانــم در دســت اوســت، کســی جــز اهــل  ترحــم بــه بهشــت نمــی رود. عرض کردنــد: 
همــه مــا دل رحــم و مهربانیــم. فرمودنــد: نــه! مگــر آن گاه کــه بــه عمــوم مــردم رحم کنید«)کلینی، 

1407ق، ج2: 104(

4ـ  2. سیاست فرهنگی به مثابه سیاست جهت دهنده به گرایش های اجتماعی

در لغــت »گرایــش« به معنــای »میــل و رغبــت«، »قصــد«، »اراده« و »آهنــگ« دســتیابی  به هدفی 
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــت)معین، 1386: 976(. گرایش ه ــاص اس ــیری خ ــت در مس ــا حرک و ی
همچــون شمشــیری دو لبــه عمــل  می کنــد کــه درصــورت عــدم سیاســت گذاری بــرای آن هــا، فــرد 
و جامعــه را به مســیرهای خطرناکــی می کشــاند)عصاره نژاد دزفولــی، 1397(. ایــن اصــل در ســیرۀ 
رضــوی مویــدی بــر مولفــه مذکور اســت. بــرای  مثــال، باید دانســت کــه فراینــد سیاســت فرهنگی، 
فقــط فراینــدی ســلبی نیســت، بلکــه بــال دیگــر آن، ایجابــی اســت)عظیم زاده اردبیلی و ذبیحــی، 
1392( و بایــد در برابــر سیاســت های فرهنگــی مخــّرب، سیاســت هایی برخاســته از معــارف الهی 
و بدیل هــای اســالمی تولیــد  نمــود و فقــط نباید بــه رویکردی ســلبی اکتفــا کرد)نــوروزی و دیگران، 
1395: 18(. امــام رضــاg در ایــن  زمینــه می فرماینــد: »خــدا رحمت کنــد آن  کس کــه امــر مــا 
را زنــده بــدارد. راوی می گویــد: گفتــم: چگونــه امــر شــما را زنــده بداریــم؟ فرمــود: بــا تعلیــم علــوم 
ــه،  ــت می کنند«)ابن بابوی ــد ازآن تبعی ــا را بدانن ــای کالم م ــردم زیبایی ه ــر م ــرا اگ ــردم، زی ــا به م م
ــی  ــس در مجلس ــد: »هرک ــن فرموده ان ــی، 1403ق، ج2: 30(. همچنی 1403ق: 180؛ مجلس
ــرد.  ــد  م ــه خواه ــا هم ــه دل ه ــرد آن  روز ک ــود، دل او نمی ــده می ش ــا در آن زن ــر م ــه ام ــیند ک بنش
از ایشــان ســوال  شــد کــه چگونــه امــر شــما زنــده  نگــه  داشــته می شــود؟ بــه ایــن کــه علــوم مــا 
ــان، 1376ق: 73؛  ــه، 1378ق، ج1: 294؛ هم ــان آموزش دهد«)ابن بابوی ــه مردم ــوزد و ب را بیام
راونــدی، 1407ق: 278؛ طبرســی، 1385ق: 257؛ مجلســی، 1404ق، ج14: 502؛ بحرانــی، 
1374ق، ج3: 508؛ مجلســی، 1403ق، ج1: 199؛ جزایــری، 1427ق، ج1: 185(. ایــن 
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روایــات بــر ایــن نکتــه داللــت  دارنــد کــه سیاســت های فرهنگــی دینــی، بــه  خــودی  خــود راهکاری 
در مقابلــه بــا از  بیــن  بــردن چالش هــای فرهنگــی بــه  خصــوص در دنیــای معاصــر اســت و خــود بــه 

 نوعــی احیــای امــر اســالم اســت.

4ـ  3. توجه  به آثار وضعی محیطی در تدوین سیاست فرهنگی

بــر اســاس شــواهد موجــود در ســیرۀ رضــوی، یکــی  از بنیان هــای مهــم در تدویــن سیاســت های 
فرهنگــی، توجــه  بــه نقــش اثــرات وضعــی محیطــی اســت. نمونــه ای از ایــن شــواهد عبــارت اســت 

 از:

4ـ  3ـ  1. توجه  به شرایط وضعی محیطی انعقاد نطفه

در ســیرۀ رضــوی، در زمینــه توجــه  بــه شــرایط وضعــی محیطــی انعقــاد نطفــه، راهنمایی هایــی 
وجــود دارد کــه ضــرورت ایــن موضــوع مهــم را بــه  عنــوان یــک اصــل در سیاســت فرهنگــی، نشــان 
می دهــد. امــام رضــا g می فرماینــد: »هنگامــی کــه زن بــه خانــه تــو وارد  شــد، پیشــانی اش را 
بگیــر و او را بــه  طــرف قبلــه بنشــان و بگــو: خداونــدا، او را بــه  امانــت گرفتــه ام و بــا میثــاق تــو بر خود 
حــالل  کــرده ام، پــروردگارا، از او فرزنــد بــا برکــت و ســالم روزی ام کن و شــیطان را در نطفه ام شــریک 
ــا  ــن دع ــا g در ای ــام رض ــوری، 1408ق، ج15: 122(. ام ــرای او قرارمده«)ن ــهمی ب ــاز و س  مس
لــزوم طلــب فرزنــد ســالم و صالــح را از خداونــد یــادآوری  می کننــد. در نــگاه توحیــدی، اگــر تمــام 
ــاز هــم انســان، بی نیــاز از عنایــت الهــی نمی شــود. فرزنــد  اصــول سیاســت ورزی رعایــت  شــود ب
صالــح، از الطــاف پنهــان و آشــکار خداونــد اســت کــه بایــد ایــن لطــف را از درگاه الهــی طلب کــرد.

4ـ  3ـ  2. توجه  به شرایط وضعی محیطی دوران بارداری

توجــه  بــه شــرایط وضعــی محیطــی دوران بــارداری مــادر، داللــت دیگــری بــرای ضــرورت ایــن 
مهــم در ســیرۀ رضــوی اســت. در ایــن دوران آنچــه مــادر می خــورد، می بینــد، می شــنود و تمــام 
ــه  همیــن  دلیــل توصیه هــای متعــددی در  ــر اســت. ب حالت هــا و احســاس های او در کــودک موث
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ــارداری از ائمــه b رســیده  اســت)کلینی، 1407ق، ج6: 23(. امــام رضــا  مراقبت هــای دوران ب
g می فرماینــد: »بــه زنــان بــاردار، کنــدر داده  شــود، زیــرا اگــر حمــل آن هــا پســر باشــد، پاکیــزه 
قلــب، دانشــمند و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دختــر باشــد، خــوش اخــالق، زیبــا و ســرین او بــزرگ 
می شــود و نــزد شــوهرش منزلــت می یابد«)کلینــی، 1407ق، ج6: 23( واضــح  اســت کــه تغذیــه 

علــت تاّمــه ایــن صفــات نیســت؛ امــا عامــل زمینه ســاز اســت.

4ـ  3ـ  3. توجه به شرایط وضعی محیطی هنگام توّلد

اعمالــی بــه  عنــوان ســنن والدت در روایــات ذکر شــده کــه داللــت دیگــری بــه ایــن اصــل کلــی 
در سیاســت فرهنگــی اســت. برخــی  از ایــن اعمــال شــامل غســل، اذان گفتــن در گــوش نــوزاد، 
بازکــردن کام نــوزاد بــا تربــت امام حســینg، انتخــاب نــام شایســته و... است)مجلســی، 
1403ق، ج101: 116(. کــودک در بــدو تولــد بایــد آوای توحیــد را بــا جــان بشــنود تا حق طلبی 
ــاره کرده اند)کلینی،  ــا اش ــه  این معن ــا ب ــی روایت ه ــه برخ ــور ک ــان ط ــد هم ــوذ کن ــش نف در جان
 g 1407ق، ج6: 389(. از مهم تریــن ایــن ســنن در تربیــت، انتخــاب نــام اســت. امــام رضــا
ــق  ــد: »ح ــرn فرمودن ــد. پیامب ــوال ش ــد س ــق فرزن ــارۀ ح ــرn درب ــه از پیامب ــد ک نقل  کرده ان
ــی  ــی( نیکوی ــگاه )تربیت ــی و او را در جای ــو گردان ــت او را نیک ــام و تربی ــه ن ــت ک ــن اس ــد ای فرزن
قراردهی«)همــان: 48(. همچنیــن آن امــامg می فرماینــد: »اولیــن نیکــی انســان بــه 
فرزنــدش، انتخــاب نــام نیــک بــرای اوســت«)همان: 18(. نــام فــرد می توانــد در صفــات روحــی 
ــه  ــح از جمل ــام انســان های صال ــام نیــک و انتخــاب ن ــات انتخــاب ن او تاثیرگــذار باشــد. در روای
ــا  ــا اســمی کــه نشــان دهنده بندگــی خداونــد باشــد، توصیــه و انتخــاب نام هایــی ب پیامبــران ی
معانــی نامناســب یــا اســمی کــه داللــت بــر سرکشــی می کننــد، نهی شــده اســت)همان: 21(. 
ــد، در  ــد، او را گرامــی بداری ــام گذاری امــام رضــا g می فرماینــد: »هــرگاه فرزنــدی را محمــد ن
انجمن هــا بــه او گشــادگی و وســعت مــکان دهیــد و نســبت بــه او روی ترش نکنید«)مجلســی، 

.)128 1403ق، ج101: 
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4ـ  4. تساهل و مدارای دینی در سیاست فرهنگی

تســاهل و مــدارای دینــی از دیگــر داللت هــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی اســت. امــام 
رضــاg دربــارۀ پیــروان ســایر ادیــان، ســعۀ  صــدر داشــتند. حضــرت نــه  تنهــا بــه  لحــاظ نظــری 
ــا  ــرات ب ــدارا در مناظ ــا م ــوأم ب ــرام ت ــد. احت ــن  بوده ان ــز چنی ــاری نی ــلوک رفت ــاظ س ــه  لح ــه ب بلک
ســران ادیــان و مذاهــب، مویــد ایــن مطلــب اســت)ابن بابویه، 1378ق، ج1: 89(. ایشــان دربــارۀ 
اهــل عنــاد، ســخت گیر بــوده؛ امــا کســی را صرفــا بــه  خاطــر عقایــد خاصــی مــورد توهیــن قــرار 
ــده  ــح دی ــت صری ــم قاطعی ــاg ه ــام رض ــار ام ــش، 1395(. در رفت ــری و زحمتک نمی داد)دلب
 می شــود و هــم مالیمــت. امــامg دربــارۀ مســائلی کــه بــا مبانــی عقیــده در تضــاد باشــد، نظیــر 
ــوط   ــخصی مرب ــوق ش ــه حق ــه ب ــا ک ــی آنج ــت ول ــازش ناپذیر اس ــت و... س ــد، امام ــث توحی مباح
ــم  ــاg گفت ــام رض ــه ام ــد: »ب ــت)گنجور، 1390: 250(. راوی می گوی ــل مداراس ــود، اه می ش
بــرای پــدر و مــادرم دعا کنــم، بــا اینکــه حــق امامــان و آل پیامبــر را نشــناختند؟ امــام فرمــود: بــه 
آن هــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آن هــا بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمی شناســند، بــا 
آن هــا مــدارا کــن؛ زیــرا رســول  خــدا فرمــود: خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی 
ــود:  ــرت فرم ــد، حض ــات می گوی ــی، 1366: 426(. حارث بن دله ــعبه حران ــن ش و نامهربانی«)اب
ــی از  ــنت و روش ــد؛ س ــت باش ــه خصل ــه در او س ــر اینک ــد، مگ ــی نمی باش ــن حقیق ــی موم »کس
پــروردگارش، ســنتی از پیامبــر و ســنت و رفتــاری از ولی خدا....امــا ســنت پیامبــرش، مداراکــردن 
بــا مــردم باشــد کــه خداونــد پیامبــرش را بــه مــدارای با مــردم امرکــرده اســت و فرمــوده: »ُخــذ اْلَعْفِو 

ــه، 1378ق، ج1: 256(. ــِن اْلَجاِهِلیَن...«)ابن بابوی ــِرِض َع ْع
َ
ــْرِف َو أ ــُر ِباْلُع َوأْم

4ـ  5. سبک زندگی اسالمی؛ شاه بیت سیاست فرهنگی اسالمی

ــالمی،  ــی اس ــت های فرهنگ ــام سیاس ــبیح تم ــخ تس ــوی، ن ــیرۀ رض ــای س ــاس داللت ه براس
ــت در  ــن دالل ــر ای ــات نمایانگ ــن موضوع ــی  از مهم تری ــت. یک ــالمی اس ــی اس ــبک زندگ ــث س بح
ســیرۀ رضــوی، موضــوع خانــواده اســت. در شــرایطی کــه جریان هــای انحرافــی داخــل مرزهــای 
اســالمی از  یــک  طــرف و مشــکالت فرهنگــی ناشــی  از نهضــت ترجمــه و ورود افــکار مخالــف بــا 
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فرهنــگ اصیــل اســالمی از طــرف  دیگــر، بنیان هــای جامعــه اســالمی و بــه  خصــوص خانــواده را 
هــدف آمــاج حمــالت خــود قــرار داده  بــود، یکــی  از کارهــای تبلیغــی امــام رضــاg بــرای نجــات 
خانواده هــا، تقویــت ســبک زندگــی اســالمی بــود. از آنجــا که مقصــد امامg رســاندن خانــواده به 
 عالی تریــن کمــال خویــش بــود، عمیق تریــن بیانــات را در جهــت شــکوفایی ایــن نهاد مقــّدس بیان 
فرموده انــد. در بیانــات آن حضــرت، عــالوه  بــر توجــه  بــه حقــوق مــرد و وظایــف او، حــق زن نیــز بــه  
طور کامــل اســتیفا شــده  اســت. تبلیــغ آن حضــرت دربــارۀ زندگــی مشــترک بــر ایــن اصــل اســتوار 
بــود کــه زن و شــوهر بایــد در غــم و شــادی شــریک هــم باشــند و رفتارهــای آنــان براســاس مهربانــی 
باشــد. از بزرگ تریــن معضالتــی کــه ســبب تزلــزل بنیــان خانــواده می شــود، بدُخلقــی زن و مــرد بــا 
یکدیگــر اســت. امــام g در روایــات فراوانــی، مــردم را از آن بــر حــذر داشــته اند)ابن بابویه، 1378، 
ج2: 31؛ مجلســی، 1403ق، ج68: 383(. بــا توجــه  بــه آثــار بــد فراوانــی کــه بدخلقــی بــر روان 
خانــواده و بــه  تبــع  آن برجامعــه دارد، آن حضــرت همــواره ســفارش می فرمودنــد کــه خانواده هــا، 
ــه، 1378، ج2: 409؛ مجلســی،  ــراد بداخــالق درنیاورند)ابن بابوی ــج اف ــه تزوی دختــران خــود را ب

ــاردی، 1406ق، ج1: 280(. 1403ق، ج103: 235؛ عط

ــواده وارد شــده  اســت کــه فقــط بعضــی  از  ــاره خان ــار دیگــری از امــام g درب دســتورات گهرب
ــه، 1378، ج2: 74؛ مجلســی، 1403ق، ج71:  آن هــا عبــارت اســت از: اهــدای هدیه)ابن بابوی
ــورت کردن  ــی، 1408ق، 307(، مش ــت )دیلم ــو و گذش ــی، 1407ق، ج1: 547(، عف 21؛ کلین
ــه، 1378،  )حرعاملــی، 1409ق، ج12: 44؛ برقــی، 1371: 601(، احتــرام طرفینــی )ابن بابوی

ج1: 211( و... .

4- 6. فطریات، نقطه شروع سیاست گذاری فرهنگی

شــروع سیاســت گذاری فرهنگــی از فطریــات انســانی، داللتــی اســت کــه از ســیرۀ مناظراتــی 
امــامg، قابل  اســتنباط اســت. بــر این  اســاس نبایــد در سیاســت گذاری فرهنگی، از »شــریعت« 
)بــه  معنــای دســتورات درون دینــی( شــروع  کــرد، بلکــه بایــد ابتــدا از اصــول فطــری و انســانی مورد 
ــا اصــل  ــد ابتــدا فــردی را کــه هنــوز ب ــرای  مثــال، نبای  پذیــرش همــه آحــاد انســانی آغــاز کــرد. ب
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دیــن آشــنایی نــدارد، بــه نمــاز خوانــدن واداشــت، بلکــه می تــوان از اصــول فطــری و بنیانــی مــورد  
ــروان  ــا پی ــت و... آغــاز کــرد. امــامg هفــت مناظــره ب ــرش همــه انســان ها، همچــون عدال پذی
ادیــان مختلــف دارنــد کــه عبــارت اســت از: مناظــره  بــا جاثلیــق )یکــی  از اســقف های نصــاری(، 
مناظــره  بــا رأس  الجالوت)عالــم بــزرگ یهــود(، مناظــره  بــا بــزرگ هیربــدان )زرتشــتیان(، مناظــره 
ــد  ــا علی بن محم ــره  ب ــروزی، مناظ ــلیمان م ــا س ــره  ب ــان(، مناظ ــزرگ صائبی ــی )ب ــران صاب ــا عم  ب
ــه، 1378ق،  ــاب مذاهــب مختلــف در بصــره )ابن بابوی ــا ارب ــم اهل ســنت(، مناظــره  ب جهــم )عال
ــت،  ــالم داش ــر از اس ــی غی ــده، دین ــرد مناظره کنن ــه ف ــرات ک ــیاری  از مناظ ج2: 154(. در بس
امــامg بــرای اثبــات ســخنی بــه  مخاطــب، از فطریــات عقلــی و مــورد قبــول انســانی اســتفاده  
می کردنــد. در بخشــی  از مناظــره عمــران صابــی، عمــران از امــامg پرســید: »... از نخســتین 
وجــود در جهــان هســتی و مخلوقاتــش بــا مــن ســخن بگــوی. امــامg  فرمودنــد: مــا معتقدیــم 
کــه خداونــد همیشــه بــوده و یگانــه و واحــد اســت و چیــزی بــا او نبــوده  اســت. ســپس مخلوقــات 
مختلــف را ابــداع  فرمــود. جهــان را نــه درچیــزی برپــا داشــت و نــه درچیــزی محــدود  نمــود و نــه 
ــه گروه هــای  ــا مثــل آن بیافرینــد. ســپس مخلوقــات را ب ــود ت طــرح و نقشــه ای قبــال در جهــان ب
مختلــف تقســیم کرد: برگزیــده و غیربرگزیــده، مؤّخــر و مّقــم، رنــگ و طعــم )و غیــرآن(. نــه نیــازی 
بــه آن هــا داشــت و نــه بــه  ایــن  وســیله ارتقــای مقــام می یافــت. ســپس فرمــود: آیــا می فهمــی چــه 
 می گویــم ای عمــران؟ عمــران: بلــه مــوالی مــن. ســپس فرمــود: ای عمــران! اگــر خداونــد بــرای 
نیــازی جهــان را آفریده بــود، بایــد بــا قدرتــی کــه داشــت، چندیــدن برابــر این هــا را بیافرینــد، چــرا 
کــه هرقــدر عرصــه حکومتش بیشــتر  باشــد، بهتــر اســت و...«)مجلســی، 1403ق، ج49: 177(. 
همــان طــور کــه روشــن  اســت، عــالوه  بــر وجــه عقالنی ایــن گفتــار، کــه هرکســی فــارغ  از مکتبش 
می توانــد بــدان بیندیشــد، وجهــی فطــری نیــز دارد کــه هــر انســان حق طلبــی آن را می پذیــرد و 

از اصلــی فطــری بــه نــام »خدایابــی ذاتــی« در انســان پــرده  بــر  مــی دارد.

4ـ  7. توجــه  بــه ضــرورت سیاســت گذاری بــرای الگوهــای فرهنگــی در منظومــۀ تدوینــی 
سیاســت فرهنگی اســالمی 

آموزه هــای بســیاری در ســیرۀ رضــوی وجــود دارد کــه نشــان  دهنــدۀ داللــت ضــرورت 
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سیاســت گذاری بــرای الگوهــای فرهنگــی در منظومــۀ سیاســت فرهنگــی اســالمی اســت. یــک 
ــیرۀ  ــواده در س ــوع خان ــه در موض ــت ک ــی اس ــا، راهنمایی های ــن آموزه ه ــن ای ــته  از مهم تری  دس
ــان در  ــرد. انس ــکل می گی ــا ش ــر در خانواده ه ــدو ام ــا در ب ــا و رفتاره ــود دارد. ارزش ه ــوی وج رض
دوران کودکــی اولیــن کســانی را کــه می شناســد و همــه  چیــز را وابســته به ایشــان می دانــد، والدین 
او هســتند. امــام رضــاg می فرماینــد: »بــه فرزندانتــان خوبــی و نیکــی کنیــد، زیــرا آنــان گمــان 
می کننــد کــه شــما ایشــان را روزی می دهید«)مجلســی، 1403ق، ج71: 77(. زیــرا آن هــا مــورد 
اعتمادتریــن اشــخاص نــزد کــودکان هســتند و وفــا نکــردن به وعــده، اعتمــاد او را تخریــب می کند. 
مهم تریــن اثــر منفــی آن بــر رابطــه کــودک بــا خــدا در آینــده اســت. پیــش  از آنکــه کــودک بــا مفهوم 
ــل  ــود عم ــای خ ــه وعده ه ــن ب ــر والدی ــال اگ ــد. ح ــود می دان ــن را رّب خ ــود، والدی ــنا ش ــدا آش خ
نکننــد، او ایــن خلف وعــده را بــه مفهــوم خداونــدی تســری می دهد)ری شــهری، 1386: 231(. 
امــام علــیg می فرماینــد: »کســی کــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار دهــد بایــد پیــش از تعلیــم 
مــردم، خــود را تربیــت کنــد و قبــل از تربیــت زبانــی، بــا رفتــارش مــردم را تربیــت کند«)حرعاملــی، 
ــردم  ــده م ــان دعوت کنن ــر زبانت ــا غی ــد: »ب ــادقg می فرماین ــام ص 1409ق، ج16: 151(. ام
ــردن  ــن دعوت ک ــه ای ــد ک ــی ببینن ــاز و خوب ــالش، نم ــزکاری، ت ــما پرهی ــردم از ش ــد م ــید. بای باش

ــت«)کلینی، 1407ق، ج2: 78(. اس

4ـ  8. سیاست های فرهنگی بازدارنده در کنار سیاست های فرهنگی مشّوقانه

در قرآن کریــم، تشــویق و تهدیــد در بســیاری  از  مــوارد در کنــار هــم آمده انــد، قــرآن دربــاره 
ــال  ــَح َف ْصَل

َ
ــَن َو أ ــْن آَم ــَن َفَم ــریَن َو ُمْنِذری ــُل الُمْرَســلیَن ِإالَّ ُمَبشِّ پیامبــران می فرمایــد: »و مــا ُنْرِس

 g ــد: »خدمــت امــام رضــا ــن آدم می گوی ــْم یْحَزُنون«)انعــام، 48(. زکریاا ب ــْم َو ال ُه ــْوٌف َعَلْیِه َخ
بــودم کــه حضــرت جــواد g را نــزد مــا آوردنــد. او کــه حــدود چهار ســاله بود، دســت ها را بــر زمین 
نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد نمــود و بــه فکــر فــرو رفــت. امــام رضــاg بــه او فرمودنــد: 
جانــم بــه فدایــت بــاد، در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه می کنــی؟ فرمودنــد: در آنچــه نســبت بــه 
مــادرم فاطمــهh انجــام داده انــد. بــه خــدا قســم، آن هــا را از قبــر بیــرون مــی آورم، می ســوزانم و 
خاکسترشــان را بــه دریــا می ریــزم. امــام رضــاg او را بــه خــود نزدیــک ســاخت، بیــن دو چشــمش 
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را بوســید و فرمــود: پــدر و مــادرم بــه  فدایــت  بــاد، تــو بــرای امامــت شایســته ای«)کلینی، 1407ق، 
ج6: 105( در ایــن حدیــث، امــام رضــا g بعد از شــنیدن ســخنان فرزندشــان او را در کالم و عمل 
تشــویق می کننــد. امــام رضــا g می فرماینــد: »روزی حضــرت موســی بن جعفرg در محضــر 
پــدرش ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتی، ُســرور و شــادی پــدر شــد. امــام صــادقg در 
مقــام تشــویق فرزنــد خــود بــه او فرمودنــد: ای فرزندم! ســپاس خــدای را که تــو را جانشــین و خلف 
پــدران و مایــه ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد«)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 
127(. امــام رضــاg بــا بیــان ایــن حدیــث می خواهنــد تشــویق کالمــی امــام صــادقg را بیــان 
کننــد کــه بالفاصلــه بعــد از کالم فرزندشــان مطــرح می شــود. در ســیرۀ امیرالمؤمنیــنg نیــز 
موضــوع تشــویق و تنبیــه مشــاهده می شــود. در مــوارد بســیاری از شــیوۀ گفتــاری ماننــد مــدح و 
ذّم بــرای تشــویق و تنبیــه دیگــران بهــره می بردنــد. بــه  عنــوان  نمونــه، زمانی کــه ســپاهیان از جهاد 
بــا معاویــه امتنــاع ورزیدنــد، فرمودنــد: »رویتــان زشــت  بــاد و همــواره اندوهنــاک باشــید که خــود را 
هــدف تیــر دشــمنان قــرار دادیــد، آنــان شــما را غــارت می کننــد و شــما بــه آنــان حملــه نمی کنیــد! 
خــدا را معصیــت می کننــد و شــما خشــنود هســتید! و... ای نامــردان مردنمــا، دارنــدگان رؤیاهــای 
کودکانــه و عقل هایــی بــه انــدازۀ عقــل زنــان حجله نشــین، ای کاش شــما را ندیــده بــودم و 
نمی شــناختم. بــه خــدا قســم حاصل شــناختن شــما پشــیمانی و غــم و غصــه است«)ســیدرضی، 
ــک را  ــرn کار نی ــد: »پیامب ــرn می فرماین ــف پیامب ــاg در توصی ــرت رض 1391: 51(. حض
نیــک می شــمرد و تشــویق و تقویــت می کــرد و کار زشــت را زشــت معرفــی می کــرد و بــه نکوهــش 
ــه، 1403ق: 82؛ بحرانــی، 1411ق،  ــه، 1378ق، ج1: 318؛ ابن بابوی آن می پرداخت«)ابن بابوی
ــه دو  ــد ب ــی بای ــت گذاران فرهنگ ــن، سیاس ــی، 1403ق، ج16: 151(. بنابرای ج1: 175؛ مجلس
ــّوقانه  ــت های مش ــی و سیاس ــدۀ فرهنگ ــت های بازدارن ــد، سیاس ــت گذاری بپردازن ــه از سیاس وج
ــوع دوم  ــت و ن ــی اس ــای فرهنگ ــروز ناهنجاری ه ــرای ب ــی ب ــوان مانع ــوع اول، به عن ــی. ن فرهنگ

تشــویقی اســت مســتقیم بــرای تقویــت هنجارهــای فرهنگــی.

4- 9. اصالت و اولویت غفلت زدایی در سیاست فرهنگی 

ــض  ــه  مح ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــر راه ق ــر س ــی ب ــی غفلت های ــنا دارد، ول ــی خداآش ــان فطرت انس
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ــژاد دزفولــی، 1396(. عالمــه  ــع و عصاره ن ــاز می گــردد )قان ــه فطــرت، ب ــاره ب برداشته شــدن، دوب
ــر روح  ــت ب ــل علّی ــودن اص ــم  ب ــر حاک ــه  خاط ــد ب ــث از خداون ــه بح ــت ک ــد اس ــی معتق  طباطبای
ــم، از  ــۀ مه ــن نکت ــری، 1388: 68(. ای ــل برمی آید)مطه ــال علت العل ــه  دنب ــه ب ــت ک ــان اس انس
ادعیــه رضــوی قابــل اســتنباط اســت. امــام رضــاg بیــان می دارنــد: »ِإَلِهــی َبــَدْت ُقْدَرُتــَك َو َلــْم 
ــی َبــِریٌء َیــا ِإَلِهــی  ــِه َوَصُفــوَك َفِإنِّ ْقِدیــُر َعَلــی َغْیــِر َمــا ِب ُروَك َو َالتَّ ــِه َقــدَّ َتْبــُد َهْیَبُتــَك َفَجِهُلــوَك َو ِب
ــْن ُیْدِرُکــوَك َو َظاِهــُر َمــا ِبِهــْم ِمــْن  ــَك َشــْیٌء ِإَلِهــی َو َل ْشــِبیِه َطَلُبــوَك َلْیــَس َکِمْثِل ِذیــَن ِبالتَّ ِمــَن َالَّ
ِنَعِمــَك َدِلیُلُهــْم َعَلْیــَك َلــْو َعَرُفــوَك َو ِفــی َخْلِقَك...«)صحیفــۀ  رضویــه، دعــای8( بخــش اول دعــا به 
آگاه ســازی صفــات خداونــد و بیــان معــارف بــا هــدف غفلت زدایــی، می پــردازد و تنهــا در بخــش 

پایانــی بــرای رفــع حوائــج، دعایــی ذکــر شــده اســت.

4ـ  10. ضــرورت توجــه  بــه »نقــش حجــت درونــی در ســعادت انســان« در تدوین سیاســت 
فرهنگی 

امــام رضــاg عقــل را حجــت درونــی، در کنــار حجــت بیرونــی یعنــی معصومیــنb می داننــد. 
ابن ِســکیت از ایشــان پرســید: »امــروز حّجــت بــر مــردم چیســت؟ امــامg فرمــود: همــان خــرد 
باشــد کــه انســان بــه وســیله آن راســتگو نســبت بــه خــدا را می شناســد و او را تصدیــق می کنــد و از 
دروغ پــرداز نســبت بــه خــدا آگاهــی می یابــد و او را تکذیــب می کنــد. ابن ســکیت گفــت: بــه خــدا 
ســوگند کــه ایــن همــان پاســخ )درســت( است«)ابن شــعبه حرانی، 1380: 443(. خــود حضــرت 
 bــان ــت و امام ــّزل یاف ــاهی تن ــد پادش ــت، در ح ــی امام ــری، یعن ــت ظاه ــه حج در روزگاری ک
ناشــناخته ماندنــد، از حجــت باطنــی بیشــترین بهــره را بــرده و با تشــکیل مناظــرات و احتجاجات 
ــق  ــر، طب ــرف  دیگ ــه، 1378ق، ج2: 340(. از ط ــت می کردند)ابن بابوی ــردم را هدای ــی، م عقالن
ــت او  ــی در هدای ــظ بیرون ــد، واع ــته  باش ــی نداش ــظ درون ــه واع ــی  ک ــنb، کس ــات معصومی روای
ــی  ــتر در گمراه ــه  بیش ــر چ ــان ه ــالمی، انس ــه اس ــت)همان، ج1: 240( و در اندیش ــوان اس نات
ــت گذاران  ــذا سیاس ــاه آبادی،1387: 320(، ل ــخت تر می شود)ش ــت او س ــد، هدای ــان بگذران زم
ــت  ــر، اولوی ــنین پایین ت ــرای س ــت، ب ــث اولوی ــه از حی ــند ک ــته  باش ــعی  داش ــد س ــی، بای فرهنگ

بیشــتری قائــل  باشــند.
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4ـ  11. فرصت شناسی در سیاست فرهنگی 

فرصت شناســی از دیگــر داللت هــای سیاســت فرهنگــی برگرفتــه  از ســیرۀ رضــوی اســت. 
ــون و  ــای گوناگ ــح از موقعیت ه ــناختی صحی ــتن ش ــای داش ــه  معن ــع ب ــی، در واق فرصت شناس
یافتــن ظرفیتــی اســت کــه هــر یــک از موقعیت هــای مختلــف در میزانــی از اثرگــذاری فرهنگــی 
دارد. مأمــون بــرای  اینکــه امــامg را در مضیقــه قراردهــد و بلکــه بتوانــد بــه ایشــان غلبــه یابــد، 
ــف را  ــای مختل ــان و فرقه ه ــزرگان ادی ــا ب ــان ب ــره ایش ــات مناظ ــی، جلس ــای مختلف در موقعیت ه
ــراد  ــای اف ــق از ویژگی ه ــناختی دقی ــا ش ــامg ب ــون، ام ــل مأم ــالف می ــا برخ ــد؛ ام ــدارک دی ت
مناظره کننــده، موقعیت هــا، ادیــان و فرقه هــا و... ایــن موقعیت هــا را تبدیــل  بــه بهتریــن فرصــت 
ــه، 1378ق،  ــرای نشــر معــارف اســالم حقیقــی و حقانیــت اهــل  بیــتb می نمودند)ابن بابوی ب

.)448 ج2: 

4ـ  12. مخاطب شناسی در فرایند سیاست گذاری فرهنگی

ــه  میــزان عقــول اســتعداد و تــوان  گوینــده در تعامــل، میــزان خــرد مخاطبــان را می ســنجد و ب
آن هــا، بــه گفت وگــو می پردازد)زین آبــادی و عدلــی، 1395(. امــام رضــاg می فرماینــد: 
ــخن  ــا س ــدازه آن ه ــه ان ــرد و ب ــت ک ــناخت و رعای ــد ش ــه را بای ــر جامع ــی ه ــای معرفت »ظرفیت ه
گفت«)ابن بابویــه، 1398ق: 95(. در روایــت دیگــر، امــامg می فرماینــد: »حکیمــان آن گاه 
حکمــت را تباه کردنــد کــه آن را در اختیــار نااهــالن گذاردند«)مجلســی، 1403ق، ج75: 345(. 
در همیــن  راســتا، روایــت  اســت که شــخصی از ثنویــه بــر یکتایــی وجــود خداونــد دلیــل خواســت. 
حضــرت بــا توجــه بــه فهــم وی، بــه پاســخی اقناعــی اکتفــا کــرد و فرمــود: »ایــن کــه تــو می گویــی 
ــر آن  ــی، مگ ــی« را نمی خوان ــو »دوم ــرا ت ــت؛ زی ــی اس ــر یکتای ــل ب ــود دلی ــت، خ ــد دو تاس خداون
ــالف  ــّل اخت ــی، مح ــوده و دوم ــگان ب ــاق هم ــورد اّتف ــی، م ــس اول ــی. پ ــات کن ــی را اثب ــه اول ک
اســت«)ابن بابویه، 1398ق: 420(. آن حضــرت در ایــن اســتدالل بــه اثبــات خــدای واحــد اکتفــا 
ــروری   ــن، ض ــد. بنابرای ــی نمی کن ــد و آن را نف ــك وا می نه ــه ش ــدای دوم را در مرحل ــد، خ می کن
اســت در فراینــد سیاســت گذاری بــه  شــناخت جامعــه ای کــه مخاطــب سیاســت فرهنگــی اســت، 
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ــود. ــرا ش ــن و اج ــب، تدوی ــای آن مخاط ــا ویژگی ه ــب ب ــت ها متناس ــود و سیاس ــه  ش پرداخت

4ـ  13. اصل گفت وگو محوری در ارائه مدل های فرهنگی

ــرت  ــت. حض ــو« اس ــتفاده  از روش »گفت وگ ــوی، اس ــیرۀ رض ــای س ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
ــن روش  ــد. در ای ــف می پرداختن ــای مختل ــالم در موقعیت ه ــکام اس ــان اح ــه  بی ــق ب ــن  طری از ای
تــالش بــر ایــن اســت کــه خــود مخاطــب را بــه تأمــل واداشــت و بــا تحمــل بــار اندیشــیدن، خــود 
ــای  ــد افق ه ــوی می توان ــیرۀ رض ــن روش در س ــتفاده  از ای ــد. اس ــت  یاب ــح دس ــی صحی ــه  نتایج ب
جدیــدی در ســاخت مدل هــای فرهنگــی گفت وگــو محــور روشــن ســازد. دو  نمونــه  از شــواهد آن 

عبــارت اســت از:

4ـ  13ـ  1. گفت وگو در مدل »پرسش و پاسخ«

در ســیرۀ رضــوی، اســتفاده  از »پرسش و پاســخ«، یکــی از ابزارهــای مهــم اســت. ایشــان 
می فرماینــد: »علــم، گنجینه هــای کمــال اســت و کلیدهــای آن گنجینه هــا پرســش کردن 
ــای  ــؤال کردن فضیلت ه ــرای س ــهb ب ــد ائم ــر چن ــت«)ابن بابویه، 1378ق، ج1: 124(. ه اس
 gمتعــددی برشــمرده اند، ولــی اگــر هــدف آزار معلــم باشــد، هشــدار داده انــد. حضــرت علــی
ــه  ــخ های او ب ــا پاس ــد و ب ــاده روی نکن ــم زی ــؤال از معل ــه در س ــت ک ــر دانشجوس ــد: »ب می فرماین
مکابــره و ســتیزه برنخیــزد. هنــگام خســتگی و ناتوانــی معلــم، از پــای  فشــردن بــر بحث خــودداری 
کنــد و چــون بــه عــزم بیــرون  رفتــن از مجلــس درس برخاســت بــه دامــن وی نیاویزد«)مجلســی، 

.)43 ج2:  1403ق، 

در مجمــوع پرسش وپاســخ کــه بیانگــر نوعــی گفت و گوســت، در ســیرۀ رضــوی مــورد توجه بســیار 
ــه دســتور مأمــون، مجلســی از فقهــا و فیلســوفان فرقه هــای مختلــف،  ــه اســت. روزی ب قرارگرفت
در حضــور امــامg تشکیل شــد و خــود مأمــون نیــز در مجلــس شــرکت کــرد. در آن مجلــس، از 
 gپرســیده  شــد: مقــام امامــت بــرای مدعــی آن، از چــه راهــی ثابــت می شــود؟ امــام gامــام
 gو دالیــل ثابــت می شــود. عالــم گفــت: داللــت بــر صــدق امــام nفرمــود: بــا تصریــح پیامبــر



57
داللت های سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی     )عصاره نژاد دزفولی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

چیســت؟ امــامg فرمــود: در علــم و اســتجابت دعــای او. عالــم گفــت: شــما چگونــه از حــوادث 
خبــر می دهیــد؟ حضــرت فرمــود: بــر اســاس عهــدی کــه بیــن مــا و پیامبــرn وجــود دارد. عالــم 
 nفرمــود: آیــا ســخن پیامبــر gگفــت: شــما از دل هــای مــردم چگونــه خبــر می دهیــد؟ امــام
بــه شــما نرســیده کــه فرمــود: مراقــب فراســت و تیزهوشــی مؤمــن باشــید؛ چــرا کــه او بــه کمــك 
نــور خــدا، می نگــرد. عالــم گفــت: آری؛ ایــن ســخن بــه مــا رســیده اســت. امــامg فرمــود: هیــچ 
ــه انــدازه  ــا نــور خــدا ب مؤمنــی نیســت مگــر اینکــه دارای هــوش تیــز و ســرعت انتقــال اســت و ب
ایمــان و بصیــرت و شــناختش، بــه اشــیا می نگــرد و خداونــد در وجــود امامــانb آنچــه را کــه در 

میــان همــه مؤمنــان پخش کــرده، جمع کرده اســت)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 448(.

4ـ  13ـ  2. گفت وگو در مدل »مناظره«

»مناظــره« بــه  معنــای گفت وگــو بــا یکدیگــر اســت کــه طــی آن دو طــرف می کوشــند بــا اســتفاده 
 از مقدمــات پذیرفتــه  شــده طــرف مقابــل، مطلــب خــود را اثبــات و فضیلــت خــود را بــر دیگــران 
ــه  اثبــات کند)ســپنجی و مومــن دوســت، 1390: 121(. مناظــره بیانگــر برخــورد اندیشــه ها، ب
 منظــور پــرده  برداشــتن  از حقیقــت اســت. امــامg فرموده انــد: »بــرای دانســتن ســوال کــن، نــه 
ــا شــرکت در مناظــرات ،  بــرای مغلوب کــردن دیگران«)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 133(. ایشــان ب
ــع  ــان، 1413ق: 132(. در واق ــوزش می دادند)هم ــردم آم ــه م ــث را ب ــی بح ــاًل روش عقالن عم
ــدی  ــائل جدی ــرد، مس ــاد ک ــالمی ایج ــۀ اس ــی در جامع ــری فرهنگ ــول فک ــه، تح ــت ترجم نهض
جایگزیــن مســائل موجــود شــد و مبانــی و روش هــا نیــز تغییــر کــرد؛ بــر همیــن  اســاس بــر خــالف 
 gبرخــی رهبــران ادیــان و مذاهــب کــه پرســش را زمینــۀ بی اعتقــادی می دانســتند، امــام رضــا
بــا اطمینــان از مبانــی دینــی، بــه عقالنیــت تأکیــد کردنــد و بــا اســتقبال از تضــارب آرا، بــه طــرح 
مســائل نویــن دین شناســی پرداختنــد. اســتقبال امــامg از مباحــث آزاد نشــانگر آن اســت کــه 
ــاع  ــم قابل دف ــل و عل ــا عق ــن را ب ــته و دی ــی دانس ــای عقالن ــالم را دارای پایه ه ــی اس ــان مبان ایش
می دانستند)وطن دوســت، 1387: 14(. آنچــه امــامg در دفــاع عقالنــی، توســط روش مناظــره 
ــا شــبهات از دیــن برطــرف و ظرفیــت تحمــل دیدگاه هــای مخالــف  ــد، منجــر شــد ت انجــام دادن
آموختــه شــود. مناظره هــای امــامg ویژگی هــای خاصــی دارد کــه مهم تریــن آن ها، میــدان دادن 



58

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

بــه طــرف مقابــل، آزادی کامــل مخالفــان، احتجــاج بــا زبــان طــرف مقابــل و اســتفاده از مقبــوالت 
طــرف مقابــل در مناظــره است)مجلســی، 1403ق، ج10: 321؛ ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 
154(. شــیوۀ مناظــرۀ ایشــان در مناظــره بــا افــراد از ادیــان مختلــف، بــا اســتفاده  از مســتندهای 
کتاب هــای آنــان و همــان مناظــره در حــد فهــم طــرف مقابــل اســت و از نظر نتیجه بخشــی، همین 
بــس کــه ایشــان پیــروز همــه مناظره هــا بودنــد و موجــب ایمــان آوردن بخشــی از مناظره کننــدگان 

ــی نژاد، 1394: 9(. ــی و فارس ــدند)رضازاده کنهگ ش

4ـ  14. استکبارستیزی در سیاست فرهنگی

ــک و  ــر الینف ــان، عنص ــوت زم ــا طاغ ــارزه ب ــتیزی و مب ــوی، استکبارس ــای رض ــاس آموزه ه براس
جهت گیــری همــه سیاســت های فرهنگــی  جامعــه اســت. بــر ایــن  اســاس، سیاســت فرهنگــی، 
ــیر  ــی، در مس ــم اندازی حقیق ــا چش ــت و ب ــی نیس ــائل سیاس ــه مس ــه  ب ــی و بی توج ــری خنث ام
 gاحقــاق حقــوق فرهنگــی می پــردازد. یکــی  از ایــن آموزه هــا، مســلئه والیت عهــدی امــام رضــا
ــداف  ــتن  از اه ــرده  برداش ــت و پ ــاختن حقیق ــه روشن س ــیاری، ب ــف بس ــامg در مواق ــت. ام اس
شــوم مأمــون می پرداختند)درخشــه و حســینی فائق، 1394: 22(. نخســت امــامg از پذیــرش 
والیت عهــدی ســر بــاز زدنــد و فرمودنــد: »می خواهــم کاری کنــم کــه مــردم نگوینــد علی بن موســی
ــینی عاملی،  ــی  او روان شده است«)حس ــه از پ ــت ک ــن دنیاس ــه ای ــبیده؛ بلک ــا چس ــه دنی g ب
ــا  ــد ت ــگزاری نفرمودن ــون سپاس ــامg از مأم ــز ام ــردم نی ــا م ــت ب ــس بیع 1387: 254(. در مجل
همــه بداننــد کــه ایــن تصمیــم نــه بــه میــل ایشــان و نــه از روی خیرخواهــی بــوده  اســت. ایشــان 
در ایــن مجلــس فرمودنــد: »مــا بــه  خاطــر پیامبــرn بــر شــما حقــی داریــم و شــما نیــز بــه  خاطــر 
ایشــان بــر مــا حقــی. هــرگاه شــما حــق مــا را در نظــر بگیریــد، بــر مــا نیــز واجــب اســت کــه حــق 
شــما را منظــور  بداریم«)ابوالفــرج  اصفهانــی، 1385ق: 376( یــا حضــرت در ســند والیت عهــدی، 
ــه مــن واگــذار کــرد، البتــه اگــر پــس از وی زنــده  فرمودنــد: »او )مأمــون( والیت عهــدی خــود را ب
باشم«)حســینی عاملی، 1387: 257(. ایــن  جملــه هــم ناظــر بــه تفــاوت ســنی امــامg و مأمون 
بــود و هــم ناظربــه ظــن ایشــان بــه مأمــون بــرای اقــدام بــه قتــل. در ادامــه نیــز نوشــتند: »هرکــس 
ریســمانی کــه خــدا اســتواری اش را پســندیده، قطع کنــد، بــه  حریــم خداونــد تجــاوز  کــرده  اســت. 



59
داللت های سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی     )عصاره نژاد دزفولی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

چــه او بــا ایــن عمــل، امــامg را تحقیــر نمــوده و حرمــت اســالم را دریده اســت«)همان(.

4ـ  15. هماهنگی و تاثیر متقابل علم و عمل؛ مبنایی برای سیاست  فرهنگی

بــر اســاس مبانــی اســالمی، بیــن علــم و عمــل رابطــۀ متقابــل و مســتقیم وجــود دارد)کاردان، 
1389: 506( لــذا انجــام عمــل مطابــق فطــرت، بــه  تدریــج علــم آن  را به همــراه خواهــد آورد)قانــع 
و عصاره نــژاد  دزفولــی، 1396: 21(. بــرای  مثــال، در فقــه اســالمی، بــر عــدم  تشــّبه بــه کفــار تأکید 
ــت«)پاینده،  ــا نیس ــود، از م ــد ش ــا مانن ــر م ــه غی ــس ب ــد: »هرک ــرn می فرماین ــود.1 پیامب می ش
1360: 509(. در همیــن  بــاره، امــام رضــاg می فرماینــد: »عمــل تابــع علــم اســت. هیــچ کــدام 
بــدون دیگــری نفعــی نــدارد و عالــم ناچــار بایــد عمــل کنــد و علــم بــه تنهایــی اهــل علــم را نجــات 
ــناخت و  ــدون ش ــی که ب ــود: »کس ــرت فرم ــی، 1381، ج1: 73(. آن حض نمی دهد«)ابن فهد حل
بصیــرت عمــل کنــد، هماننــد کســی اســت کــه در بیراهــه حرکــت می کنــد و هــر چــه بــر ســرعت 
مســیر بیفزایــد، جــز دوری از راه چیــزی بــر او نیفزایــد، پــس علــم و عمــل دو یــار قریــن هم انــد کــه 
هیــچ یــک بــدون دیگــری درســت نمی شــود و همــه فعالیت هــا بــه خاطــر ایــن دو گوهــر یعنــی علم 
و عمــل شــکل گرفته اســت«)همان: 74(. بنابرایــن، برنامه ریــزی بــرای مخاطبــان در موضوعــی 
خــاص، حتــی بــدون  اینکــه ابتــدای امــر، برنامــه مدنظــر را آگاهانــه انجام دهنــد، رفته رفتــه خــود 

می توانــد بــه  عنــوان وســیله ای بــرای ارتقــای ســطح معرفتــی مخاطبــان عمــل  نمایــد.

4ـ  16. توجه توأمان به ابعاد فطری و طبیعی انسان در سیاست فرهنگی اسالمی 

در اندیشــه اســالمی، انســان دارای دو بعــد جســمانی و غیرجســمانی اســت کــه از بعــد 
غیرجســمانی او بــا نام هایــی ماننــد »روح« یــا »نفــس مجــرد« یــاد می شــود)جوادی آملی، 1378: 
6( از طــرف  دیگــر انســان موجــودی »جســمانیة  الحــدوث و روحانیــة  البقاء« اســت. بدیــن  معنا که 
انســان میــان عالــم ناســوت و ملکــوت قرارگرفتــه و هــر آن، بــه  طــرف یکــی  از ایــن دو میــل می کند. 
گاهــی راه ســعادت اخــروی در پیــش می گیــرد و گاهــی غافــل  شــده و بــدون  توجــه  بــه ســعادت 

1. برای مطالعه بیشتر ن.ک: احمد علی قانع،1397.
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اخــروی، مشــغول دنیــا می شود)شــاه آبادی، 1387: 320(. از ایــن  رو، سیاســت فرهنگــی 
حقیقــی ، سیاســتی اســت کــه بتوانــد بعــد فطــری و طبیعــی انســان یــا ســعادت دنیــوی و اخــروی 
ــت  ــمولیت و جامعی ــوی، ش ــای رض ــای آموزه ه ــی  از ویژگی ه ــم آورد. یک ــان فراه ــان را توأم انس
اســت)طباطبایی، 1387: 292(. امــامg چونکــه نمــاد اســالم حقیقــی بودند، همانند اســالم، 
ــر  ــوزه، از دیگ ــک ح ــه ی ــام ب ــا اهتم ــه ب ــد ک ــان می پرداختن ــانی، چن ــای انس ــی حوزه ه ــه تمام ب
حوزه هــا بــاز نماننــد؛ زیــرا اســالم دینــی حقیقــی اســت، لــذا احکامــی آن نیــز جامــع هســتند و 
بــه صــورت همزمــان، خیــر دنیــا و آخــرت را بــه دنبــال دارند)موســلی و جــدی، 1397(. در همیــن 
ــا ســخن در حــق کســی  ــاره »ابراهیم بن عبــاس« بیــان  می کنــد: »هرگــز ندیــدم آن حضــرت، ب ب
ــز  ــرد. هرگ ــت، رد نمی ک ــت او را داش ــام حاج ــوان انج ــه ت ــدی را ک ــز حاجت من ــد... هرگ ــا کن جف
پــای خــود را نــزد دیگــران دراز نمی کــرد، هرگــز در حضــور دیگــران بــه چیزی تکیــه نمــی داد، هرگز 
ندیــدم غالمــان و خدمــه خــود را دشــنام دهــد، هرگــز ندیــدم که آب دهــان بینــدازد... وقتی ســفره 
پهــن می کــرد، بــردگان و خدمــه و حتــی دربان هــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر ســفره می نشســتند. 
بیشــتر شــب ها را تــا صبــح اهــل تهجــد و نیایــش بــود... بســیار نیکــی می کــرد و پنهانــی صدقــه 

می داد...«)ابن بابویــه، 1378، ج2: 184؛ مجلســی، 1403ق، ج49: 90(

4ـ  17. »هویت سازی« و »نمادسازی« در سیاست فرهنگی

»هویت ســازی« و »نمادســازی« دو داللــت سیاســت فرهنگــی اســت کــه نشــانه های بســیاری  از 
آن  دو در ســیرۀ رضــوی وجــود دارد. یکــی  از مهم تریــن آن هــا در برخــورد ائمــهb به  خصــوص امام 
رضــاg بــا موضــوع فــدک اســت. حضــرت زهــراh بــا رفتــار اســتراتژیک خــود خــط روشــنی بــر 
حقانیــت جریــان والیــت و بطــالن خــط غصــب خالفــت ترســیم کــرد. فــدک کــه بــه نمــاد غصــب 
ــاد  ــن نم ــز ای ــاg نی ــام رض ــود، در دوران ام ــده  ب ــل  ش ــتb تبدی ــلم اهل بی ــق مس ــه ح ظالمان
bهمچنــان حفــظ  شــد. در ایــن دوران اســت کــه فــدک بــرای زمــان محــدودی بــه اهــل  بیــت
ــن  ــر زمی ــت هایش را ب ــوادg دس ــرت ج ــد: »... حض ــن آدم می گوی ــود. زکریاب ــده می ش برگردان
نهــاد، ســرش را بــه  طــرف آســمان بلنــد کــرد و در فکــری عمیــق فــرو رفــت. امــام رضــاg فرمــود: 
جانــم فدایــت چــرا در فکــری؟ امــام جــوادg فرمــود: بــه آنچــه دربــاره مــادرم زهــراh انجام شــد، 



61
داللت های سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی     )عصاره نژاد دزفولی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

می اندیشــم. بــه  خــدا ســوگند حــق قاتالنــش آن اســت کــه اگــر دســتم بــه آن هــا برســد، آنــان را 
ــوش  ــاg او را در آغ ــام رض ــگام ام ــن  هن ــم. در ای ــان را برکن ــم و ریشه ش ــه کن ــوزانده، تکه تک س
کشــید، میــان دو چشــمانش را بوســید و فرمــود: پــدر و مــادرم فدایــت، بــه  راســتی کــه تــو الیــق 

امامــت شــیعه هستی«)مجلســی، 1403ق، ج50: 59(.

4-18. عدالت فرهنگی در سیاست گذاری فرهنگی

یکــی  دیگــر از پایه ای تریــن داللت هــای سیاســت فرهنگــی اســتنباط  شــده از ســیرۀ رضــوی، 
ــات  ــگ و متعلق ــه فرهن ــور،  از  جمل ــه ام ــت، هم ــن دالل ــب ای ــه  موج ــت. ب ــی اس ــت فرهنگ عدال
ــیم   ــه تقس ــاد جامع ــه آح ــن هم ــت بی ــبیل عدال ــر س ــد ب ــز بای ــی و...( نی ــوالت فرهنگ آن )محص
شــود و همیــن  امــر موجبــات پیشــرفت اجتماعــی را فراهــم  خواهــد  آورد. امــامg در ایــن  بــاره 
نعمت هاســت«)ابن بابویه،  پایــداری  عامــل  احســان،  و  عــدل  »بــه  کارگیــری  می فرماینــد: 
1378ق، ج2: 24(. ایشــان در متــن والیت عهــدی نوشــتند: »خــدا را برخویــش گــواه  می گیــرم 
کــه اگــر رهبــری مســلمانان را بــه  دســتم دهــد بــا همه، بــه  ویــژه بنی عبــاس به اقتضــای اطاعــت  از 
خــدا و ســنت پیامبــرش عمل کنــم. هرگــز خونــی را بــه  ناحــق نریــزم و نامــوس و ثروتــی را از چنــگ 
دارنــده اش بــه  درنیــاورم، مگــر در آنجــا کــه حــدود الهــی مــرا دســتور داده  است«)حســینی عاملی، 

.)258  :1387

5. نتیجه گیری

علــوم بســته  بــه مبــادی خــود، نتایــج مختلفــی دارنــد. علــوم اجتماعــی و رشــته های مختلــف 
آن، ماننــد سیاســت فرهنگــی و ... نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند. بــا بنیــان  قــرار  دادن مبانــی 
اســالمی، نتایــج مختلــف و متفاوتــی بــر آن هــا بــار می شــود. از طرفــی یکــی  از منابــع اســتخراج 
احــکام در اســالم، اقــوال و ســیرۀ معصومــانb اســت. ســوال اصلــی ایــن پژوهــش، چیســتی 
داللت هــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی بــود چــرا کــه دوران امامــت امــام رضــاg، بنــا 
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ــا دیگــر فرهنگ هــا، حکومــت  ــه  دالیلــی ماننــد نهضــت ترجمــه، اختــالط فرهنــگ اســالمی ب ب
حاکمــان متظاهــر بــه دیــن و... یکــی  از دوران پرتشــتت فرهنگــی اســت. بنابرایــن، نحــوۀ مدیریت 
امــام رضــاg در ایــن اوضــاع، می توانــد بــه  عنــوان سرمشــقی بی بدیــل بــرای سیاســت گذاران 

عرصــه فرهنــگ در جهــان پرتشــتت کنونــی باشــد.

انســان ها زمانــی می تواننــد به کمــال حقیقــی دســت    یابنــد کــه دیــن و دســتورات آن اعــم  از 
ــد  ــی می توان ــان دین ــن  می ــازند. در ای ــا س ــه حکم فرم ــی را در جامع ــردی و اجتماع ــتورات ف دس
ادعــای ســعادت بشــر را داشــته  باشــد کــه هــم بــرای دنیــای او دارای برنامــه باشــد و هــم بــرای 
آخــرت وی. چنیــن دینــی بایــد میان ســعادت دنیوی و اخروی بشــر، نســبتی متوازن و متناســب 
برقــرار نمایــد. دیــن اســالم، دینــی  اســت کــه از حیــث منابــع )ثقلیــن(، در کمــال مطلــق ســیر 
می کنــد و بارهــا ایــن مهــم بــه  اثبــات اهــل  اندیشــه و نظــر رســیده  اســت؛ لکــن بنــا بــه دالیلــی 
چــون عــدم  اقبــال الزم مردمــی در دوران مختلــف، تجربــه ای طوالنــی در حکومــت داری نــدارد 
و ایــن اتفــاق، ذره ای از حقانیــت آموزه هــای اصیــل و بنیادیــن اســالمی، نمی کاهــد. از طــرف  
دیگــر بــه  جهــت اوضــاع سیاســی، اجتماعــی فرهنگــی عصــر رضــوی و نســبت آن حضــرت بــا 
حکومــت وقــت، توجــه  بــه ســیرۀ اجتماعــی آن حضــرت را بســیار پــر اهمیــت می کنــد. چراکــه 
ایــن تأمــل می توانــد پنجــره ای از دانــش اجتماعــی نوینــی در پیــش روی ایــن رشــته بــاز نمایــد. 
ــیرۀ  ــراردادن س ــا ق ــا مبن ــی، ب ــی تحلیل ــا روش توصیف ــی و ب ــنت کیف ــر، در س ــش حاض پژوه
رضــوی، بــه  دنبــال اســتخراج داللت هایــی در سیاســت فرهنگــی بــود. در نهایــت، اهــم  نتایــج در 

ــود. ــه می ش ــودار)1( ارائ نم
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نمودار)1(نتایج پژوهش
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