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چکیده
اوضــاع فرهنگــی اجتماعــی دوران امامــت امــام رضــا  gو همچنیــن موقعیــت خــاص آن حضــرت در
نســبت بــا امــر حکومــت ،شــرایطی ویــژه را پدید آوردهاســت کــه تأمل عمیق اندیشــمندان علــوم اجتماعی
بــرای تحلیــل ایــن دوران را میطلبــد .تأمــل در ســیرۀ اجتماعــی آن حضــرت ،درسهایــی راهگشــا بــرای
برونرفــت دانــش علــوم اجتماعــی کنونــی از گرههــای کــور پیــشرو را بــههمــراهدارد کــه یکــیاز آنهــا
درسهایــی بــرای سیاسـتگذاران و اندیشــمندان حــوزۀ فرهنــگ اســت .ایــن پژوهــش با رویکــرد توصیفی
ی داللتهــای
تحلیلــی ،درصــدد اســتخراج داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی برآمــد .برخـ 
ج شــده از ســیرۀ رضــوی در ایــن پژوهــش عبــارت اســت از :مردمــیبــودن؛
سیاســت فرهنگــی اســتخرا 
اســاس سیاســت فرهنگــی اســامی ،ســبک زندگــی اســامی؛ شــاهبیت سیاســت فرهنگــی اســامی،
فطریــات ،نقطــه شــروع سیاس ـتگذاری فرهنگــی ،توجــهبــه ضــرورت سیاس ـتگذاری بــرای الگوهــای
فرهنگــی در منظومــه تدوینــی سیاســت فرهنگــی اســامی ،فرصتشناســی در سیاســت فرهنگــی،
توجــه توأمــان بــه ابعــاد فطــری و طبیعــی انســان در سیاســت فرهنگــی اســامی ،عدالــت فرهنگــی در
سیاس ـتگذاری فرهنگــی« ،هویتســازی» و «نمادســازی» در سیاســت فرهنگــی و . ...
کلیدواژهها :سیرۀ رضوی ،امام رضا  ،gفرهنگ ،سیاست.
 .1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق( gنویسنده مسئول)Sina.asareh716@gmail.com :
 .2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق Qadir.mah14 @gmail.com : g
 .3استادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهرانmfarokhi 65@gmail.com :
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 .1مقدمه و بیانمسئله
تمامــی علــوم و بــ ه تبــع آن تمامــی متعلقــات آن ،مبتنــی بــر اصولــی اســت کــه بــ ه عنــوان
پیشفرضهایــی بــرای ایــن علــوم لحــاظ میشــود .بــا تغییــر ایــن اصــول بنیادیــن ،علــوم ،نتایــج
و روشهــای آنهــا نیــز تغییــر خواهنــد یافــت .در واقــع میــزان شــباهت یــا تفــاوت نظریههــای
مختلــف علمــی بــه میــزان مغایــرت ایــن پیشفرضهــا بســته اســت؛ بنابرایــن در نظریههــای
ت فرهنگــی نیــز نحــوۀ تبییــن ایــن نظریههــا از جهــان ،انســان ،جامعــه ،علــم و
مختلــف سیاس ـ 
ف دیگــر ،اهلبیــت  bکــه نمونــۀ
 ...باعــث بــه دسـتآمدن نتایــج مختلــف خواهــد شــد .از طــر 
كامــل حاکمــان و سیاسـتگذاران الهــی بـ ه شــمار میرونــد ،ســیرۀ عملــی ایشــان ،همــان الگــوی
فکــری و رفتــاری پیغمبــر اكرم nاســت .ایــن بزرگواران متناســب با شــرایط اجتماعــی و فرهنگی
خویــش ،ســیره و منــش خاصــی را در هدایــت و ارتقــای جامعــه اتخــاذ میکردند(طباطبایــی،
 .)156 :1387از طرفــی ،دوران امامــت امــام رضــا  ،gعصــر اختــاط فرهنــگ اســام بــا دیگــر
فرهنگهــا شناختهشدهاســت (قائمــی )275 :1378 ،و بــ ه دلیــل گســترش نهضــت چــاپ و
ترجمــه کتــب گوناگــون ،زمینههــای علمــی بــرای اندیشــمندان و متکلمــان ادیــان مختلــف ایجاد
شــد کــه بــه عصــر طالیــی تمــدن اســامی نیــز مشــهور شــده است(ابنســعد1408 ،ق ،ج:1
431؛ رفاعــى1343 ،ق ،ج379 :1؛ جرجىزیــدان ،بیتــا ،ج .)282 :2در ایــن دوره زمینــۀ
مناســبی بــرای نحلههــا و جریانهــای انحرافــی نظیــر واقفیــه ،غــات و ّ
مفوضــه مهیــا شــد کــه بــه
ل نیــز ،پــارهای از فرقههــا نظیــر مشـ ّـبهه و ّ
مجســمه
ترویــج عقایــد خویــش میپرداختنــد .در مقابـ 
کــه محصــول اندیشــه اهلحدیــث بودنــد ،در ایــن دوران نقشآفریــن شــدند .در ایــن دوران،
جلســات مذاکراتــی کــه در قالــب مناظــرات بــا دانشــمندان ادیــان مختلــف نیــز برگــزار میشــد،
از اهمیتــی دو چنــدان برخــوردار بــود .از همیــنرو ،هجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان ،در
پیریــزی و تثبیــت ارکان فکــری جهــان تشــیع غیرقابــلانــکار اســت .بدینســان ،امــام رضــا g
ـون درونــی و بیرونــی ،نـ ه تنها بهشــبهات بــزرگان و پیــروان آنان
در مواجهــه بــا ایــن جریانــات گوناگـ ِ
پاســخ میدادنــد بلکــه از هــر فرصتــی اســتفاد ه میکردنــد تــا در زمینههــای فــردی و اجتماعــی،

آموزههــای اســامی را بــه جامعــه خویــش ارائـ ه کننــد .بیشــک شــناخت بهتــر ایــن آموزههــا در
ت فرهنگی
عصــر حاضــر کــه عصــر تهاجــم فرهنگــی اســتف الگــوی مناســبی را در حیطــۀ سیاسـ 
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پیــشروی اندیشــمندان قــرار خواهــد داد.
بنابرایــن بــاتوجــهبــه اینکــه اوال و بالــذات حرکــت امــام رضــا  gدر ایــران بــهتبعیــت از پــدران
صالــح خــود ،حرکتــی فرهنگــی بــود ،ایــن حرکــت میتوانــد بهعنــوان مبنایــی بــرای سیاس ـت
فرهنگــی قــرار گیــرد؛ بنابرایــن مســئله ایــن پژوهــش ،اســتخراج داللتهــای ســیرۀ رضــوی
ت فرهنگــی اســت کــه جزئــی از
بهعنــوان مبنایــی بــرای اســتخراج احــکام اجتماعــی ،در سیاسـ 
ت فرهنگــی
احــکام اجتماعــی محســوب میشــود .ایــن امــر میتوانــد در دســتیابیبه سیاســ 
اســامی راهگشــا باشــد .پــس ســوال اصلــی ایــن پژوهــش عبارتاس ـتاز؛

 .1داللتهای سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی کدام است؟
تاکنــون هیــچ پژوهشــی ،بــهصــورتمشــخص در حیطــۀ «اســتخراج داللتهــای ســیرۀ رضــوی
ب بــه ایــن موضــوع انجــام
ت فرهنگــی» صــورتنگرفتــه اســت؛ امــا پژوهشهایــی قریـ 
در سیاسـ 
شــده کــه در جــدول( )1بــه اهــم آنهــا اشــاره میشــود.
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جدول( )1پیشینه پژوهش

 .2مبانی نظری پژوهش
ی است در این بخش به تعریف مفاهیم اساسی پژوهش پرداخت ه شود.
ضرور 
2ـ  .1چیستی مفهوم سیاست
«سیاســت» دارای معانــی متعــددی اســت کــه برخــیاز آنهــا عبــارتاســتاز :پاسداشــتن
ملــک ،حکــ م رانــدن بــر رعیــت ،ریاســت ،داوری و( ...درخشــه .)141 :1386 ،اتفــاق نظــری
ن کردهانــد :سیاســت یعنــی
ی مثــال بیــا 
دربــارۀ معنــای اصطالحــی سیاســت وجــود نــدارد .بــرا 
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روابــط قــدرت ،حکومتکــردن بــر انســانها ،هنــر اســتفادهاز امکانــات ،توزیــع اقتدارآمیــز
ارزشهــا ،هرگونــه راهبــرد بــرای به کــرد امــور و (...افتخــاری8 :1392 ،؛ آشــوری)212 :1373 ،؛
امــا بــا اغماضهایــی ،میتــوان «سیاســت» را ب ـ ه معنــی تصــدی امــور ملــت و رعایــت مصالــح و
تدبیــر شــئون آنــان دانســت(احمدیفر و دیگران .)9 :1394 ،سیاســت در رشــتۀ سیاسـتگذاری
عبــارتاســتاز« :تدویــن راهحــل عمومــی بــرای حــل عمومــی مشــکل خــاص اجتماعــی یــا برای
دســتیابیبــه هدفــی منحصــر بــهفرد»(اشــتریان .)96 :1389 ،از طرفــی ،میتــوان سیاســت
را تصمیمــی پویــا دانســت کــه توســط یــک منبــع دارای اقتــدار ،گرفتــهمیشــود و ب ـ ه صــورت
ت آید(شــفریتز و بریــک:1390 ،
عامتــر ،میتوانــد بـ ه مثابــه هدفــی باشــد کــه قــرار اســت بــهدسـ 
ت از تدویــن راهحــل علمی بــرای حل
)42؛ امــا تعریــف مختــار آن در پژوهــش حاضــر ،عبــارتاسـ 
ی بــه غایتــی منحصــر بــهفــرد ،توســط هــر نهــاد دارای
مشــکل خــاص اجتماعــی یــا بــرای دســتیاب 
اقتــدار در جامعــه ،ماننــد دولــت ،جامعــه مدنــی و. ...
2ـ  .2چیستی مفهوم فرهنگ
معنــای «فرهنــگ» نیــز در علــوم اجتماعــی بســیار متنــوعاســت و بیــشاز صــد تعریــف از ایــن
ی از تعاریــف آن نــزد اندیشــمندان علــوم اجتماعــی
مفهــوم وجــود دارد(کالکهــون .)1393 ،برخـ 
عبــارت اســت از« :رفتــار یــا الگویهــای رفتــاری»« ،شــیوه الگــوی زندگــی بشــر»« ،مجموعــه
اندوختههــای مــادی و معنــوی»« ،بازتــاب اندیشــه و شــناخت بشــر»« ،ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورها
و مجموعــه امــور پذیرفتهشــده و هنجارهــای اجتماعی»(پیروزمنــد.)30 :1389 ،
ـطح مصنوعــات ،ارزشهــای پذیرفتــهشــده و فرضهــای زیربنایــی،
فرهنــگ خــود را در ســه سـ ِ

نشــان میدهــد .مصنوعــات ،اولیــن و بیرونیتریــن الیــۀ فرهنــگ هســتند و هــر آنچــه را حــس
میشــود ،دربــر میگیــرد ،ماننــد غــذا ،لبــاس و (...شــاین .)39 :1383 ،ســطح دوم فرهنــگ از
درک هــر فــرد از اینکــه چهچیــزی بایــد باشــد ،جــدا از آنچــه هســت ،تشــکیلمیشود(شــاین،
 .)41 :1383فرضهــای زیربنایــی ،ژرفتریــن ســطح فرهنــگ اســت .مفروضــات اساســی
مثــل تئوریهــای در عمــل ،مفروضاتــی هســتند کــه دربــارۀ آنهــا بحــث نمیشــود و از ایــنرو
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تغییراتشــان بســیار مشکلاست(شــاین .)46 :1383 ،امــا تعریــف مختــار از فرهنــگ در پژوهــش
حاضــر ،همــان تعریــف شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اســت کــه عبــارتاسـتاز« :نظــاموارهای
از عقایــد و باورهــای اساســی ،ارزشهــا ،آداب ،الگوهــای رفتــاری ریشــهدار و دیرپــا ،نمادهــا و
مصنوعــات کــه ادراکات ،رفتــار و مناســبات جامعــه را جهــت و شــکل میدهــد و هویــت آنرا
میســازد»(موالییآرانی )4 :1396 ،و قابــلانتقــال از نســلی بــه نســل دیگــر و یــا از جامع ـهای
بــه جامعــه دیگــر است(ســروریمجد )3 :1393 ،و از ایــن منظــر ،فرهنــگ ،پدیــدهای ارتباطــی
اســت(علمالهدی و شــریفی.)6 :1394 ،
2ـ  .3چیستی مفهوم سیاست فرهنگی
حــوزۀ مفهومــی «سیاســت فرهنگــی» نیــز بــهوســعت تعاریــف متنوعــی کــه از مفاهیــم
«سیاســت» و «فرهنــگ» ارائــهشــده ،گســتردهاســت؛ امــا آنچــه در ادامــه بیانمیشــود ،مــراد
پژوهــش حاضــر از ایــن مفهــوم اســت .سیاســت فرهنگــی بــه اقدامــات عامدانــه و از پیــشطراحی
شــدهای گفت ـ ه میشــود کــه نهادهــای دارای اقتــدار از قبیــل دولــت ،بــازار یــا جامعــه مدنــی،
در حــوزه فرهنــگ انجــام میدهنــد .بــرایــناســاس خطمشــیهای فرهنگــی را میتــوان از
ی مثــال ،رویکــرد مدیریتــی و اجرایــی ،رویکــرد ارزیابــی
جنبههــای مختلفــی بررســیکرد .بــرا 
اثربخشــی و( ...مکگوییــگان .)8 :1388 ،اندیشــمندان حــوزه سیاس ـتگذاری فرهنگــی نیــز،
رونــد سیاســتگذاری را بــا عنــوان چرخــه سیاســتگذاری فرهنگــی بــه مراحــل گوناگونــی
تقســیمکردهاند کــه مهمتریــن آن عبــارت اســت از .1 :تشــخیص و صورتبنــدی مســئله.2 ،
شناســایی راهحلهــا .3 ،تصمیمگیــری .4 ،اجــرا .5 ،ارزیابی(اشــتریان .)18 :1389 ،ایــن
اقدامــات سیاســتگذارانه ممکــناســت بــهصــورت مداخلــه ،نظــارت یــا اجتنــاب از هرگونــه
مداخلــه در حــوزۀ فرهنــگ رویدهد(نائینــی.)170 :1389 ،

 .3روش پژوهش
تحقیــق ،بـ ه شــیوه کیفــی و از نــوع تحلیلــی توصیفــی اســت .منابــع مــورد اســتناد ،شــامل کلیه
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ت فرهنگــی اســت و کلیــه
اســناد ،منابــع و مراجــع مرتبــط بــا داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاسـ 
منابــع ،محتواهــا و مراجــع موجــود و در دســترس ،اعــماز کتابهــا و ...مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
دادههــای حاصلشــده از نــوع کیفــی بــوده و بنابرایــن بــا توجــهبــه نــوع دادههــا بــه طبقهبنــدی،
تحلیــل ،اســتدالل و اســتنتاج منطقــی آنهــا پرداختهشــد.

ت فرهنگی
 .4داللتهای سیرۀ رضوی در سیاس 
در این بخش ب ه بیان داللتهای سیرۀ رضوی در سیاستگذاری فرهنگی پرداخت ه میشود.
4ـ  .1مردمیبودن؛ اساس سیاست فرهنگی اسالمی
مردمــیبــودن سیاس ـتهای فرهنگــی ،بــهعنــوان اولیــن داللتــی اســت کــه از ســیرۀ رضــوی
اســتنتاجمیشــود .بــر اســاس ایــن داللــت ،مــردم ،هــم هــدف سیاســت فرهنگــی هســتند و هــم
مجــری آن .مــردم جامعــه ،هــدف آن هســتند ،چــون اساســا اولیــای الهــی ،حرکــت اصالحگرایانــه
خــود را تمامــا بــرای اصــاح انســان ،آغــاز کردهانــد .مــردم وســیله و مجــری این سیاســت هســتند،
چــون تــا مــردم ،خــود نخواهنــد کــه در امــری از خــود اصــاح پدیــد آورنــد ،در آن امــر اصــاح
پدیــد نخواهــد آمــد .قرآنکریــم درایــنبــاره میفرمایــد ...« :خداونــد سرنوشــت هیــچ قومــى
را تغییــرنمىدهــد مگــر آنکــه آنــان آنچــهرا در خودشــان اســت ،تغییردهند(»...رعــد ،)11 ،کــه
اســاس حرک ـتدادن ملتهــا ب ـ ه ســوی اصــاح امــر خــود ،وجــود امامــی اســت کــه مــردم بــا او
پیونــدی قلبــی و عمیــق دارنــد و از پایگاهــی مردمــی برخوردارنــد .محققــان ســیرۀ رضــوی درایــن
بــاره میگوینــد« :مأمــون بــهطــرق مختلــف تــاش میکــرد کــه امــام  gرا از مــردم دور نگــه
دارد تــا ارتبــاط عاطفــی و معنــوی میــان حضــرت و مــردم را از بیــن ببــرد .درهمیــنراســتا ،مســیر
حرکــت امــام  gاز مدینــه تــا مــرو را طــوری انتخابکــرده بــود کــه شــهرهای معــروفبــه محبــت
ل بیــت bماننــد کوفــه و قــم بــر ســر راه قــرا ر نگیــرد؛ امــا امــام gدر همــان مســیر تعیی ـن
اه ـ 
شــده و در جایجــای ایــن ســفر طوالنــی ،خــود را در معــرض ارتبــاط بــا مــردم قــرار م ـیداد .در
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بصــره دلهایــی را کــه بــا او نامهربــان بودنــد ،ب ـ ه خــود متمایلکــرد .در اهــواز از امامــت ســخن
گفــت و در نیشــابور حدیــث گهربــار «سلســلهالذهب» را بــهیــادگار گذاشــت»(جعفریان:1368 ،
 .)221همچنیــن امــام رضــا gدربــارۀ ضــرورت توجــهبــه مــردم ،میفرماینــد« :ســوگندبــه آن
کــس کــه جانــم در دســت اوســت ،کســی جــز اهــلترحــم بــه بهشــت نم ـیرود .عرضکردنــد:
همــه مــا دلرحــم و مهربانیــم .فرمودنــد :نــه! مگــر آنگاه کــه بــه عمــوم مــردم رحمکنید»(کلینی،
1407ق ،ج)104 :2
4ـ  .2سیاست فرهنگی بهمثابه سیاست جهتدهنده به گرایشهای اجتماعی
در لغــت «گرایــش» بهمعنــای «میــل و رغبــت»« ،قصــد»« ،اراده» و «آهنــگ» دســتیابیبه هدفی
و یــا حرکــت در مســیری خــاص اســت(معین .)976 :1386 ،گرایشهــای فــردی و اجتماعــی
همچــون شمشــیری دو لبــه عمــلمیکنــد کــه درصــورت عــدم سیاسـتگذاری بــرای آنهــا ،فــرد
و جامعــه را بهمســیرهای خطرناکــی میکشــاند(عصارهنژاد دزفولــی .)1397 ،ایــن اصــل در ســیرۀ
رضــوی مویــدی بــر مولفــه مذکور اســت .بــرایمثــال ،باید دانســت کــه فراینــد سیاســت فرهنگی،
فقــط فراینــدی ســلبی نیســت ،بلکــه بــال دیگــر آن ،ایجابــی اســت(عظیمزادهاردبیلی و ذبیحــی،
 )1392و بایــد در برابــر سیاسـتهای فرهنگــی مخـ ّـرب ،سیاسـتهایی برخاســته از معــارف الهی
و بدیلهــای اســامی تولیــدنمــود و فقــط نباید بــه رویکردی ســلبی اکتفــا کرد(نــوروزی و دیگران،
ن کسکــه امــر مــا
ن زمینــه میفرماینــد« :خــدا رحمتکنــد آ 
 .)18 :1395امــام رضــا gدر ای ـ 
را زنــده بــدارد .راوی میگویــد :گفتــم :چگونــه امــر شــما را زنــده بداریــم؟ فرمــود :بــا تعلیــم علــوم
مــا بهمــردم ،زیــرا اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بداننــد ازآن تبعیــت میکنند»(ابنبابویــه،
1403ق180 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)30 :2همچنیــن فرمودهانــد« :هرکــس در مجلســی
ن روز کــه دلهــا همــه خواهــدمــرد.
بنشــیند کــه امــر مــا در آن زنــده میشــود ،دل او نمیــرد آ 
از ایشــان ســوالشــد کــه چگونــه امــر شــما زنــدهنگــهداشــته میشــود؟ بــه ایــن کــه علــوم مــا
را بیامــوزد و بــه مردمــان آموزشدهد»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج294 :1؛ همــان1376 ،ق73 :؛
راونــدی1407 ،ق278 :؛ طبرســی1385 ،ق257 :؛ مجلســی1404 ،ق ،ج502 :14؛ بحرانــی،
1374ق ،ج508 :3؛ مجلســی1403 ،ق ،ج199 :1؛ جزایــری1427 ،ق ،ج .)185 :1ایــن
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روایــات بــر ایــن نکتــه داللــتدارنــد کــه سیاسـتهای فرهنگــی دینــی ،بـ ه خــودیخــود راهکاری
در مقابلــه بــا ازبیــنبــردن چالشهــای فرهنگــی بـ ه خصــوص در دنیــای معاصــر اســت و خــود بــه
نوعــی احیــای امــر اســام اســت.
4ـ  .3توجهبه آثار وضعی محیطی در تدوین سیاست فرهنگی
بــر اســاس شــواهد موجــود در ســیرۀ رضــوی ،یکــیاز بنیانهــای مهــم در تدویــن سیاسـتهای
فرهنگــی ،توجــهبــه نقــش اثــرات وضعــی محیطــی اســت .نمونـهای از ایــن شــواهد عبــارت اســت
از:
4ـ 3ـ  .1توجهبه شرایط وضعی محیطی انعقاد نطفه

در ســیرۀ رضــوی ،در زمینــه توجــهبــه شــرایط وضعــی محیطــی انعقــاد نطفــه ،راهنماییهایــی
وجــود دارد کــه ضــرورت ایــن موضــوع مهــم را بـ ه عنــوان یــک اصــل در سیاســت فرهنگــی ،نشــان
میدهــد .امــام رضــا  gمیفرماینــد« :هنگامــی کــه زن بــه خانــه تــو واردشــد ،پیشــانیاش را
بگیــر و او را بــهطــرف قبلــه بنشــان و بگــو :خداونــدا ،او را بـ ه امانــت گرفتـهام و بــا میثــاق تــو بر خود
ل کــردهام ،پــروردگارا ،از او فرزنــد بــا برکــت و ســالم روزیام کن و شــیطان را در نطفهام شــریک
حــا 
مســاز و ســهمی بــرای او قرارمده»(نــوری1408 ،ق ،ج .)122 :15امــام رضــا  gدر ایــن دعــا
ی میکننــد .در نــگاه توحیــدی ،اگــر تمــام
لــزوم طلــب فرزنــد ســالم و صالــح را از خداونــد یــادآور 
اصــول سیاس ـتورزی رعایــتشــود بــاز هــم انســان ،بینیــاز از عنایــت الهــی نمیشــود .فرزنــد
صالــح ،از الطــاف پنهــان و آشــکار خداونــد اســت کــه بایــد ایــن لطــف را از درگاه الهــی طلبکــرد.
4ـ 3ـ  .2توج ه به شرایط وضعی محیطی دوران بارداری

توجــهبــه شــرایط وضعــی محیطــی دوران بــارداری مــادر ،داللــت دیگــری بــرای ضــرورت ایــن
مهــم در ســیرۀ رضــوی اســت .در ایــن دوران آنچــه مــادر میخــورد ،میبینــد ،میشــنود و تمــام
ن دلیــل توصیههــای متعــددی در
حالتهــا و احســاسهای او در کــودک موثــر اســت .ب ـ ه همی ـ 
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مراقبتهــای دوران بــارداری از ائمــه  bرســیدهاســت(کلینی1407 ،ق ،ج .)23 :6امــام رضــا
 gمیفرماینــد« :بــه زنــان بــاردار ،کنــدر داد ه شــود ،زیــرا اگــر حمــل آنهــا پســر باشــد ،پاکیــزه
قلــب ،دانشــمند و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دختــر باشــد ،خــوش اخــاق ،زیبــا و ســرین او بــزرگ
میشــود و نــزد شــوهرش منزلــت مییابد»(کلینــی1407 ،ق ،ج )23 :6واضــحاســت کــه تغذیــه
علــت ّ
تامــه ایــن صفــات نیســت؛ امــا عامــل زمینهســاز اســت.
ّ
4ـ 3ـ  .3توجهبه شرایط وضعی محیطی هنگام تولد

اعمالــی بـ ه عنــوان ســنن والدت در روایــات ذکرشــده کــه داللــت دیگــری بــه ایــن اصــل کلــی
ی از ایــن اعمــال شــامل غســل ،اذانگفتــن در گــوش نــوزاد،
در سیاســت فرهنگــی اســت .برخـ 
بازکــردن کام نــوزاد بــا تربــت امامحســین ،gانتخــاب نــام شایســته و ...است(مجلســی،
1403ق ،ج .)116 :101کــودک در بــدو تولــد بایــد آوای توحیــد را بــا جــان بشــنود تا حقطلبی
در جانــش نفــوذ کنــد همــان طــور کــه برخــی روایتهــا بــهاینمعنــا اشــارهکردهاند(کلینی،
1407ق ،ج .)389 :6از مهمتریــن ایــن ســنن در تربیــت ،انتخــاب نــام اســت .امــام رضــا g
نقلکردهانــد کــه از پیامبــر nدربــارۀ حــق فرزنــد ســوال شــد .پیامبــر nفرمودنــد« :حــق
فرزنــد ایــن اســت کــه نــام و تربیــت او را نیکــو گردانــی و او را در جایــگاه (تربیتــی) نیکویــی
قراردهی»(همــان .)48 :همچنیــن آن امــام gمیفرماینــد« :اولیــن نیکــی انســان بــه
فرزنــدش ،انتخــاب نــام نیــک بــرای اوســت»(همان .)18 :نــام فــرد میتوانــد در صفــات روحــی
او تاثیرگــذار باشــد .در روایــات انتخــاب نــام نیــک و انتخــاب نــام انســانهای صالــح از جملــه
پیامبــران یــا اســمی کــه نشــاندهنده بندگــی خداونــد باشــد ،توصیــه و انتخــاب نامهایــی بــا
معانــی نامناســب یــا اســمی کــه داللــت بــر سرکشــی میکننــد ،نهیشــده اســت(همان.)21 :
امــام رضــا  gمیفرماینــد« :هــرگاه فرزنــدی را محمــد نــام گذاریــد ،او را گرامــی بداریــد ،در
انجمنهــا بــه او گشــادگی و وســعت مــکان دهیــد و نســبت بــه او روی ترشنکنید»(مجلســی،
1403ق ،ج.)128 :101
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4ـ  .4تساهل و مدارای دینی در سیاست فرهنگی
تســاهل و مــدارای دینــی از دیگــر داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی اســت .امــام
رضــا gدربــارۀ پیــروان ســایر ادیــان ،ســعۀصــدر داشــتند .حضــرت نــهتنهــا بــهلحــاظ نظــری
ن بودهانــد .احتــرام تــوأم بــا مــدارا در مناظــرات بــا
بلکــه بــهلحــاظ ســلوک رفتــاری نیــز چنیــ 
ســران ادیــان و مذاهــب ،مویــد ایــن مطلــب اســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج .)89 :1ایشــان دربــارۀ
اهــل عنــاد ،ســختگیر بــوده؛ امــا کســی را صرفــا بــهخاطــر عقایــد خاصــی مــورد توهیــن قــرار
نمیداد(دلبــری و زحمتکــش .)1395 ،در رفتــار امــام رضــا gهــم قاطعیــت صریــح دیــده
میشــود و هــم مالیمــت .امــام gدربــارۀ مســائلی کــه بــا مبانــی عقیــده در تضــاد باشــد ،نظیــر
مباحــث توحیــد ،امامــت و ...ســازشناپذیر اســت ولــی آنجــا کــه بــه حقــوق شــخصی مربــوط
میشــود ،اهــل مداراســت(گنجور .)250 :1390 ،راوی میگویــد« :بــه امــام رضــا gگفتــم
بــرای پــدر و مــادرم دعاکنــم ،بــا اینکــه حــق امامــان و آلپیامبــر را نشــناختند؟ امــام فرمــود :بــه
آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمیشناســند ،بــا
آنهــا مــدارا کــن؛ زیــرا رســولخــدا فرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی
و نامهربانی»(ابــن شــعبه حرانــی .)426 :1366 ،حارثبندلهــات میگویــد ،حضــرت فرمــود:
«کســی مومــن حقیقــی نمیباشــد ،مگــر اینکــه در او ســه خصلــت باشــد؛ ســنت و روشــی از
پــروردگارش ،ســنتی از پیامبــر و ســنت و رفتــاری از ولیخدا....امــا ســنت پیامبــرش ،مداراکــردن
ُ ْ ْ
بــا مــردم باشــد کــه خداونــد پیامبــرش را بــه مــدارای با مــردم امرکــرده اســت و فرمــوده« :خــذ ال َعف ِو
َو ْأم ُــر ب ْال ُع ْــرف َو َأ ْعــرض َعــن ْال َجاهل َ
ین(»...ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)256 :1
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
4ـ  .5سبک زندگی اسالمی؛ شاهبیت سیاست فرهنگی اسالمی
براســاس داللتهــای ســیرۀ رضــوی ،نــخ تســبیح تمــام سیاســتهای فرهنگــی اســامی،
بحــث ســبک زندگــی اســامی اســت .یکــیاز مهمتریــن موضوعــات نمایانگــر ایــن داللــت در
ســیرۀ رضــوی ،موضــوع خانــواده اســت .در شــرایطی کــه جریانهــای انحرافــی داخــل مرزهــای
اســامی ا ز یــکطــرف و مشــکالت فرهنگــی ناشــیاز نهضــت ترجمــه و ورود افــکار مخالــف بــا
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فرهنــگ اصیــل اســامی از طــرفدیگــر ،بنیانهــای جامعــه اســامی و بــهخصــوص خانــواده را
ی از کارهــای تبلیغــی امــام رضــا gبــرای نجــات
هــدف آمــاج حمــات خــود قــرار دادهبــود ،یکـ 
خانوادههــا ،تقویــت ســبک زندگــی اســامی بــود .از آنجــا که مقصــد امام gرســاندن خانــواده به
عالیتریــن کمــال خویــش بــود ،عمیقتریــن بیانــات را در جهــت شــکوفایی ایــن نهاد مقـ ّـدس بیان
فرمودهانــد .در بیانــات آن حضــرت ،عــاوهبــر توجــهبــه حقــوق مــرد و وظایــف او ،حــق زن نیــز بـه
طورکامــل اســتیفا شــدهاســت .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 بزرگتریــن معضالتــی کــه ســبب تزلــزل بنیــان خانــواده میشــود ،بدخلقــی زن و مــرد بــا
یکدیگــر اســت .امــام  gدر روایــات فراوانــی ،مــردم را از آن بــر حــذر داشــتهاند(ابنبابویه،1378 ،
ج31 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)383 :68بــا توجــهبــه آثــار بــد فراوانــی کــه بدخلقــی بــر روان
خانــواده و بــهتبــعآن برجامعــه دارد ،آن حضــرت همــواره ســفارش میفرمودنــد کــه خانوادههــا،
دختــران خــود را بــه تزویــج افــراد بداخــاق درنیاورند(ابنبابویــه ،1378 ،ج409 :2؛ مجلســی،
1403ق ،ج235 :103؛ عطــاردی1406 ،ق ،ج.)280 :1
دســتورات گهربــار دیگــری از امــام  gدربــاره خانــواده وارد شــدهاســت کــه فقــط بعضــیاز
آنهــا عبــارت اســت از :اهــدای هدیه(ابنبابویــه ،1378 ،ج74 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج:71
21؛ کلینــی1407 ،ق ،ج ،)547 :1عفــو و گذشــت (دیلمــی1408 ،ق ،)307 ،مشــورتکردن
(حرعاملــی1409 ،ق ،ج44 :12؛ برقــی ،)601 :1371 ،احتــرام طرفینــی (ابنبابویــه،1378 ،
ج )211 :1و. ...
 .6 -4فطریات ،نقطه شروع سیاستگذاری فرهنگی
شــروع سیاس ـتگذاری فرهنگــی از فطریــات انســانی ،داللتــی اســت کــه از ســیرۀ مناظراتــی
امــام ،gقابلاســتنباط اســت .بــر ایناســاس نبایــد در سیاسـتگذاری فرهنگی ،از «شــریعت»
(بـ ه معنــای دســتورات دروندینــی) شــرو ع کــرد ،بلکــه بایــد ابتــدا از اصــول فطــری و انســانی مورد
ی مثــال ،نبایــد ابتــدا فــردی را کــه هنــوز بــا اصــل
پذیــرش همــه آحــاد انســانی آغــاز کــرد .بــرا 
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دیــن آشــنایی نــدارد ،بــه نمــاز خوانــدن واداشــت ،بلکــه میتــوان از اصــول فطــری و بنیانــی مــورد
پذیــرش همــه انســانها ،همچــون عدالــت و ...آغــاز کــرد .امــام gهفــت مناظــره بــا پیــروان
ادیــان مختلــف دارنــد کــه عبــارت اســت از :مناظــرهبــا جاثلیــق (یکــیاز اســقفهای نصــاری)،
مناظــرهبــا رأسالجالوت(عالــم بــزرگ یهــود) ،مناظــرهبــا بــزرگ هیربــدان (زرتشــتیان) ،مناظــره
بــا عمــران صابــی (بــزرگ صائبیــان) ،مناظــرهبــا ســلیمان مــروزی ،مناظــر ه بــا علیبنمحمــد
جهــم (عالــم اهلســنت) ،مناظــرهبــا اربــاب مذاهــب مختلــف در بصــره (ابنبابویــه1378 ،ق،
ج .)154 :2در بســیاریاز مناظــرات کــه فــرد مناظرهکننــده ،دینــی غیــر از اســام داشــت،
امــام gبــرای اثبــات ســخنی بــهمخاطــب ،از فطریــات عقلــی و مــورد قبــول انســانی اســتفاده
میکردنــد .در بخشــیاز مناظــره عمــران صابــی ،عمــران از امــام gپرســید ...« :از نخســتین
وجــود در جهــان هســتی و مخلوقاتــش بــا مــن ســخن بگــوی .امــامgفرمودنــد :مــا معتقدیــم
کــه خداونــد همیشــه بــوده و یگانــه و واحــد اســت و چیــزی بــا او نبــودهاســت .ســپس مخلوقــات
مختلــف را ابــدا ع فرمــود .جهــان را نــه درچیــزی برپــا داشــت و نــه درچیــزی محــدودنمــود و نــه
طــرح و نقش ـهای قبــا در جهــان بــود تــا مثــل آن بیافرینــد .ســپس مخلوقــات را بــه گروههــای
ّ
ّ
مختلــف تقســیمکرد :برگزیــده و غیربرگزیــده ،مؤخــر و مقــم ،رنــگ و طعــم (و غیــرآن) .نــه نیــازی
بــه آنهــا داشــت و نــه بـ ه ایــنوســیله ارتقــای مقــام مییافــت .ســپس فرمــود :آیــا میفهمــی چــه
میگویــم ایعمــران؟ عمــران :بلــه مــوالی مــن .ســپس فرمــود :ایعمــران! اگــر خداونــد بــرای
نیــازی جهــان را آفریدهبــود ،بایــد بــا قدرتــی کــه داشــت ،چندیــدن برابــر اینهــا را بیافرینــد ،چــرا
کــه هرقــدر عرصــه حکومتش بیشــت ر باشــد ،بهتــر اســت و(»...مجلســی1403 ،ق ،ج.)177 :49
همــان طــور کــه روشــناســت ،عــاوهبــر وجــه عقالنی ایــن گفتــار ،کــه هرکســی فــار غ از مکتبش
میتوانــد بــدان بیندیشــد ،وجهــی فطــری نیــز دارد کــه هــر انســان حقطلبــی آن را میپذیــرد و
از اصلــی فطــری بــه نــام «خدایابــی ذاتــی» در انســان پــردهبــرمـیدارد.
4ـ  .7توجـ ه بــه ضــرورت سیاسـتگذاری بــرای الگوهــای فرهنگــی در منظومــۀ تدوینــی
سیاســت فرهنگی اســامی
ن دهنــدۀ داللــت ضــرورت
آموزههــای بســیاری در ســیرۀ رضــوی وجــود دارد کــه نشــا 
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سیاسـتگذاری بــرای الگوهــای فرهنگــی در منظومــۀ سیاســت فرهنگــی اســامی اســت .یــک
دســتهاز مهمتریــن ایــن آموزههــا ،راهنماییهایــی اســت کــه در موضــوع خانــواده در ســیرۀ
رضــوی وجــود دارد .ارزشهــا و رفتارهــا در بــدو امــر در خانوادههــا شــکل میگیــرد .انســان در
دوران کودکــی اولیــن کســانی را کــه میشناســد و همـ ه چیــز را وابســته به ایشــان میدانــد ،والدین
او هســتند .امــام رضــا gمیفرماینــد« :بــه فرزندانتــان خوبــی و نیکــی کنیــد ،زیــرا آنــان گمــان
میکننــد کــه شــما ایشــان را روزی میدهید»(مجلســی1403 ،ق ،ج .)77 :71زیــرا آنهــا مــورد
اعتمادتریــن اشــخاص نــزد کــودکان هســتند و وفــا نکــردن به وعــده ،اعتمــاد او را تخریــب میکند.
مهمتریــن اثــر منفــی آن بــر رابطــه کــودک بــا خــدا در آینــده اســت .پیــشاز آنکــه کــودک بــا مفهوم
خــدا آشــنا شــود ،والدیــن را ّ
رب خــود میدانــد .حــال اگــر والدیــن بــه وعدههــای خــود عمــل
نکننــد ،او ایــن خلفوعــده را بــه مفهــوم خداونــدی تســری میدهد(ریشــهری.)231 :1386 ،
امــام علــی gمیفرماینــد« :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،
1409ق ،ج .)151 :16امــام صــادق gمیفرماینــد« :بــا غیــر زبانتــان دعوتکننــده مــردم
باشــید .بایــد مــردم از شــما پرهیــزکاری ،تــاش ،نمــاز و خوبــی ببیننــد کــه ایــن دعوتکــردن
اســت»(کلینی1407 ،ق ،ج.)78 :2
4ـ  .8سیاستهای فرهنگی بازدارنده در کنار سیاستهای فرهنگی ّ
مشوقانه
ی ازمــوارد در کنــار هــم آمدهانــد ،قــرآن دربــاره
در قرآنکریــم ،تشــویق و تهدیــد در بســیار 
َ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ َ
ِّ
َّ
ـلین إال ُم َبشـ َ
َ
ُْ ُ ُ ْ َ
ـرین َو ُم ْن ِذریــن فمــن آمــن و أصلــح فــا
پیامبــران میفرمایــد« :و مــا نر ِســل المرسـ ِ
َ ْ ٌ ََْ ْ َ ُ ْ ْ ُ
یح َزنون»(انعــام .)48 ،زکریااب ـنآدم میگویــد« :خدمــت امــام رضــا g
خــوف علی ِهــم و ال هــم
بــودم کــه حضــرت جــواد  gرا نــزد مــا آوردنــد .او کــه حــدود چهار ســاله بود ،دسـتها را بــر زمین
نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد نمــود و بــه فکــر فــرو رفــت .امــام رضــا gبــه او فرمودنــد:
جانــم بــه فدایــت بــاد ،در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه میکنــی؟ فرمودنــد :در آنچــه نســبت بــه
مــادرم فاطمــه hانجــام دادهانــد .بــه خــدا قســم ،آنهــا را از قبــر بیــرون م ـیآورم ،میســوزانم و
خاکسترشــان را بــه دریــا میریــزم .امــام رضــا gاو را بــه خــود نزدیــک ســاخت ،بیــن دو چشــمش
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را بوســید و فرمــود :پــدر و مــادرم بــهفدایــتبــاد ،تــو بــرای امامــت شایســتهای»(کلینی1407 ،ق،
ج )105 :6در ایــن حدیــث ،امــام رضــا  gبعد از شــنیدن ســخنان فرزندشــان او را در کالم و عمل
تشــویق میکننــد .امــام رضــا  gمیفرماینــد« :روزی حضــرت موس ـیبنجعفر gدر محضــر
پــدرش ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتیُ ،ســرور و شــادی پــدر شــد .امــام صــادق gدر
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»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج:2
 .)127امــام رضــا gبــا بیــان ایــن حدیــث میخواهنــد تشــویق کالمــی امــام صــادق gرا بیــان
کننــد کــه بالفاصلــه بعــد از کالم فرزندشــان مطــرح میشــود .در ســیرۀ امیرالمؤمنیــن gنیــز
موضــوع تشــویق و تنبیــه مشــاهده میشــود .در مــوارد بســیاری از شــیوۀ گفتــاری ماننــد مــدح و
ّ
ن نمونــه ،زمانی کــه ســپاهیان از جهاد
ذم بــرای تشــویق و تنبیــه دیگــران بهــره میبردنــد .بــهعنــوا 
ت بــاد و همــواره اندوهنــاک باشــید که خــود را
بــا معاویــه امتنــاع ورزیدنــد ،فرمودنــد« :رویتــان زشـ 
هــدف تیــر دشــمنان قــرار دادیــد ،آنــان شــما را غــارت میکننــد و شــما بــه آنــان حملــه نمیکنیــد!
خــدا را معصیــت میکننــد و شــما خشــنود هســتید! و ...ای نامــردان مردنمــا ،دارنــدگان رؤیاهــای
کودکانــه و عقلهایــی بــه انــدازۀ عقــل زنــان حجلهنشــین ،ای کاش شــما را ندیــده بــودم و
نمیشــناختم .بــه خــدا قســم حاصل شــناختن شــما پشــیمانی و غــم و غصــه است»(ســیدرضی،
 .)51 :1391حضــرت رضــا gدر توصیــف پیامبــر nمیفرماینــد« :پیامبــر nکار نیــک را
نیــک میشــمرد و تشــویق و تقویــت میکــرد و کار زشــت را زشــت معرفــی میکــرد و بــه نکوهــش
آن میپرداخت»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج318 :1؛ ابنبابویــه1403 ،ق82 :؛ بحرانــی1411 ،ق،
ج175 :1؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)151 :16بنابرایــن ،سیاســتگذاران فرهنگــی بایــد بــه دو
وجــه از سیاس ـتگذاری بپردازنــد ،سیاس ـتهای بازدارنــدۀ فرهنگــی و سیاس ـتهای مشـ ّـوقانه
فرهنگــی .نــوع اول ،بهعنــوان مانعــی بــرای بــروز ناهنجاریهــای فرهنگــی اســت و نــوع دوم
تشــویقی اســت مســتقیم بــرای تقویــت هنجارهــای فرهنگــی.
 .9 -4اصالت و اولویت غفلتزدایی در سیاست فرهنگی
انســان فطرتــی خداآشــنا دارد ،ولــی غفلتهایــی بــر ســر راه قــرار میگیــرد کــه بــ ه محــض
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برداشتهشــدن ،دوبــاره بــه فطــرت ،بــاز میگــردد (قانــع و عصارهنــژاد دزفولــی .)1396 ،عالمــه
طباطبایــی معتقــد اســت کــه بحــث از خداونــد بــهخاطــر حاکــمبــودن اصــل ّ
علیــت بــر روح
انســان اســت کــه بــ ه دنبــال علتالعلــل برمیآید(مطهــری .)68 :1388 ،ایــن نکتــۀ مهــم ،از
ْ ُ ُ َ َ
َ
ادعیــه رضــوی قابــل اســتنباط اســت .امــام رضــا gبیــان میدارنــد«ِ :إل ِهــی َبـ َـدت ق ْد َرتــك َو لـ ْـم
َ َ ُ َ َ ِّ َ ٌ َ
َ
َ َ
َ َ ْ
َ َ ُ َ
َ
یء َیــا ِإل ِهــی
ت ْبـ ُـد َه ْی َب ُتــك ف َج ِهلــوك َو ِبـ ِـه قـ َّـد ُروك َو ا َّلتق ِدیـ ُـر َعلــى غ ْیـ ِـر َمــا ِبـ ِـه وصفــوك ف ِإنــی بـ ِـر
َ َُ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ َّ َ َّ ْ
َ َ ْ ُْ ُ َ
ـوك َو َظاهـ ُـر َمــا بهـ ْـم مـ ْ
ـن
ـی ٌء ِإل ِهــی و لــن ید ِركـ
یه طلبــوك لیــس ك ِمث ِلــك شـ
ِمــن ال ِذیــن ِبالتشـ ِـب ِ
ِ
ِِ ِ
َ َ َ
َ ُ
َ ْ َ
ُ َ
ِن َع ِمــك َد ِلیل ُهـ ْـم َعل ْیــك لـ ْـو َع َرفــوك َو ِفــی خل ِقك(»...صحیفـ ۀ رضویــه ،دعــای )8بخــش اول دعــا به
آگاهســازی صفــات خداونــد و بیــان معــارف بــا هــدف غفلتزدایــی ،میپــردازد و تنهــا در بخــش

پایانــی بــرای رفــع حوائــج ،دعایــی ذکــر شــده اســت.
4ـ  .10ضــرورت توجــهبــه «نقــش حجــت درونــی در ســعادت انســان» در تدوین سیاســت
فرهنگی
امــام رضــا gعقــل را حجــت درونــی ،در كنــار حجــت بیرونــی یعنــی معصومیــن bمیداننــد.
ابنســكیت از ایشــان پرســید« :امــروز ّ
حجــت بــر مــردم چیســت؟ امــام gفرمــود :همــان خــرد
ِ
باشــد کــه انســان بــه وســیله آن راســتگو نســبت بــه خــدا را میشناســد و او را تصدیــق میکنــد و از
دروغپــرداز نســبت بــه خــدا آگاهــی مییابــد و او را تکذیــب میکنــد .ابنســکیت گفــت :بــه خــدا
ســوگند کــه ایــن همــان پاســخ (درســت) است»(ابنشــعبهحرانی .)443 :1380 ،خــود حضــرت
در روزگاری كــه حجــت ظاهــری ،یعنــی امامــت ،در حــد پادشــاهی ّ
تنــزل یافــت و امامــانb
ناشــناخته ماندنــد ،از حجــت باطنــی بیشــترین بهــره را بــرده و با تشــكیل مناظــرات و احتجاجات
ف دیگــر ،طبــق
عقالنــی ،مــردم را هدایــت میکردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)340 :2از طــر 
ی کــه واعــظ درونــی نداشــت ه باشــد ،واعــظ بیرونــی در هدایــت او
روایــات معصومیــن ،bکس ـ 
ناتــوان اســت(همان ،ج )240 :1و در اندیشــه اســامی ،انســان هــر چــهبیشــتر در گمراهــی
زمــان بگذرانــد ،هدایــت او ســختتر میشود(شــاهآبادی ،)320 :1387،لــذا سیاســتگذاران
ی داشــتهباشــند کــه از حیــث اولویــت ،بــرای ســنین پایینتــر ،اولویــت
فرهنگــی ،بایــد ســع 
بیشــتری قائــلباشــند.
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4ـ  .11فرصتشناسی در سیاست فرهنگی
فرصتشناســی از دیگــر داللتهــای سیاســت فرهنگــی برگرفتــهاز ســیرۀ رضــوی اســت.
فرصتشناســی ،در واقــع بــ ه معنــای داشــتن شــناختی صحیــح از موقعیتهــای گوناگــون و
یافتــن ظرفیتــی اســت کــه هــر یــک از موقعیتهــای مختلــف در میزانــی از اثرگــذاری فرهنگــی
دارد .مأمــون بــرایاینکــه امــام gرا در مضیقــه قراردهــد و بلکــه بتوانــد بــه ایشــان غلبــه یابــد،
در موقعیتهــای مختلفــی ،جلســات مناظــره ایشــان بــا بــزرگان ادیــان و فرقههــای مختلــف را
تــدارک دیــد؛ امــا برخــاف میــل مأمــون ،امــام gبــا شــناختی دقیــق از ویژگیهــای افــراد
مناظرهکننــده ،موقعیتهــا ،ادیــان و فرقههــا و ...ایــن موقعیتهــا را تبدیــلبــه بهتریــن فرصــت
بــرای نشــر معــارف اســام حقیقــی و حقانیــت اهــلبیــت bمینمودند(ابنبابویــه1378 ،ق،
ج.)448 :2
4ـ  .12مخاطبشناسی در فرایند سیاستگذاری فرهنگی
گوینــده در تعامــل ،میــزان خــرد مخاطبــان را میســنجد و ب ـ ه میــزان عقــول اســتعداد و تــوان
آنهــا ،بــه گفتوگــو میپردازد(زینآبــادی و عدلــی .)1395 ،امــام رضــا gمیفرماینــد:
«ظرفیتهــای معرفتــی هــر جامعــه را بایــد شــناخت و رعایــت کــرد و بــه انــدازه آنهــا ســخن
گفت»(ابنبابویــه1398 ،ق .)95 :در روایــت دیگــر ،امــام gمیفرماینــد« :حکیمــان آنگاه
حکمــت را تباهکردنــد کــه آن را در اختیــار نااهــان گذاردند»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)345 :75
ن راســتا ،روایــتاسـتکه شــخصی از ثنویــه بــر یكتایــی وجــود خداونــد دلیــل خواســت.
در همیـ 
حضــرت بــا توجــه بــه فهــم وی ،بــه پاســخی اقناعــی اكتفــا كــرد و فرمــود« :ایــن کــه تــو میگویــی
خداونــد دو تاســت ،خــود دلیــل بــر یکتایــی اســت؛ زیــرا تــو «دومــی» را نمیخوانــی ،مگــر آن
ّ
ّ
کــه اولــی را اثبــات کنــی .پــس اولــی ،مــورد اتفــاق همــگان بــوده و دومــی ،محــل اختــاف
اســت»(ابنبابویه1398 ،ق .)420 :آن حضــرت در ایــن اســتدالل بــه اثبــات خــدای واحــد اكتفــا
میكنــد ،خــدای دوم را در مرحلــه شــك وا مینهــد و آن را نفــی نمیكنــد .بنابرایــن ،ضــروری
اســت در فراینــد سیاسـتگذاری بــهشــناخت جامعـهای کــه مخاطــب سیاســت فرهنگــی اســت،
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پرداخت ـ ه شــود و سیاس ـتها متناســب بــا ویژگیهــای آن مخاطــب ،تدویــن و اجــرا شــود.
4ـ  .13اصل گفتوگو محوری در ارائه مدلهای فرهنگی
یکــیاز مهمتریــن ویژگیهــای ســیرۀ رضــوی ،اســتفادهاز روش «گفتوگــو» اســت .حضــرت
از ایــنطریــق بــ ه بیــان احــکام اســام در موقعیتهــای مختلــف میپرداختنــد .در ایــن روش
تــاش بــر ایــن اســت کــه خــود مخاطــب را بــه تأمــل واداشــت و بــا تحمــل بــار اندیشــیدن ،خــود
ت یابــد .اســتفادهاز ایــن روش در ســیرۀ رضــوی میتوانــد افقهــای
بــهنتایجــی صحیــح دس ـ 
جدیــدی در ســاخت مدلهــای فرهنگــی گفتوگــو محــور روشــن ســازد .دونمونــهاز شــواهد آن
عبــارت اســت از:
شوپاسخ»
4ـ 13ـ  .1گفتوگو در مدل «پرس 

شوپاســخ» ،یکــیاز ابزارهــای مهــم اســت .ایشــان
در ســیرۀ رضــوی ،اســتفاد ه از «پرس 
میفرماینــد« :علــم ،گنجینههــای كمــال اســت و كلیدهــای آن گنجینههــا پرســشكردن
اســت»(ابنبابویه1378 ،ق ،ج .)124 :1هــر چنــد ائمــه bبــرای ســؤالكردن فضیلتهــای
متعــددی برشــمردهاند ،ولــی اگــر هــدف آزار معلــم باشــد ،هشــدار دادهانــد .حضــرت علــیg
میفرماینــد« :بــر دانشجوســت كــه در ســؤال از معلــم زیــادهروی نكنــد و بــا پاســخهای او بــه
مكابــره و ســتیزه برنخیــزد .هنــگام خســتگی و ناتوانــی معلــم ،از پــایفشــردن بــر بحث خــودداری
ن رفتــن از مجلــس درس برخاســت بــه دامــن وی نیاویزد»(مجلســی،
كنــد و چــون بــه عــزم بیــرو 
1403ق ،ج.)43 :2
توگوســت ،در ســیرۀ رضــوی مــورد توجه بســیار
در مجمــوع پرسشوپاســخ كــه بیانگــر نوعــی گف 
قرارگرفتــه اســت .روزی بــه دســتور مأمــون ،مجلســی از فقهــا و فیلســوفان فرقههــای مختلــف،
در حضــور امــام gتشكیلشــد و خــود مأمــون نیــز در مجلــس شــركت كــرد .در آن مجلــس ،از
امــام gپرســید ه شــد :مقــام امامــت بــرای مدعــی آن ،از چــه راهــی ثابــت میشــود؟ امــامg
فرمــود :بــا تصریــح پیامبــر nو دالیــل ثابــت میشــود .عالــم گفــت :داللــت بــر صــدق امــامg
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چیســت؟ امــام gفرمــود :در علــم و اســتجابت دعــای او .عالــم گفــت :شــما چگونــه از حــوادث
خبــر میدهیــد؟ حضــرت فرمــود :بــر اســاس عهــدی كــه بیــن مــا و پیامبــر nوجــود دارد .عالــم
گفــت :شــما از دلهــای مــردم چگونــه خبــر میدهیــد؟ امــام gفرمــود :آیــا ســخن پیامبــرn
بــه شــما نرســیده كــه فرمــود :مراقــب فراســت و تیزهوشــی مؤمــن باشــید؛ چــرا كــه او بــه كمــك
نــور خــدا ،مینگــرد .عالــم گفــت :آری؛ ایــن ســخن بــه مــا رســیده اســت .امــام gفرمــود :هیــچ
مؤمنــی نیســت مگــر اینكــه دارای هــوش تیــز و ســرعت انتقــال اســت و بــا نــور خــدا بــه انــدازه
ایمــان و بصیــرت و شــناختش ،بــه اشــیا مینگــرد و خداونــد در وجــود امامــان bآنچــه را كــه در
میــان همــه مؤمنــان پخشکــرده ،جمعکردهاســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج.)448 :2
4ـ 13ـ  .2گفتوگو در مدل «مناظره»

«مناظــره» بـ ه معنــای گفتوگــو بــا یكدیگــر اســت كــه طــی آن دو طــرف میكوشــند بــا اســتفاده
از مقدمــات پذیرفت ـ ه شــده طــرف مقابــل ،مطلــب خــود را اثبــات و فضیلــت خــود را بــر دیگــران
اثبــات کند(ســپنجی و مومــن دوســت .)121 :1390 ،مناظــره بیانگــر برخــورد اندیش ـهها ،بــه
منظــور پــردهبرداشــتناز حقیقــت اســت .امــام gفرمودهانــد« :بــرای دانســتن ســوال کــن ،نــه
بــرای مغلوبکــردن دیگران»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)133 :2ایشــان بــا شــركت در مناظــرات،
ً
عمــا روش عقالنــی بحــث را بــه مــردم آمــوزش میدادند(همــان1413 ،ق .)132 :در واقــع
نهضــت ترجمــه ،تحــول فكــری فرهنگــی در جامعــۀ اســامی ایجــاد کــرد ،مســائل جدیــدی
جایگزیــن مســائل موجــود شــد و مبانــی و روشهــا نیــز تغییــر كــرد؛ بــر همیــناســاس بــر خــاف
برخــی رهبــران ادیــان و مذاهــب كــه پرســش را زمینــۀ بیاعتقــادی میدانســتند ،امــام رضــاg
بــا اطمینــان از مبانــی دینــی ،بــه عقالنیــت تأكیــد كردنــد و بــا اســتقبال از تضــاربآرا ،بــه طــرح
مســائل نویــن دینشناســی پرداختنــد .اســتقبال امــام gاز مباحــث آزاد نشــانگر آن اســت كــه
ایشــان مبانــی اســام را دارای پایههــای عقالنــی دانســته و دیــن را بــا عقــل و علــم قابلدفــاع
میدانستند(وطندوســت .)14 :1387 ،آنچــه امــام gدر دفــاع عقالنــی ،توســط روش مناظــره
انجــام دادنــد ،منجــر شــد تــا شــبهات از دیــن برطــرف و ظرفیــت تحمــل دیدگاههــای مخالــف
آموختــه شــود .مناظرههــای امــام gویژگیهــای خاصــی دارد كــه مهمتریــن آنها ،میــداندادن
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بــه طــرف مقابــل ،آزادی كامــل مخالفــان ،احتجــاج بــا زبــان طــرف مقابــل و اســتفاده از مقبــوالت
طــرف مقابــل در مناظــره است(مجلســی1403 ،ق ،ج321 :10؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج:1
 .)154شــیوۀ مناظــرۀ ایشــان در مناظــره بــا افــراد از ادیــان مختلــف ،بــا اســتفادهاز مســتندهای
کتابهــای آنــان و همــان مناظــره در حــد فهــم طــرف مقابــل اســت و از نظر نتیجهبخشــی ،همین
بــس کــه ایشــان پیــروز همــه مناظرههــا بودنــد و موجــب ایمــانآوردن بخشــی از مناظرهکننــدگان
شــدند(رضازاده کنهگــی و فارســینژاد.)9 :1394 ،
4ـ  .14استکبارستیزی در سیاست فرهنگی
براســاس آموزههــای رضــوی ،استکبارســتیزی و مبــارزه بــا طاغــوت زمــان ،عنصــر الینفــک و
ن اســاس ،سیاســت فرهنگــی،
ی جامعــه اســت .بــر ای ـ 
جهتگیــری همــه سیاس ـتهای فرهنگ ـ 
امــری خنثــی و بیتوجــهبــه مســائل سیاســی نیســت و بــا چشــماندازی حقیقــی ،در مســیر
ی از ایــن آموزههــا ،مســلئه والیتعهــدی امــام رضــاg
احقــاق حقــوق فرهنگــی میپــردازد .یکـ 
اســت .امــام gدر مواقــف بســیاری ،بــه روشنســاختن حقیقــت و پــردهبرداشــتناز اهــداف
شــوم مأمــون میپرداختند(درخشــه و حســینیفائق .)22 :1394 ،نخســت امــام gاز پذیــرش
والیتعهــدی ســر بــاز زدنــد و فرمودنــد« :میخواهــم کاریکنــم کــه مــردم نگوینــد علیبنموســی
 gبــه دنیــا چســبیده؛ بلکــه ایــن دنیاســت کــه از پــیاو روانشدهاست»(حســینیعاملی،
 .)254 :1387در مجلــس بیعــت بــا مــردم نیــز امــام gاز مأمــون سپاســگزاری نفرمودنــد تــا
همــه بداننــد کــه ایــن تصمیــم نــه بــه میــل ایشــان و نــه از روی خیرخواهــی بــودهاســت .ایشــان
در ایــن مجلــس فرمودنــد« :مــا بــهخاطــر پیامبــر nبــر شــما حقــی داریــم و شــما نیــز بــهخاطــر
ایشــان بــر مــا حقــی .هــرگاه شــما حــق مــا را در نظــر بگیریــد ،بــر مــا نیــز واجــب اســت کــه حــق
شــما را منظــوربداریم»(ابوالفــرجاصفهانــی1385 ،ق )376 :یــا حضــرت در ســند والیتعهــدی،
فرمودنــد« :او (مأمــون) والیتعهــدی خــود را بــه مــن واگــذار کــرد ،البتــه اگــر پــس از وی زنــده
ن جملــه هــم ناظــر بــه تفــاوت ســنی امــام gو مأمون
باشم»(حســینیعاملی .)257 :1387 ،ایـ 
بــود و هــم ناظربــه ظــن ایشــان بــه مأمــون بــرای اقــدام بــه قتــل .در ادامــه نیــز نوشــتند« :هرکــس
ریســمانی کــه خــدا اســتواریاش را پســندیده ،قطعکنــد ،بــهحریــم خداونــد تجــاو ز کــردهاســت.
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چــه او بــا ایــن عمــل ،امــام gرا تحقیــر نمــوده و حرمــت اســام را دریدهاســت»(همان).
ت فرهنگی
4ـ  .15هماهنگی و تاثیر متقابل علم و عمل؛ مبنایی برای سیاس 
بــر اســاس مبانــی اســامی ،بیــن علــم و عمــل رابطــۀ متقابــل و مســتقیم وجــود دارد(کاردان،
ن را بههمــراه خواهــد آورد(قانــع
 )506 :1389لــذا انجــام عمــل مطابــق فطــرت ،بــهتدریــج علــم آ 
و عصارهنــژا د دزفولــی .)21 :1396 ،بــرایمثــال ،در فقــه اســامی ،بــر عــد م تشـ ّـبه بــه کفــار تأکید
میشــود 1.پیامبــر nمیفرماینــد« :هرکــس بــه غیــر مــا ماننــد شــود ،از مــا نیســت»(پاینده،
ن بــاره ،امــام رضــا gمیفرماینــد« :عمــل تابــع علــم اســت .هیــچ كــدام
 .)509 :1360در همیـ 
بــدون دیگــری نفعــی نــدارد و عالــم ناچــار بایــد عمــل كنــد و علــم بــه تنهایــی اهــل علــم را نجــات
نمیدهد»(ابنفهدحلــی ،1381 ،ج .)73 :1آن حضــرت فرمــود« :کســیکه بــدون شــناخت و
بصیــرت عمــل کنــد ،هماننــد کســی اســت کــه در بیراهــه حرکــت میکنــد و هــر چــه بــر ســرعت
مســیر بیفزایــد ،جــز دوری از راه چیــزی بــر او نیفزایــد ،پــس علــم و عمــل دو یــار قریــن همانــد کــه
هیــچ یــک بــدون دیگــری درســت نمیشــود و همــه فعالیتهــا بــه خاطــر ایــن دو گوهــر یعنــی علم
و عمــل شــکلگرفته اســت»(همان .)74 :بنابرایــن ،برنامهریــزی بــرای مخاطبــان در موضوعــی
خــاص ،حتــی بــدوناینکــه ابتــدای امــر ،برنامــه مدنظــر را آگاهانــه انجامدهنــد ،رفتهرفتــه خــود
میتوانــد بــهعنــوان وســیلهای بــرای ارتقــای ســطح معرفتــی مخاطبــان عمــلنمایــد.
4ـ  .16توجه توأمان به ابعاد فطری و طبیعی انسان در سیاست فرهنگی اسالمی
در اندیشــه اســامی ،انســان دارای دو بعــد جســمانی و غیرجســمانی اســت کــه از بعــد
غیرجســمانی او بــا نامهایــی ماننــد «روح» یــا «نفــس مجــرد» یــاد میشــود(جوادیآملی:1378 ،
ف دیگــر انســان موجــودی «جســمانیةالحــدوث و روحانیــةالبقاء» اســت .بدیــنمعنا که
 )6از طــر 
انســان میــان عالــم ناســوت و ملکــوت قرارگرفتــه و هــر آن ،بــهطــرف یکــیاز ایــن دو میــل میکند.
ن توجــهبــه ســعادت
ل شــده و بــدو 
گاهــی راه ســعادت اخــروی در پیــش میگیــرد و گاهــی غاف ـ 
 .1برای مطالعه بیشتر ن.ک :احمد علی قانع.۱۳۹۷،
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اخــروی ،مشــغول دنیــا میشود(شــاهآبادی .)320 :1387 ،از ایــنرو ،سیاســت فرهنگــی
حقیقـی ،سیاســتی اســت کــه بتوانــد بعــد فطــری و طبیعــی انســان یــا ســعادت دنیــوی و اخــروی
ی از ویژگیهــای آموزههــای رضــوی ،شــمولیت و جامعیــت
انســان را توأمــان فراهــم آورد .یکــ 
اســت(طباطبایی .)292 :1387 ،امــام gچونکــه نمــاد اســام حقیقــی بودند ،همانند اســام،
بــه تمامــی حوزههــای انســانی ،چنــان میپرداختنــد کــه بــا اهتمــام بــه یــک حــوزه ،از دیگــر
حوزههــا بــاز نماننــد؛ زیــرا اســام 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
بــاره «ابراهیمبنعبــاس» بیــانمیکنــد« :هرگــز ندیــدم آن حضــرت ،بــا ســخن در حــق کســی
جفــا کنــد ...هرگــز حاجتمنــدی را کــه تــوان انجــام حاجــت او را داشــت ،رد نمیکــرد .هرگــز
پــای خــود را نــزد دیگــران دراز نمیکــرد ،هرگــز در حضــور دیگــران بــه چیزی تکیــه نمـیداد ،هرگز
ندیــدم غالمــان و خدمــه خــود را دشــنام دهــد ،هرگــز ندیــدم كه آب دهــان بینــدازد ...وقتی ســفره
پهــن میکــرد ،بــردگان و خدمــه و حتــی دربانهــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر ســفره مینشســتند.
بیشــتر شـبها را تــا صبــح اهــل تهجــد و نیایــش بــود ...بســیار نیکــی میکــرد و پنهانــی صدقــه
میداد(»...ابنبابویــه ،1378 ،ج184 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج)90 :49
4ـ « .17هویتسازی» و «نمادسازی» در سیاست فرهنگی
«هویتســازی» و «نمادســازی» دو داللــت سیاســت فرهنگــی اســت کــه نشــانههای بســیاریاز
ن دو در ســیرۀ رضــوی وجــود دارد .یکــیاز مهمتریــن آنهــا در برخــورد ائمــه bبهخصــوص امام
آ
رضــا gبــا موضــوع فــدک اســت .حضــرت زهــرا hبــا رفتــار اســتراتژیک خــود خــط روشــنی بــر
حقانیــت جریــان والیــت و بطــان خــط غصــب خالفــت ترســیم کــرد .فــدک کــه بــه نمــاد غصــب
ظالمانــه حــق مســلم اهلبیــت bتبدیــلشــدهبــود ،در دوران امــام رضــا gنیــز ایــن نمــاد
همچنــان حفــظشــد .در ایــن دوران اســت کــه فــدک بــرای زمــان محــدودی بــه اهــلبیــتb
برگردانــده میشــود .زکریابــنآدم میگویــد ...« :حضــرت جــواد gدســتهایش را بــر زمیــن
نهــاد ،ســرش را بــهطــرف آســمان بلنــد کــرد و در فکــری عمیــق فــرو رفــت .امــام رضــا gفرمــود:
جانــم فدایــت چــرا در فکــری؟ امــام جــواد gفرمــود :بــه آنچــه دربــاره مــادرم زهــرا hانجامشــد،
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میاندیشــم .ب ـ ه خــدا ســوگند حــق قاتالنــش آناســت کــه اگــر دســتم بــه آنهــا برســد ،آنــان را
ســوزانده ،تکهتکــه کنــم و ریشهشــان را برکنــم .در ایــنهنــگام امــام رضــا gاو را در آغــوش
کشــید ،میــان دو چشــمانش را بوســید و فرمــود :پــدر و مــادرم فدایــت ،بــهراســتی کــه تــو الیــق
امامــت شــیعه هستی»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)59 :50
 .18-4عدالت فرهنگی در سیاستگذاری فرهنگی
یکــیدیگــر از پایهایتریــن داللتهــای سیاســت فرهنگــی اســتنباطشــده از ســیرۀ رضــوی،
عدالــت فرهنگــی اســت .بــهموجــب ایــن داللــت ،همــه امــور ،ازجملــه فرهنــگ و متعلقــات
آن (محصــوالت فرهنگــی و )...نیــز بایــد بــر ســبیل عدالــت بیــن همــه آحــاد جامعــه تقســیم
شــود و همیــنامــر موجبــات پیشــرفت اجتماعــی را فراه ـ م خواهــدآورد .امــام gدر ایــنبــاره
میفرماینــد« :بــه کارگیــری عــدل و احســان ،عامــل پایــداری نعمتهاســت»(ابنبابویه،
1378ق ،ج .)24 :2ایشــان در متــن والیتعهــدی نوشــتند« :خــدا را برخویــش گــوا ه میگیــرم
کــه اگــر رهبــری مســلمانان را بــهدســتم دهــد بــا همه ،بــهویــژه بنیعبــاس به اقتضــای اطاعــتاز
خــدا و ســنت پیامبــرش عملکنــم .هرگــز خونــی را بــهناحــق نریــزم و نامــوس و ثروتــی را از چنــگ
دارنــدهاش بــهدرنیــاورم ،مگــر در آنجــا کــه حــدود الهــی مــرا دســتور دادهاست»(حســینیعاملی،
.)258 :1387

 .5نتیجهگیری
علــوم بســتهبــه مبــادی خــود ،نتایــج مختلفــی دارنــد .علــوم اجتماعــی و رشــتههای مختلــف
ن قــراردادن مبانــی
آن ،ماننــد سیاســت فرهنگــی و  ...نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند .بــا بنیــا 
اســامی ،نتایــج مختلــف و متفاوتــی بــر آنهــا بــار میشــود .از طرفــی یکــیاز منابــع اســتخراج
احــکام در اســام ،اقــوال و ســیرۀ معصومــان bاســت .ســوال اصلــی ایــن پژوهــش ،چیســتی
داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی بــود چــرا کــه دوران امامــت امــام رضــا ،gبنــا
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بــهدالیلــی ماننــد نهضــت ترجمــه ،اختــاط فرهنــگ اســامی بــا دیگــر فرهنگهــا ،حکومــت
حاکمــان متظاهــر بــه دیــن و ...یکــیاز دوران پرتشــتت فرهنگــی اســت .بنابرایــن ،نحــوۀ مدیریت
امــام رضــا gدر ایــن اوضــاع ،میتوانــد ب ـ ه عنــوان سرمشــقی بیبدیــل بــرای سیاس ـتگذاران
عرصــه فرهنــگ در جهــان پرتشــتت کنونــی باشــد.
انســانها زمانــی میتواننــد بهکمــال حقیقــی دســت یابنــد کــه دیــن و دســتورات آن اعــماز
دســتورات فــردی و اجتماعــی را در جامعــه حکمفرمــا ســازند .در ایــنمیــان دینــی میتوانــد
ادعــای ســعادت بشــر را داشــت ه 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 اســام ،دینــیاســت کــه از حیــث منابــع (ثقلیــن) ،در کمــال مطلــق ســیر
میکنــد و بارهــا ایــن مهــم بــهاثبــات اهــلاندیشــه و نظــر رســید ه اســت؛ لکــن بنــا بــه دالیلــی
چــون عــدماقبــال الزم مردمــی در دوران مختلــف ،تجرب ـهای طوالنــی در حکوم ـتداری نــدارد
و ایــن اتفــاق ،ذرهای از حقانیــت آموزههــای اصیــل و بنیادیــن اســامی ،نمیکاهــد .از طــرف
دیگــر ب ـ ه جهــت اوضــاع سیاســی ،اجتماعــی فرهنگــی عصــر رضــوی و نســبت آن حضــرت بــا
حکومــت وقــت ،توجــهبــه ســیرۀ اجتماعــی آن حضــرت را بســیار پــر اهمیــت میکنــد .چراکــه
ایــن تأمــل میتوانــد پنجــرهای از دانــش اجتماعــی نوینــی در پیـشروی ایــن رشــته بــاز نمایــد.
پژوهــش حاضــر ،در ســنت کیفــی و بــا روش توصیفــی تحلیلــی ،بــا مبنــا قــراردادن ســیرۀ
رضــوی ،بــهدنبــال اســتخراج داللتهایــی در سیاســت فرهنگــی بــود .در نهایــت ،اهــمنتایــج در
نمــودار( )1ارائــه میشــود.
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