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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/2/28  پذیرش: 1400/5/26
سمیه حمیدی1، احسان مزدخواه2  

چکیده 

ــالمی  ــت اس ــای حکوم ــکل دهی چهارچوب ه ــه در ش ــت ک ــی اس ــه مفاهیم ــی ازجمل ــت سیاس تربی
ــی  ــت سیاس ــی دارد. تربی ــش اساس ــالمی نق ــی اس ــه و بصیرت افزای ــش  جامع ــوع کن ــازی ن و مشخص س
فراینــدی اســت کــه از امــور غیرسیاســی آغــاز می شــود و بعــد از آن بــه حوزه هــای بســیط تری ســوق پیــدا 
می کنــد. در اندیشــۀ اســالمی و الگوی هــای رفتــاری ائمــه اطهــارb تربیــت سیاســی اجتماعی انســان 
و جامعــه همــواره از اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده اســت. امامــان معصــوم از طریــق تربیــت اجتماعــی 
ــت  ــه تربی ــه  و ب ــی پرداخت ــردی و حکومت ــای ف ــی در حوزه ه ــارف دین ــن مع ــه تبیی ــواره ب ــی هم و سیاس
انســان های تــراز فرهنــگ و هویــت اســالمی اقــدام کرده انــد. در اندیشــۀ سیاســی امــام رضــاg اساســًا 
مفهــوم تربیــت سیاســی در ارتبــاط با توانمند ســازی جامعۀ مســلمین به منظور آگاه ســازی و ارتقای ســطح 
بینــش آنــان بــرای فهــم روند هــای موجــود اســت. ســوال اصلــی پژوهــش این اســت کــه تربیت سیاســی در 
اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام رضــاg چگونــه  اســت؟ بــر اســاس یافته هــای پژوهــش در الگــوی رفتــاری 
امــام رضــاg تربیــت سیاســی اساســًا بــه معنــای خود آگاهــی اجتماعــی و برقــراری انســجام سیاســی 
 اجتماعــی و دارای مولفه هــا و ویژگی هــای خــاص خــود اســت،  به طوری کــه حق مــداری،  عدالــت، آزادی 
بیــان، تکریــم و احتــرام، مخاطب شناســی و آگاهــی بــه زمانــه از مهم تریــن ویژگی هــای تربیــت سیاســی 
در اندیشــه و الگــوی رفتــاری ایشــان اســت. بــر ایــن مبنــا روش پژوهــش به صــورت توصیفی تحلیلــی اســت 
کــه بــا بهره گیــری از روایــات و ســیرۀ رضــوی بــه تبییــن تربیــت سیاســی در اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام 
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۱. مقدمه

ســاحت تربیــت سیاســی بخشــی از نظــام تربیتــی معطــوف بــه کســب شایستگی هاســت کــه 
ــان از روند هــا و فرایند هــای وضــع موجــود داخلــی آگاهــی پیــدا می کننــد و  به واســطۀ آن متربی
منجــر بــه بینش افزایــی سیاســی اجتماعــی آنــان می شــود. شناســایی اندیشــه و ســیرۀ سیاســی 
ــانگر درک  ــت، نش ــی اس ــای سیاس ــا و رفتار ه ــا، کنش ه ــر باور ه ــه بیانگ ــر آن ک ــرد عالوه ب ــر ف ه
درســت وی از ســاختار سیاســی جامعــه نیــز اســت. در اندیشــۀ  سیاســی مفاهیمی ازجملــه تربیت 
سیاســی شــهروندان و اجتمــاع اساســًا از جایــگاه باالیی برخــوردار اســت، مفهومی کــه به نوعی در 
شــکل دهی بــه حکومــت و نحــوۀ حکمرانــی و همچنیــن نــوع برخــورد جامعه بــا حاکمیــت اثرگذار 
اســت. دوران امــام رضــاg کــه یکــی از شــاخص ترین دوره هــای فرهنگ و تمدن اســالمی اســت، 
بــا توجــه بــه حاکمیــت بنی عبــاس، ضــرورت ایجــاد یــک جامعــۀ قــوی کــه بتوانــد ســره و ناســره 
 gزمانــۀ خــود را درک کنــد جــزو ملزومــات اجتماعــی آن دوران بــوده اســت. از ایــن رو، امــام رضــا
بــا توجــه بــه جامعیــت فکری شــان مســئلۀ تربیــت سیاســی اجتماعــی شــهروندان را در دســتور 
ــر  ــد؛ هدفــی کــه در ُبعــد کالن خــود توانمند ســازی اجتماعــی مــردم در براب کار خــود قــرار دادن
ــر و روند هــای باطــل را دنبــال می کــرد. در الگــوی رفتــاری امــام رضــاg تربیــت  حکومــت جائ
سیاســی اساســًا برخــوردار از حق مــداری، حق طلبــی، نفــی قدرت طلبــی و حــب قــدرت، اقنــاع و 
روشــنگری اجتماعــی، تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدارســازی اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیت های 
موجــود، تــالش بــرای مقابلــه بــا روند هــای باطــل، تــالش در جهــت بســط ارزش هــای اســالمی 
ــت و  ــر حاکمی ــرۀ تزوی ــایی چه ــن شناس ــالمی و همچنی ــگ اس ــه و  فرهن ــظ جامع ــور حف به منظ
ــه راه حــل بــرای خــروج از بحران هــای موجــود ازجملــه روش هــای تربیتــی در ُبعــد سیاســی  ارائ
اجتماعــی اســت. به طــور کلــی، فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــاg به عنــوان مربــی 
ــا جلوه هــای حقیقــی اســالمی  ــود ت حقیقــی جامعــۀ اســالمی در عصــر بنــی  عبــاس درصــدد ب
شــیعی را در جامعــه نهادینــه ســازد و بــا تربیــت افــراد شــاخص و توانمنــد کــه آگاهــی الزم دربــارۀ 
جامعــه و روند هــای موجــود آن داشــته  باشــند، به نوعــی مخاطب شناســی هدفمنــد را ســرلوحۀ 
کار خــود قــرار دهنــد و بتواننــد فرهنــگ اســالمی را از هرگونــه تحریــف و خطــر حفــظ نماینــد و 

اساســًا انســجام اجتماعــی سیاســی را در امــت اســالمی ایجــاد کننــد. 
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۲. پیشینۀ پژوهش

 gــارۀ اندیشــه و الگــوی گنشــگری و رفتــاری امــام رضــا ــی درب ــار و تالیفــات فراوان تاکنــون آث
صــورت گرفتــه اســت کــه از مهم تریــن ایــن آثــار می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: نقــی پــور 
و دیگــران)139۶( در پژوهشــی بــا عنوان»ســیرۀ تعلیمــی تربیتــی امــام رضــاg در بــاب مناظــره 
ــان و  ــا ادی ــاg ب ــام رض ــورد ام ــوع برخ ــه ن ــد ک ــاد دارن ــی« اعتق ــف اجتماع ــای مختل ــا گروه ه ب
گروه هــای مختلــف نشــان دهنــدۀ تربیت ســازی و انسان ســازی ایشــان در عصــر و زمانــۀ خویــش 
ــت  ــای حکوم ــن مولفه ه ــا نام»مهم تری ــه ای ب ــران)1398( در مقال ــی و دیگ ــت. حاتم ــته اس داش
مطلــوب در اندیشــه و کنــش سیاســی امــام رضــاg« به بحــث دربــارۀ حکمرانی مطلوب اســالمی 
اشــاره می کننــد. نویســندگان بــا بســط مفهــوم حکمرانــی مطلــوب بــه اندیشــۀ سیاســی امــام رضا
g اشــاره می کننــد کــه حکومــت مطلــوب و حکمرانــی شایســتۀ اســالمی،  شــیوه ای اســت کــه 
در آن توحیــد، حق مــداری، آزادی بیــان، مبــارزه بــا طواغیــت در اولویــت باشــد و شــرایط زیســت 
مطلــوب در پرتــو آن بــرای مــردم و جامعــه مســلمین فراهــم آیــد. نجفــی و اعتمــادی بــزرگ)1397( 
ــان  ــوان »مولفه هــای مکتــب سیاســی امــام رضــاg در افــق تمــدن اســالم« بی ــا عن ــری ب در اث
می کننــد کــه تمــدن اســالمی مطلــوب به عنــوان یــک حیــات طبیــۀ الهــی خاســتگاه اصلــی در 
اندیشــه و تفکــر شــیعی دارد. نگارنــدگان اشــاره دارنــد کــه در مکتــب سیاســی رضــوی بــا توجــه 
ــن  ــازی نوی ــدد تمدن س ــالمی درص ــراز اس ــان های ت ــت انس ــازی و تربی ــر انسان س ــه ام ــف ب و عط
ــام »ســبک و  ــا ن ــا فرهنــگ اســالمی اســت. شــریفی)1400( در پژوهشــی ب اســالمی منطبــق ب
ســیرۀ امــام رضــاg در تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه« بیــان می کنــد کــه شــیوۀ تربیتــی امــام 
رضــاg به عنــوان یــک ســبک زندگــی اجتماعــی نویــن قابــل تبییــن و تحلیــل اســت. نگارنــده 
اشــاره می کنــد کــه ســیرۀ تربیتــی حضــرت رضــاg و همچنین تربیــت اخالقــی ایشــان در حوزۀ 
عمومی)جامعــه( به عنــوان راهنمــای امــت اســالمی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت. میر حســینی 
ــروعیت  ــای مش ــر گفتمان ه ــاg در براب ــام رض ــع ام ــام »مواض ــا ن ــری ب ــران)1399( در اث و دیگ
ــل امــام رضــاg کــه به نوعــی  سیاســی دســتگاه خالفــت« اشــاره می کننــد کــه گفتمــان مقاب
 gگفتمــان جــور و غیــر محســوب می شــود هیــچ مشــروعیتی در ســپهر گفتمانــی حضــرت رضــا
نــدارد  و اساســًا گفتمــان تشــیع را بــه عنــوان یــک بدیــل مناســب و مطلــوب در برابــر آن می داننــد 
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و درصــدد اثبــات آن در جامعــه هســتند. بــا عطــف بــا پیشــینه، نــوآوری پژوهــش ایــن اســت کــه 
مفهــوم تربیــت سیاســی را در اندیشــه و کنشــگری اجتماعــی سیاســی امــام رضــاg بررســی و 

واکاوی کنــد. 

۳. چهارچوب مفهومی

یکــی از مباحــث نوپدیــد کــه در عرصــۀ حکمرانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، مســئلۀ 
ــه در  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــت ب ــوع از تربی ــن ن ــی مهم تری ــت سیاس ــت. تربی ــی اس ــت سیاس تربی
ــک  ــی و تئوری ــات مفهوم ــی دارد. در ادبی ــش اساس ــه نق ــوی جامع ــادی و معن ــداف م ــق اه تحق
تربیــت سیاســی یعنــی شهروندســازی، مدنیت ســازی و نهادینه کــردن هنجارهــای فرهنگــی. بــه 
عبــارت دیگــر، تربیــت سیاســی یعنــی بســتری مهــم کــه در بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام 
اجتماعــی نقــش دارد. جــان الیــاس دربــارۀ مفهــوم تربیــت سیاســی بیــان می کنــد کــه پــرورش 
ــارکت  ــرای مش ــاده ب ــی و آم ــارکت سیاس ــرای مش ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و مهارت ه ــل، دانش ه فضای
آگاهانــه در بازســازی جامعــه اســت)الیاس، 13۸۵: 1۸۵(. امــوری همچــون تربیــت شــهروندان 
بــا عنــوان متربیــان اجتماعــی، گزینــش رهبــران سیاســی، اجتماعی شــدن سیاســت، نقــد نظــام 
ــه بیــان دیگــر، تربیــت سیاســی  سیاســی از جملــه اهــداف کاربــردی تربیــت سیاســی اســت. ب
ــازنده و  ــای س ــا در گفت وگو ه ــد، توان ــی، منتق ــخصیتی عقالن ــاد ش ــه ایج ــه ب ــت ک ــدی اس فراین
توانمنــد در عملکرد هــا بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر وضعیــت موجــود اســت و در ایــن بســتر تقویت 
بینــش و نگــرش اجتماعــی را هــم بــه ارمغــان مــی آورد. از دیگــر اهــداف بنیادیــن تربیــت سیاســی 
مشــارکت سیاســی فعــال شــهروندان در جامعــه و برانگیختــن احســاس مســئولیت فــردی در نظام 
سیاســی اســت؛ بــه طــوری کــه شــوق و عالقــه بــرای ایجــاد تغییــر و تحــول کارآمــد را بــه وجــود 
ــی، تربیــت سیاســی یعنــی زمینه ســازی و فرصت آفرینــی به منظــور کســب  مــی آورد. به طــور کل
دانــش سیاســی و پــرورش بینــش و قــدرت تحلیــل سیاســی تقویــت تــوان مشــارکت و همگرایــی 
افــراد جامعــه در امــور اجتماعــی سیاســی در یــک رونــد تدریجــی. بــر این اســاس، تربیت سیاســی 
ــش  ــود: 1. تربیــت در حــوزۀ دان ــل تقســیم و دســته بندی خواهــد ب در ســه محــور راهبــردی قاب
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و بینش هــای سیاســی. 2. تربیــت در حــوزۀ ارزش هــا و گرایش هــای سیاســی. 3. تربیــت 
ــار  ــده از بافت ــی برآم ــت سیاس ــوی تربی ــی. الگ ــی و اجتماع ــار سیاس ــا و رفت ــوزۀ مهارت ه در ح
ــان بســتر تحقــق تربیــت سیاســی را ممکــن  دینــی، برخــوردار از اصولــی اســت کــه رعایــت آن
ــی،  ــی، عقل گرای ــی، عدالت خواه ــداری و حق طلب ــاداری، حق م ــد وف ــی مانن ــازد. اصول می س
مشــارکت طلبی و مســئولیت پذیری. تربیــت سیاســی یکــی از مولفه هــای راهبــردی و بنیادیــن 
تربیــت اجتماعــی و تربیــت مدنــی اســت. تربیــت سیاســی فراینــدی اســت کــه از طریــق آن، 
ارزش هــای سیاســی اجتماعــی از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود)نصیری، 1393: 
30(. در مقولــۀ حفــظ،  بقــا یــا اساســًا زوال یــک حکومت)دولــت( در فلســفه و اندیشــۀ اســالم، 
چگونگــی عملکــرد کارگــزاران نظــام سیاســی یکــی از مســائل مهــم و راهبــردی اســت. بی گمــان 
رفتــار کارگــزاران دولتــی در اســتحکام پایه هــای حاکمیــت و حکومــت و مانــدگاری نظــام موجــود 
نقــش اساســی دارد و ایــن امــر جــز بــا انتخــاب افــراد شایســته،  الیــق و توجــه بــه مســئله تربیــت 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــی امکان پذی سیاس

تربیــت سیاســی به عنــوان یــک اقــدام فرهنگــی اجتماعــی نیازمنــد بســتر های مطلوبــی 
ــا بتواننــد در روند هــا مشــارکت  ــه و فعــال می دهــد ت ــه افــراد اجــازه کنشــگری آزادان اســت کــه ب
داشــته باشــند و بــا نتایــج منبعــث از آن، نیاز هــا و خواســته های خــود را پاســخ دهنــد. بــه بیــان 
دیگــر، تربیــت سیاســی شــهروندان یعنــی رهنمودســازی آنــان بــه ســمت پاسداشــت ارزش هــای 
اصیــل اســالمی انســانی کــه دارای جهت گیــری الهــی و توحیــدی اســت و می توانــد بســتر های 
مطلوبــی در عرصه هــای اجتماعــی سیاســی بــرای کنشــگری شــهروندان فراهــم آورد)افتخــاری و 
مهجــور، 139۵: ۸0(. ازجملــه اهــداف کاربــردی و بنیادیــن تربیــت سیاســی می تــوان بــه تربیــت 
ــاهل  ــامح و تس ــۀ تس ــر پای ــی ب ــی سیاس ــاد همگرای ــی، ایج ــران سیاس ــش رهب ــهروندان، گزین ش
ــن  ــر ای ــرد. ب ــاره ک ــه اش ــرای جامع ــری ب ــتم های تصمیم گی ــت و سیس ــدن سیاس و اجتماعی ش
اســاس، تربیــت سیاســی یعنــی رشــد دانــش، آگاهــی، بینــش، معرفــت و مهارت هــای الزم بــرای 
ــری،1393: 33(.  ــا می یابد)نصی ــه معن ــف ک ــای مختل ــی در عرصه ه ــال و نقش آفرین ــور فع حض
اساســًا تربیــت سیاســی در ُبعــد اجتماعــی می توانــد نیرو هــای کاردان و شایســته را فراهــم نمایــد 
تــا افــراد مناســب و مطلوبــی بــرای ادارۀ جامعــه تربیــت شــوند. تربیــت سیاســی مطلــوب بــه بیــان 
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دیگــر عبــارت اســت از تامیــن تمهیــدات الزم بــرای تجلــی ارزش هــای مطلوب اجتماعی سیاســی 
به منظــور کنشــگری فعاالنــه در عرصــۀ عمومــی و عرصــۀ  زیســت اجتماعــی و سیاســی)هراتی و 
ــن در  ــی بنیادی ــی تحول ــی یعن ــی اجتماع ــت سیاس ــی، تربی ــور کل دیگــران، 1400: 122(. به ط
مخاطــب و جامعــۀ هــدف کــه بتوانــد از روند هــا ضمــن کســب آگاهــی و بینــش الزم توانایــی تغییــر 

مطلــوب آن هــا را داشــته باشــد. 

ــت. در  ــی اس ــت سیاس ــام تربی ــه ن ــدی ب ــون فراین ــت مره ــداری حکوم ــالح و پای ــًا اص اساس
اندیشــۀ اســالمی کــه در راســتای اندیشــه ائمــۀ  اطهــارb و نظــام تفکــری ایشــان اســت، تربیــت 
سیاســی حقــی تعاملــی  میــان ملــت و حکومــت اســت کــه بــه واســطۀ آن رکــن تکاملــی تربیــت 
ــو آن هدایــت اجتماعــی از  ــد و در پرت ــه وجــود می آی ــی ب سیاســی اجتماعــی یعنــی جامعــۀ  مدن
ــراردادی  ــد ق ــان ش ــه بی ــور ک ــی همان ط ــت  سیاس ــرد. تربی ــکل می گی ــی ش ــر بصیرت افزای منظ
اجتماعــی محســوب می شــود کــه شــهروند عــالوه بــر شــان خدمات گیرنــده از حکومــت به عنــوان 
ناظــر بــر حاکــم اســالمی اســت. در مقابــل، حاکمــان جامعــۀ اســالمی هــم بــا پشــتیبانی از حــوزۀ 
ــد نیازمنــد  ــن رون ــر نهادینه ســازی حاکمیــت خــود اقــدام می کننــد. اساســًا ای عمومی)ملــت( ب
تحکیــم  کــردن ارزش هــا، نگرش هــا در پرتــو برقــراری یــک تعامــل ســازنده متقابــل میــان دولــت 

ملــت اســت. بــر همیــن اســاس شــاخص های تربیــت سیاســی موفــق قابــل ذکــر اســت:

1. مهارت افزایی در کسب حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی.

2. تالش برای تاثیر گذاری در روند های اجتماعی و درک آن فرایند ها.

3. کانونی  شدن گفتمان تربیتی و درک ضرورت و اهمیت اجتماعی سیاسی آن.

4. توجه به نقش ارزش های سیاسی در اجتماع به منظور گسترش آن ها.

۵. بستر سازی برای تحوالت آرام در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی در جامعه. 

اساســًا بــرای اینکــه فراینــد تربیــت سیاســی مســیر مطلــوب خــود را طــی کند، بایــد رونــد تربیت 
مخاطبــان در جهــت حفــظ ارزش هــا، هنجار هــا صــورت گیرد)شــرفی، 13۸9: 34( تــا به نوعــی 
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تربیــت مدنی)سیاســی( مطلــوب صورت بنــدی شــود. 

g۴. مبانی تربیت سیاسی در اندیشۀ امام رضا

تربیــت اســالمی پــرورش بــر اســاس اصــول دیــن و رعایــت قواعــد اســالمی را ضــروری 
می داند)باقــری، 65:1385(. از دیــد اســالم، تربیــت برانگیختــن توانایی هــای گوناگــون انســان 
و پــرورش آن اســت کــه البتــه بایــد بــا تــالش شــخص متربــی هــم تــوام باشــد تــا بتوانــد نهایــت 
کمــال را ایجــاد کنــد. مولفه هــای تربیــت سیاســی اســالمی و تربیــت اجتماعــی، همــواره یکــی از 
مهم تریــن انــواع الگو هــای تربیتــی اســت کــه تعلیــم و پــرورش آن، جامعــۀ متعهــد بــه آرمان هــای 
اســالمی، اجتمــاع وظیفه شــناس بــرای تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه اســالمی را بــه 
وجــود مــی آورد. در اندیشــۀ سیاســی تربیتــی حضــرت رضــاg هم مفهــوم تربیت سیاســی نمونۀ 
ــه  متعالــی تربیــت مدنی)سیاســی اجتماعــی( اســت کــه به طــور جــدی ایشــان ضمــن توجــه ب
اصــول بنیادیــن تربیــت سیاســی ماننــد توحید)عبودیــت( و ســعادت مفاهیمــی مثــل آگاه ســازی 
اجتماعــی، توانمند شــدن اجتماعــی، عمومی ســازی آموزه هــای اســالمی در بســتر حــوزۀ 
عمومــی از جملــه مولفه هــای تربیــت سیاســی در الگــوی رفتــاری ایشــان اســت. به طــور کلــی، 
ــانه و  ــانه و انسان شناس ــد هستی شناس ــه ُبع ــالمی آن دارای س ــش اس ــی در خوان ــت سیاس تربی

ــت.  ــناختی اس جامعه ش

الف. تربیت سیاسی در خوانش هستی شناسانه

ــت  ــاحت تربی ــی در س ــه به نوع ــت ک ــوزۀ سیاس ــن ح ــت و همچنی ــم و تربی ــتر تعلی ــوزه و بس ح
ــانه دارد.  ــرش هستی شناس ــگاه و نگ ــوع ن ــه در ن ــورد، ریش ــد می خ ــر پیون ــه یکدیگ ــی ب سیاس
ایــن مســئله اثــر مســتقیمی بــر شــناخت سیاســی دارد کــه وجهــی از تربیــت سیاســی بــه حســاب 
می آیــد. از ایــن منظــر تربیــت سیاســی و ارائــه یــک روایــت هستی شناســانه از آن، یعنــی مبــدا و 
منشــا جهــان آفرینــش منبعــث از وجــود مطلــق پــروردگار اســت و به نوعــی تالش هــای صــورت 
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گرفتــه بایــد بــه صورتــی باشــد کــه در همــۀ وجــوه تربیتــی کالم الهــی به عنــوان عنصــر کانونــی 
در صــدر باشــد تــا دیگــر ابعــاد متاثــر از ایــن دســته بندی بــه هــدف و غایــت خــود برســد. معرفــت 
ــن اســت. به طوری کــه  توحیــدی در ُبعــد هستی شناســانه تربیتــی از دیگــر مفروض هــای بنیادی
ــد  ــه مســائل تربیتــی می توان پذیــرش اصــل توحیــد در تفکــر اســالمی و مســائل زندگــی ازجمل
ــرش  ــن پذی ــه آن ضم ــوط ب ــائل مرب ــی و مس ــت سیاس ــن رو، تربی ــد. از ای ــخص نمای ــیر را مش مس
معرفــت توحیــدی و توجــه بــه امــر خداونــد و مســئله والیــت می توانــد اثر گــذار و موثــر باشــد. در 
وجــوه حکمرانــی ایــن مســئله می توانــد شــاخص هایی در جهــت انتخــاب یــک نمونــه مطلــوب 
مهــم باشــد. بــه ایــن دلیــل کــه ایمــان، علــم و تقــوا می توانــد از جملــه عناصــر ســازنده و توحیــدی 
باشــد کــه در انتخــاب یــک فــرد در جهــت حکمرانــی موثــر عمــل نمایــد و اجتمــاع را بــه ســمت 
یــک تربیــت مدنــی اجتماعــی مطابــق بــا دســتور اســالمی رهنمــون ســازد. در اندیشــۀ تربیتــی 
ــًا  ــد و اساس ــی توحی ــه کالن یعن ــک وج ــی دارای ی ــی اجتماع ــت سیاس ــم تربی ــاg ه ــام رض ام
ــن شــاخص کالن، تربیــت سیاســی  دارای دیالکتیــک و خوانشــی هستی شناســانه اســت. در ای
یعنــی داشــتن بینش هــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتبــاط متقابــل میــان فعــل – ذات و 
احــد اســت کــه ایــن مفاهیــم در اندیشــۀ توحیــدی نهفتــه اســت و منشــأ هستی شناســانه دارد. 
در دعــای هشــتم صحیفــۀ رضــوی کــه به نوعــی می شــود از آن الگــوی هستی شناســانه در قالــب 
تربیــت اجتماعــی سیاســی اســتخراج کــرد، اشــاره دارد کــه آگاهی ســازی بــه صفــات  خداونــد و 
فطــرت  انســانی و همچنیــن غفلت زدایــی از جایــگاه رفیعــی در ایــن خوانــش برخــوردار اســت. 
به طوری کــه در ایــن کالم، اصالــت و توجــه بــر ابهام زدایــی و غفلت  زدایــی از انســان بــرای حضــور 

موثــر در جامعــه در گفتمــان تربیتــی حضــرت رضــاg مفصل بنــدی شــده اســت.

ب. تربیت سیاسی در خوانش انسان شناسانه

شــناخت انســان پــس از شــناخت خداونــد و خداشناســی از اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده، 
ــه حســاب  ــه خویشــتن انســانی از اولویت هــای اساســی ب ــا توجــه ب به طوری کــه در رســالت انبی
آمــده اســت. اساســًا انسان  شناســی می توانــد شــناخت الزم از پدیده هــای پیرامونــی و امــر 
ــالمی در  ــی اس ــه انسان شناس ــت ک ــد گف ــئله بای ــن مس ــاب ای ــند. در ب ــق بخش ــی را تحق خارج
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برگیرنــدۀ جایــگاه انســان در نظــام هســتی اســت. انســان ها اساســًا بایــد در جهــت رضایــت معبود 
کار کننــد و مطابــق بــا دســتورهای الهــی شــرایط زیســت اجتماعــی سیاســی را بــه وجــود آوردند تا 
به نوعــی از مطلوبیت ســازی برســند. در منشــا انسان شناســانۀ تربیــت سیاســی، توجــه انســان بــه 
هویــت واقعــی و مــن حقیقــی خــود می توانــد بستر ســاز تعلیــم و تربیــت صحیــح شــود و در چنیــن 
تربیتــی شــهروندان آگاه،  نــوع دوســت، قایــل بــه ارزش هــای اصیــل اســالمی پــرورش خواهنــد 
یافــت و نظــم اســالمی مطلــوب شــکل خواهــد گرفــت. از دیگــر مبانــی انسان شناســانۀ تربیــت 
سیاســی اســالمی توجــه بــه مســئولیت انســانی اســت. مســئولیت نه تنهــا یــک امــر فــردی بلکــه 
یــک امــر اجتماعــی سیاســی هــم بــه حســاب می آیــد و می توانــد در مســئلۀ اراده و اختیار انســانی 
هــم موثــر باشــد. بــاور بــه ایــن نکتــه کــه حــق آزادی او مســئولیت زایی ایجــاد می کنــد، می توانــد 
در فعالیت هــای سیاســی اجتماعــی هــم اثر گــذار باشــد. ایــن مســئله اساســًا نیازمنــد پذیــرش 
مســئولیت آن در برابــر خداونــد و جامعــه است)شــرفی، 13۸9: 11۵(. به طــور کلــی، توجــه بــه 
نقــش مســئولیت انســانی در روند هــای اجتماعــی سیاســی مطابــق بــا عملکرد هــا می توانــد در 
تربیــت سیاســی شــهروندان اثــر داشــته باشــد. در اندیشــۀ تربیتی امــام رضاg هم تربیت انســان 
تــراز اســالمی از جملــه مولفه هــای بســیار مهــم اســت کــه ایشــان بــه آن توجــه جــدی داشــته اند. 
حضــرت رضــاg در روایتــی می فرماینــد: »لــو وجــد شــابا مــن شــبان الشــیعه ال یتفقــه لضربتــه 
عشــرین سوطا«)مجلســی، ج7۵: 34۶(. ایــن روایــت از حضــرت بیــان می کنــد کــه بــر همــۀ افراد 
ــزام دارد کــه آموزه هــای دینــی را در ابعــاد سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و  جامعــه اســالمی ال
... بــه روش هــای تقلیــدی اجتهــادی فراگیرنــد تــا از مســئولیت خــود در جامعــۀ اســالمی آگاهــی 
یابنــد و متناســب بــا آن بــه کنشــگری بپردازنــد. به طــور کلــی، ضــرورت توجــه بــه نقــش حجــت 
درونــی در بطــن انســان مطابــق بــا ســیرۀ رضــوی خواهــد توانســت کنــش ورزی مطلــوب بشــر را 

تدویــن نمایــد.

ج. تربیت  سیاسی در خوانش جامعه شناختی 

تربیــت سیاســی  اجتماعــی در ُبعــد اســالمی آن و ارائــه راه صحیــح بــرای هدایــت جامعــه 
اســالمی همــواره در الگــوی رفتــاری ائمــۀ  اطهــارb از جایــگاه واالیــی برخــوردار بــوده اســت. 
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ــرای تربیــت  ــۀ خویــش ب ــن منظــر حضــرت رضــاg به عنــوان رهبــر و امــام جامعــه در زمان از ای
ــه  ــد؛ به طوری ک ــه  بودن ــش ورزی پرداخت ــه کن ــناختی آن ب ــد جامعه ش ــی در ُبع ــی اجتماع سیاس
ایشــان چهارچوب بنــدی یــک نســل و جامعــۀ منتظــر را مدنظــر داشــته اند. یکــی از شــاخصه های 
بســیار مهــم تربیــت سیاســی در خوانــش جامعه شــناختی آن توجــه بــه آینــده و ترســیم کنشــگری 
متناســب بــا آن اســت کــه در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــاg بــه آن اشــاره شــده اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، خود ســازی اجتماعــی، توانمند ســازی اجتماعــی، آمادگــی مواجهــه بــا بحران هــا 
و ارائــه بدیل هــای مناســب در برابــر آن، گــذار از خود محــوری بــه اجتماع محــوری دینــی 
اســالمی، خدامحــوری و دین محــوری و همچنیــن عدالت خواهــی ازجملــه مبانــی و مولفه هــای 
وجــودی تربیــت سیاســی اجتماعــی در گفتمــان جامعه شــناختی بــا عطــف بــه اندیشــه امــام رضا
g اســت. در ســیرۀ تربیتــی فرهنــگ رضــوی بــا عطــف بــه نگــرش جامعه  شــناختی، آمــوزش 
ــت  ــی حاکمی ــالق اجتماع ــان اخ ــوان بنی ــالمی به عن ــی اس ــت جهان بین ــی در محوری اجتماع
موضوعیــت دارد)شــریفی، 1400: 207(.  زیر بنــای اخــالق اجتماعــی و تربیــت اجتماعــی 
سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــاg در نگــرش جامعه شــناختی آن توحید بــاوری اســت کــه 
ــر  ــد. از دیگ ــالمی بوده ان ــت اس ــان ام ــاوری در می ــن ب ــری چنی ــدد فراگی ــان درص ــی ایش به نوع
ــت.  ــوده اس ــه ب ــای ذال ــرق و گفتمان ه ــر ف ــاع در براب ــاg اجتم ــرت رض ــی حض ــات تربیت اقدام
حضــرت ضمــن آگاهی بخشــی در بســتر حــوزۀ عمومی)جامعــه( بــه تربیــت شــاگردان و نخبــگان 
ــی  ــل راهنمای ــق و باط ــای ح ــناخت جریان ه ــالمی را در ش ــت اس ــا ام ــد ت ــالمی می پرداختن اس
کننــد و ظرفیت ســازی الزم بــرای گســترانیدن گفتمــان اســالمی را در بســتر اجتماعــی  آن ایجــاد 
نماینــد. بــه عبــارت دیگــر، در فرهنگ رضــوی و اندیشــۀ حضرت رضــاg جامعه  آرمانی اســالمی 
ــام،  ــت، گســترش دانــش، حاکمیــت ام ــی/ عقالنیــت، عدال ــی چــون خرد گرای دارای ویژگی های
ــی،   ــی اجتماع ــل، توسعه بخش ــای باط ــناخت گفتمان ه ــه در ش ــیر جامع ــه مس ــی ب تعالی بخش
بصیرت افزایــی اســت. به طــور کلــی، تربیــت سیاســی اجتماعــی در خوانــش جامعه شــناختی آن 
بــا عطــف بــه اندیشــه حضــرت رضــاg بــه دنبــال جهت دهــی بــه گرایش هــای اجتماعــی بــرای 
گفتمان ســازی اســت)عصاره نژاد دزفولــی و دیگــران، 1400: 4۶(. بــه ایــن معنــا کــه حضــرت در 
ــال  ــی بنی عبــاس، ب ــر سیاســت گذاری های مخــرب در نظــام حکمران ــا در براب ــد ت ــن بودن ــی ای پ
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ایجابــی مقابلــه بــا ایــن مســئله را در ُبعــد اجتماعــی را ایجــاد کننــد، به طوری کــه در مســیر تربیــت 
اجتماعــی جامعــه بــا عطــف بــه آگاهی بخشــی و بصیرت افزایــی، تربیــت نخبــگان اســالمی بــرای 

اشــاعه و بســط گفتمــان اســالم مــد نظــر ایشــان بــوده اســت.

 g۵. شیوه ها و اصول تربیت سیاسی در اندیشه و کنش رفتاری امام رضا

در کنــش سیاســی امــام رضــاg کــه ریشــه در اندیشــه های ایشــان دارد چنــد فــرض قابــل بیان 
است:

1. پیگیری سیاست تقیه آمیز در برخورد با حاکمیت.

2.  اتخــاذ مواضــع هوشــمندانه سیاســی و ادامــه مســیر راهبــردی امامــت با عطف بــه مقتضیات 
زمانــی و مکانی.

اولیــن و مهم تریــن اقــدام سیاســی امــام رضــاg در زمــان خالفــت عباســی پیگیــری کنشــگری 
تقیه  آمیــز در جهــت تربیــت سیاســی جامعــۀ شــیعه در جهــت فعالیت هــای سیاســی بــوده 
ــه  ــود ک ــوری ب ــاg ط ــام رض ــده در دوران ام ــاذ ش ــی اتخ ــی اجتماع ــت سیاس ــوع تربی ــت. ن اس
در مجاهدتــی مســتمر، ســطح شــعور و آگاهــی مــردم و جامعــه ارتقــا یابــد و بســتر الزم در جهــت 
افزایــش ســطح معرفــت و بینــش سیاســی اجتماعــی فرهنگــی و دینــی اجتمــاع گســترش پیــدا 
کنــد. در ســیرۀ سیاســی تربیتــی امــام رضــاg در ابعــاد اجتماعــی و سیاســی،  مصلحــت و بــه 
ثمــر نشســتن و تــداوم حرکــت ضــد حکومــت جــور از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت به طوری کــه 
درایــت سیاســی و آینده نگــری از ویژگی هــای مهــم و کاربــردی تربیــت سیاســی و ســیره سیاســی 
ــه حســاب می آید)حاتمــی و دیگــران، 139۸: 201(. از دیگــر مســائل مهــم در  امــام رضــاg ب
ارتبــاط بــا ســیرۀ تربیتی سیاســی امــام رضــاg در زمــان خالفت عباســیان، برخورد هوشــمندانه 
بــا مســئلۀ والیت عهــدی بــود. امــام رضــاg اساســًا والیت عهــدی را کــه از ســوی مامــون مطــرح 
ــع  ــت وض ــورت نمی گرف ــوردی ص ــن برخ ــر چنی ــرا اگ ــت، زی ــروط پذیرف ــور مش ــود، به ط ــده ب ش
اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی زمانــه آن روز انســداد بیشــتری را علیــه شــیعیان و جامعه بــه وجود 
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مــی آورد، امــا امــامg بــا مشــروط کــردن مســئلۀ والیت عهــدی بــه فرصت ســازی و بستر ســازی 
الزم بــرای تربیــت اجتماعــی و سیاســی جامعــه به دســت آورد و به نوعــی ظرفیــت بصیرت افزایــی 
سیاســی را گســترش دادنــد. به طــور کلــی، در ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg جامعــه ای کــه در آن 
ــی  ــد، بینش افزای ــدا کرده ان ــلط پی ــردم تس ــر م ــد و ب ــت می کنن ــر آن حکوم ــروع ب ــان نامش حاکم
اجتماعــی عمومــی، تربیــت مدنــی سیاســی به منظــور افزایش ســطح آگاهــی و مخاطب شناســی 
وســیله ای بــرای رهایــی جامعــه از بحران هــای موجــود خواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر، ســیرۀ تربیــت 
سیاســی اجتماعــی امــام رضــاg در چهــار بخــش قابــل تفکیــک اســت کــه بــه شــرح زیر اســت:

1. تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدار ســازی مســلمین و اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیت هــا و توجــه 
آنــان بــه معــارف اصیل اســالمی.

2. تالش برای جلو گیری از انحراف زمامداران از خط فکری اسالم.

3. تالش برای بسط ارزش های اسالمی در میان مردم به منظور حفظ جامعۀ اسالمی.

4. افشــای واقعیــت زمامــداران غاصــب و افشــای حقیقــت در جهــت روشــن ســاختن مشــکالت 
اجتماعــی سیاســی بــرای مــردم.

ــی در  ــت سیاس ــن تربی ــای بنیادی ــتر از ویژگی ه ــد و عقالنیت گس ــر خردمن ــر، تفک ــه بیان دیگ ب
اندیشــۀ امــام رضــاg اســت. امــامg بــا عطــف به ایــن مســئله درصــدد بودند بــا افزایش ســطح 
آگاهــی، خرد منــدی مــردم جامعــه را دربــارۀ اوضــاع سیاســی اجتماعــی زمانــه بیفزایند تــا بتوانند 
ســره و ناســره عصر خویش را شناســایی کنند و مســیر مطلــوب را برگزینند)خدیمــی،80:1397(. 
ســیرۀ تربیــت سیاســی امــام رضــاg به گونــه ای بــوده کــه در کنــار عنصــر عقالنیــت و خــردورزی، 

محبــت و مهــرورزی از دیگــر اصــول و شــیوه های تربیتــی ایشــان بــوده اســت.

6. سیاست متعالیه؛ حکمرانی و مسیر تربیت سیاسی در مکتب رضوی 

ــتی  ــه سیاس ــی ک ــت اله ــه سیاس ــه ب ــاg، توج ــام رض ــر ام ــت از منظ ــی سیاس درگونه شناس
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ــگاه رفیعــی دارد و عمــاًل  ــی انســان اســت جای ــو شــکوفایی اســتعداد های فطــری و عقالن در پرت
حــوزۀ جدیــد حکمرانــی سیاســی اســت)افتخاری،1392: 19-10(. بــر همین اســاس، سیاســت 
منطبــق بــر دســتورات الهــی و گفتمــان اســالمی به معنــای حقیقــی آن یعنــی مدیریــت نظام منــد 
جامعــه اســالمی، نظم دهــی بــه زندگــی انســان ها به عنوان»ملــت« در ابعــاد دنیــوی و اخــروی در 
نظــام اندیشــگانی حضــرت رضــاg مــورد توجــه بوده و مســیر تربیت سیاســی اســالمی اســت. با 
تاکیــد بــر اندیشــۀ تربیتــی امام رضــاg مســیر تربیت سیاســی یعنــی پــرورش فضایــل، دانش ها، 
افزایــش ســطح آگاهــی اجتماعــی، بستر ســازی برای تعامــل اجتماعی در بســتر جامعه اســالمی. 
ــه مســیر  ــد ب ــار اندیشــه ای حضرت رضــاg تربیــت سیاســی بای اساســًا در بافتــار ذهنــی و گفت
تکاملــی انســان منتهــی شــود کــه به نوعــی بایــد دو هــدف داشــته باشــد: 1. نیازمنــد حکومــت 
ــا  ــت ب ــد. 2. حکوم ــرا نمای ــته اج ــول و شایس ــور معق ــالمی را به ط ــی و اس ــن اله ــه قوانی ــت ک اس
تدابیــر ویــژۀ خــود بســتر تــداوم و اجــرای احــکام الهــی را فراهــم کنــد. تربیــت سیاســی در مکتــب 
رضــوی همــواره بــه دنبــال اشــاعۀ ایــن نکتــه اســت کــه در تفکــر اســالمی، سیاســت و دیانــت دو 
جــزء جداناشــدنی محســوب می شــود و همــواره بــر سیاســی بــودن دیــن تاکیــد شــده اســت. در 
دیــدگاه امام رضــاg سیاســت و سیاســت ورزی جــزء جداناشــدنی نظــام اندیشــه ای و جهان بینی 
اســالمی دینــی اســت. به واقــع، متناســب بــا اندیشــه امــامg تدبیــر سیاســی بــه وســیلۀ رهبــر 
جامعــه اســالمی اســت کــه در مدیریــت، رشــد، پــرورش، توســعه و هدایــت اجتماعی به کنشــگری 
 gمی پــردازد و مصالــح دنیــوی و اخــروی را در کنــار هــم بــه پیــش می بــرد. در اندیشــۀ امام رضــا
سیاســت تمــام مصالــح  اجتماعــی و مصالــح انســانی را فرامی گیــرد و به نوعــی بــه ســوی سیاســت 
متعالیــه و زیســت اجتماعــی اســالمی رهنمود می ســازد. اساســًا در بافتــار فکری و نظــام گفتمانی 
امــام رضــاg بیــن تربیــت و سیاســت ارتباطــی جداناشــدنی برقــرار اســت و به نوعــی مقولــه ای از 
حکمــت عملــی اســت کــه اساســًا ایــن دو متغیــر در قالب کلی خــود یعنــی تربیت  سیاســی تبدیل 
بــه ارزش، هنجــار و فضیلــت می شــود و در تحقــق جامعــۀ آرمانی اســالمی موثر اســت. پس تربیت 
سیاســی از دیــدگاه امام رضــاg یعنــی توجــه بــه ارزش هــای واالی انســانی و آراســتن جامعــه بــه 
فضیلــت و قــدرت بصیــرت. اساســًا حضــرت رضــاg در بیــان شــاخص های حکومــت مطلــوب 
و سیاســت متعالیــه، سیاســت الهــی را بســتر تربیــت سیاســی راســتین می داننــد. بــه ایــن معنــا 
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کــه در گفتمــان اســالمی الهــی، تزویــر و نیرنــگ محلــی از اعــراب نــدارد یــا سیاســتی تک ُبعــدی 
کــه صرفــًا ُبعــد مــادی را در برگیــرد نیســت؛ بلکــه سیاســت چند وجهــی اســت کــه اساســًا مصالــح 
عمومــی اجتماعــی و اخــروی را مــالزم یکدیگــر می دانــد و چنیــن سیاســتی در اندیشــه امام رضــا
ــه  ــح اخــروی انســان ها را تامیــن می کنــد و ب ــح دنیــوی دولــت ملــت و هــم مصال g هــم مصال
هــدف نهایــی خــود کــه تربیــت حقــه اســالمی اســت می رســد؛ تربیتــی کــه سرشــار از فضیلــت، 
ارزش هــای واالی انســانی و تهذیــب اســت. از منظــر حضــرت رضــاg هــدف سیاســت، هدایت و 
راهبــری جامعــه اســالمی در جهــت تامیــن مصالــح انســانی اجتماعــی و حرکــت در مســیر فطرت 
از طریــق تهذیــب، راهنمایــی و تربیــت اســت کــه اساســًا در بســتر حکومــت اســالمی الهی محقق 
می شــود. بــه بیــان  دیگــر،  امــام g رکــن رکیــن سیاســت را قــدرت و غایــت نهایــی آن را تربیــت 

اجتماعــی سیاســی جامعــه و رســاندن بــه تربیــت سیاســی متعالیــه می داننــد. 

به طــور  کلــی، پیشــران تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــام  رضــاg مفهــوم والیــت اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه ملــت و جامعــه اســالمی بــا والیت پذیــری و توجــه بــه حضــور رهبــر در جامعــه در کنــار 
تامیــن مصالــح دنیــوی ماننــد تامیــن امنیــت، حفــظ نظــم، تامیــن رفــاه بایــد جامعــه را بــه ســوی 
ــروج از  ــا خ ــی ب ــرب اله ــت ق ــه در جه ــی ک ــد، هدایت ــت کن ــی هدای ــوی و متعال ــای معن ارزش ه
ظلمــت جهــل بــه  ســوی روشــنایی بصیــرت، آگاهــی و علــم باشــد. بــه  بیــان دیگــر، مفهــوم تربیت 
سیاســی در اندیشــۀ حضــرت بستر ســاز هدایــت جامعــه اســالمی در عصــر غیبــت اســت؛ یعنــی 
نایــب امــام یعنــی ولــی فقیــه جامعــه اســالمی مســئول تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعه اســت؛ 
مســئولیتی کــه اساســًا در تحقــق ارزش هــای الهــی بایــد حرکــت نمایــد. بــه عبــارت دیگــر، در یک 
ــۀ  ــق جامع ــاg تحق ــۀ امام رض ــی در اندیش ــت سیاس ــوم تربی ــی از مفه ــش جامعه شناس خوان
مدنــی اســالمی نیازمنــد تعلیــم، تربیــت، پــرورش اجتماعــی به منظــور بــاال  رفتــن ســطح آگاهــی 
ــد  و بصیــرت عمومــی، افزایــش ســطح تســاهل و مــدارا، نفــی انحصار طلبــی اســت کــه می توان
تربیــت  سیاســی نویــن را در جامعــه اســالمی تحقق بخشــد. با عطف به اندیشــه سیاســی اســالم و 
اندیشــه سیاســی امــام رضــاg حکومــت وســیله ای بــرای ابــالغ و اجــرای احــکام الهی به حســاب 
می آیــد کــه وظیفــۀ مهــم آن اجــرای عدالــت اســت. حکومتــی کــه اساســًا بایــد بــه اهــل آن واگــذار 
شــود و در تحقــق عدالــت اجتماعــی بکوشــد. برقــراری عدالــت اجتماعــی در جامعــه در اندیشــۀ 



119
تربیت سیاسی درسیره امام رضا g؛ الگویی برای بصیرت افزایی    )حمیدی و مزدخواه(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

حضــرت رضــاg در گــرو مســئولیت پذیری سیاســی اجتماعــی اســت که بخشــی از تعهــد مدنی 
اجتماعــی اســت کــه افــراد جامعــه به عنــوان ملــت و سیاســت مداران بــه عنــوان دولــت بایــد آن 
را مــد نظــر قــرار دهنــد. بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی و ســیرۀ تربیتــی امام رضــاg مســئولیت 

انســانی در بســتر مســئله تربیــت سیاســی از دو لحــاظ اهمیــت دارد:

1. مسئولیت افراد جامعه و دولتمردان در برابر خداوند.

2. مسئولیت متقابل اعضای جامعه در فرایند های اصالح اجتماعی. 

همان طور کــه بیــان شــد، واکاوی مفهــوم تربیــت سیاســی در نظــام اندیشــگانی حضــرت  رضــا
ــا،  ــا بحران ه ــه ب ــالمی در مواجه ــه اس ــای جامع ــد راهگش ــواره می توان ــت هم ــر غیب g در عص
ــر  ــری در عص ــار تفک ــن بافت ــه ای ــد به طوری ک ــه باش ــت متعالی ــوی سیاس ــه س ــی ب ــیر هدایت مس

ــد هدایــت جامعــه اســالمی و امــور مســلمین را جهــت دهــد: غیبــت در ســه ســطح می توان

1. در ســطح عمومــی کــه دربرگیرنــدۀ ارتبــاط میــان ملــت و دولــت اســت کــه ایــن ارتبــاط اساســًا 
به معنــای ارتبــاط تعاملــی و ســازنده در جهــت رفــع و رجــوع نیاز هــای دنیــوی، مصالــح اســالمی و 

تعالــی انســانی اجتماعی باشــد.

ــال  ــد در قب ــت بای ــاد حاکمی ــد نه ــالمی مانن ــۀ اس ــای جامع ــه نهاد ه ــادی ک ــطح نه 2. در س
جامعه)ملــت( به صــورت مــداوم و پیوســته در تحقــق عدالــت اجتماعــی، توجــه به منافــع و مصالح 
اســالمی را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و بســتر اجــرای سیاســت متعالیــه اســالمی را موجــب 
شــود. بــه همین منظــور در امــام رضــاg می فرماینــد»و اذا جار الســلطان هانــت الدوله«)محدث 
ــا حاکمیتــی »عدالــت« حاکــم  ــه ایــن معنــا کــه اگــر در دولتــی ی نــوری،1320ق، ج3: 4۵7(. ب
نباشــد ظلــم، جــور، گمراهــی، جهــل در آن نظــام حاکــم می شــود و پایه  هــای حاکمیــت سســت 

می گــردد؛

3. در ســطح انتقــادی هــم بازتــاب نظــرات امــت اســالمی و جامعــه اســالمی به منظــور بازســازی 
و توســعۀ اســالمی بایــد محوریــت یابــد کــه اساســًا ایــن نکتــۀ مهــم در پرتــو والیت پذیــری، 
ــا  ــد. ب ــاک می گردان ــی پ ــای سیاس ــه را از آالینده ه ــد و جامع ــد ش ــق خواه ــی محق بصیرت افزای
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عطــف بــه همیــن مســئله امــامg در برخــورد بــا حاکــم وقــت یکــی از دهــات کابــل بیــان می کند 
کــه: » از خــدا بتــرس و امــت محمــدn را نیکــو سرپرســتی کــن. اکنــون کــه خالفــت در دســت 
شــما قــرار گرفتــه اســت و خداونــد امــور مســلمین را بــه عهــده شــما گذاشــته در نظــر داشــته باش 
حقــوق مســلمانی را ضایــع نکنــی و همــواره از نظــرات مــردم جامعــۀ خویــش آگاهــی پیدا کــن و به 
کار هــای آنــان رســیدگی نما«)ابــن بابویــه،1372، ج2: 1۶0(. همان طــور که گفته شــد، کلیدواژۀ 
بصیرت افزایــی در گفتمــان تربیــت سیاســی امام رضــاg جایــگاه رفیعــی دارد. بصیــرت به طــور  
ــی،  ــی مختلف)خلوص ــی و مکان ــتر های زمان ــن در بس ــت از دی ــتن درک درس ــی داش ــی یعن کل
1397: 9۸(. بــر همیــن اســاس،  حضرت رضــاg در هــر فرصتــی از فرصت هــای طالیــی 
سیاســی در جهــت پایه ریــزی و تبییــن اصــول اعتقــادی به منظــور بصیرت افزایــی و تربیــت 
سیاســی دینــی اســتفاده هوشــمندانه ای می کردنــد کــه بخــش اعظمــی از ایــن اقــدام به منظــور 
خنثی ســازی انحرافــات و تهدیــدات موجــود در جامعــه بــوده اســت. به طــور مثــال، نحــوۀ برخــورد 
امــامg بــا فــرق انحرافــی ماننــد مفوضــه، مجبــره، متصوفــه، معتزلــه، واقفیــه، قطعیــه و غــالت 
نمونــۀ بــارز انحراف زدایــی از جامعــه، احیــای سیاســت متعالیــه و تربیــت  سیاســی نویــن اســالمی 
ــی به عنــوان مولفه هــای ســازنده و قوام بخــش  ــی و بصیرت افزای محســوب می شــود. انحراف زدای
ــمن و  ــناخت دش ــق، ش ــناخت ح ــد ش ــی مانن ــامل اجزای ــوی ش ــب رض ــی در مکت تربیت سیاس
ــا تاکیــد بــر ســیرۀ سیاســی امــام  رضــاg هرچــه  زمان شناســی می شــود. بــه  عبــارت دیگــر و ب
ــمن  ــناخت دش ــب آن ش ــود، متعاق ــتر ش ــی بیش ــرت اله ــانی و فط ــرت انس ــق و فط ــناخت ح ش
ــالم  ــی اس ــۀ سیاس ــه گانه در اندیش ــناخت های س ــن ش ــه ای ــه ب ــًا توج ــردد. اساس ــهل تر می گ س
ــن  ــه از مهم تری ــود ک ــد ب ــی خواه ــوای سیاس ــد تق ــوی نیازمن ــب رض ــی در مکت ــه سیاس و اندیش
مولفه هــا و متغیر هــای تربیــت  سیاســی در ســیرۀ تربیــت سیاســی امــام  رضــاg اســت. مســئله 
ــه ایــن معناســت کــه فعــاالن سیاســی و  ــر اندیشــه امــام  رضــاg ب ــا تاکیــد ب تقــوای سیاســی ب
دولتمــردان نبایــد در عرصهــۀ سیاســی از فرصت هــا بــه نفــع خــود بهره بــرداری شــخصی کننــد 
بلکــه بایــد بــا توجــه بــه تقــوای الهــی در عرصــۀ سیاســت تقــوای سیاســی را رعایــت کننــد و عمــاًل 

ــد. ــازی بپردازن ــه خود س ب

 gاز دیگــر شــیوه ها و اصــول تربیــت سیاســی در اندیشــه و کنــش رفتــاری امــام رضــا



121
تربیت سیاسی درسیره امام رضا g؛ الگویی برای بصیرت افزایی    )حمیدی و مزدخواه(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

اخالق گرایــی و اخالق مــداری بــوده اســت. توجــه بــه امــر اخالقــی از مولفه هــای بســیار مهــم 
ــر  ــان ام ــت مندی ایش ــل سیاس ــام مراح ــه در تم ــوده ک ــوی ب ــب رض ــاری مکت ــت رفت در سیاس
اخالقــی قربانــی قــدرت نشــده و ایــن اصــل همــواره حاکــم بــر تفکــر ایشــان به عنــوان یــک اصل 
تربیتــی بــرای حــوزه سیاســت بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، ایــن اصــل از ملزومــات و بدیهیــات 
اندیشــۀ امــام رضــاg در حــوزۀ تربیــت سیاســی حکمرانی و تربیت سیاســی شــهروندان اســت. 
به طــور کلــی، اخالق محــوری و اخالق گرایــی در حــوزۀ تربیــت سیاســی اساســًا بایــد بــه دور از 
تشــریفات، دروغ گویــی، قدرت طلبــی و منفعت جویــی باشــد تــا کنــش سیاســی مطلــوب شــکل 
گیــرد و اجتمــاع اخالقــی چــه در حــوزۀ فرهنگــی اجتماعی و چــه حوزه سیاســت ورزی بــه وجود 
آیــد. در کنــش سیاســی امــام رضــاg توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانی و اشــاعه و بســط آن 
به عنــوان یــک الگــوی تربیتــی در حــوزۀ سیاســت از اهمیــت بنیادیــن برخــوردار است)درخشــه 
و حســینی فائــق،1394: 22(. ایــن الگــو، گویــای آن اســت کــه حضــرت متناســب بــا شــرایط 
زمانــه و نــوع حکومــت و نــوع حاکــم، اســتراتژی ها و تاکتیک هــای راهبــردی متفــاوت در پیــش 
ــی  ــار الگوی ــوع رفت ــن ن ــی ای ــد و به نوع ــل بپردازن ــه راه ح ــه ارائ ــا ب ــر بحران ه ــا در براب ــد ت گرفتن
باشــد بــرای افــراد تــا در شــرایط زمانــی و مکانــی خــاص در حــوزۀ سیاســت و حکمرانــی به طــور 
هوشــمندانه تصمیم گیــری و تصمیم ســازی کننــد. در الگــوی تربیــت سیاســی حضــرت رضــا
g اطاعت ناپذیــری از طاغــوت و جائــر به عنــوان یــک نمونــه آرمانــی از کنــش تربیتــی قابــل 
توجــه اســت. نــوع برخــورد امــام رضــاg بــا فضــل بــن ســهل کــه از درباریــان صاحــب نفــوذ 
ــه اطاعــت از  ــر ایــن مدعاســت کــه حضــرت هرگــز تــن ب ــه حســاب می آمــد، گــواه ب عباســی ب
ظالــم و جائــر نمی دهنــد و در مقابــل همــواره بــا کنشــگری قاطــع ترجمــان جدیــدی از تربیــت 
سیاســی حکمرانــی و اجتماعــی ارائــه می دهنــد کــه می توانــد الگــو و سرمشــق حکمرانــی در 
عصــر جدیــد باشــد. در بــاب تربیــت سیاســی حکمــران هــم حضــرت بیــان می کننــد کــه وجــود 
ــرای  ــًا ب ــگ دارد و اساس ــر رن ــی پ ــی نقش ــامانی اجتماع ــور در نا بس ــت در راس ام ــراد ناشایس اف
ســامان دهی بــه امــور داخلــی مســلمین، وجــود افــراد شایســته کــه ناظــر بــه مصالــح و منافــع 

مســلمین عمــل کننــد جــزو ضروریــات اســت.
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7. عمومی سازی آموزه های اسالمی؛ مسیری جدید در تربیت سیاسی اجتماعی امام 
gرضا

ــوردار  ــی برخ ــگاه واالی ــالمی از جای ــای اس ــازی آموزه ه ــاg عمومی س ــام رض ــۀ ام در اندیش
بــود. در ایــن دوره معــارف دینــی در میــان اجتمــاع کاربســت پیــدا کــرد و اساســًا معــارف اســالمی 
جهت دهنــده بــه ســبک زندگــی، آداب معاشــرت و کنشــگری اجتماعــی  شــد. در دوران زندگانــی 
حضــرت رضــاg قلمــرو معــارف دینــی از حــوزۀ عمومــی به حــوزه تصمیم ســازی گــذار پارادایمی 
پیــدا کــرد و همچنیــن منجــر بــه گســترش آن بــه دیگــر نقــاط حکومــت اســالمی شــد)الهی زاده، 
1393: 119-120(. بــه بیــان دیگــر، فرهنــگ رضــوی و آموزه هــای سیاســی اجتماعــی امــام رضا
g نســخه ای در جهــت کنشــگری فعاالنــه در حــوزۀ عمومی)جامعه( بــوده کــه دارای مولفه هایی 
راهبــردی بــه ایــن شــرح اســت: 1. جهانــی  بــودن رویکــرد امــام رضــاg به دلیــل حضــور ایشــان 
در بطــن حاکمیــت زمانــه، 2. حضــور در مجموعــۀ کارگــزاران و تصمیم گیــران، 3. پهنــۀ ارتباطاتــی 
وســیع امــامg بــا مــردم و اجتمــاع. به عبــارت دیگــر، در اندیشــه و کنش ورزی سیاســی امــام رضا
g تربیــت سیاســی اجتماعــی دارای یــک وجــه کالن یعنی توحید اســت و این شــاخص کالن از 
دو محــور تشــکیل شــده اســت: در محــور اول، بینش هــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتباط 
متقابــل میــان فعــل – ذات و احــد اســت کــه هــر ســه  ایــن مفاهیــم در اندیشــه  توحیــدی نهفتــه 
ــی  ــه معنــای دوری از شــر و جدای ــی کــه اساســًا اســتعاذه ب اســت. در محــور دوم، حــوزۀ عملیات
ــو آگاهــی اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی،  ــر در پرت از نظــم ســلطه جو و همچنیــن گفتمــان غی
توانمنــدی  فکــری اســت کــه می توانــد تحصیــل بــه مطلــوب را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورد. بــه 
عبارتــی، ایــن دو محــور نمونــۀ مطلــوب و متعالــی رســیدن بــه تربیــت مدنی)سیاســی( در اندیشــۀ 

امــام رضــاg اســت. 

ــوان  ــر محــور فرهنــگ اســالمی به عن ــه کمــال انســانی ب ــام رضــاg رســیدن ب  در اندیشــۀ ام
شــاخصۀ اصلــی تربیــت سیاســی موفــق اســت. در ایــن نــوع از تربیــت سیاســی امــور جامعــه یــا 
تدبیــر اجتماعــی به عنــوان سیاســت ُمــدن و تدبیــر امــور جوامــع یــک نمونــۀ مطلــوب در هــدف و 
غایــت نهایــی خــود کمال جویــی و اســالمیت را در نظــر دارنــد کــه می توانــد منجــر بــه همزمانــی 
ــت  ــد و درنهای ــا ده ــی را ارتق ــردورزی اجتماع ــی و خ ــی آگاه ــود و به نوع ــت ش ــالق و سیاس اخ
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ســعادت انســانی را تضمیــن نمایــد. بــه بــاور امــام رضــاg تحقق چنیــن هدفی بــا آشــنایی کامل 
رهبــر جامعــه بــا سیاســت حاصــل می شــود. در فرمایــش حضــرت رضــاg صفــت آشــنایی بــا 
ــاور ایشــان رهبــر جامعــه به نوعــی  ــه ب ــوازم یــک رهبــر جامعــه اســالمی و اساســًا ب سیاســت از ل
»عالــم بالسیاســه« است)اســتاد ولــی، 139۵: 202(. به طــور کلــی، تربیت سیاســی اجتماعی در 
اندیشــۀ امــام رضــاg برمبنــای عمومــی و عملی ســازی فرهنــگ دینــی بــه منظــور بســط آن در 

جامعــه بــرای آگاهی بخشــی و افزایــش خــرد اجتماعــی شــهروندان بــوده اســت. 

 در اندیشــه و کنــش سیاســی حضــرت رضــاg تربیت سیاســی اجتماعــی در دو محــور خالصه 
می شــود: 1. ایجــاد بینــش صحیــح سیاســی و بصیرت بخشــی اجتماعــی به منظــور اتخــاذ 
کنشــگری مناســب، 2. ایجــاد فضاهــای مناســب بــرای کســب مهــارت سیاســی ماننــد شــرکت 
در مناظــرات بــا گروه هــای مختلــف اجتماعــی سیاســی بــرای آگاهی بخشــی عمومــی. بــر 
حذرداشــتن امــت اســالمی از نزدیکــی بــا گفتمــان جــور از مســائل و مولفه هــای تربیــت سیاســی 
اجتماعــی در اندیشــۀ امــام رضــاg اســت. حضــرت در پاســخ بــه ســلیمان جعفــری کــه دربــارۀ 
همــکاری بــا ســلطان جــور از امــام ســوالی پرســیده بــود، می فرماینــد:»ای ســلیمان وارد شــدن 
بــر دســتگاه حاکمیتــی آنــان و کمــک بــه آن هــا  و کوشــش در تامیــن نیــاز آنــان معــادل کفــر اســت 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــت«)حرعاملی،1385،ج12: 13۸(. البت ــش دوزخ اس ــزای آن آت و س
ایــن مســئله به طــور مطلــق نیســت، بلکــه در مــواردی اســتثنائاتی هــم وجــود دارد. به طــور مثــال، 
روزی حســن بــن حســین انبــاری کــه از کارمنــدان دولــت عباســی بــود در خصــوص وضعیــت خود 
از حضــرت رضــاg ســوال کــرد و ایشــان در جــواب وی فرمودند:»اگــر تــو می دانــی کــه هــرگاه 
ــک و  ــی و کم ــام می ده ــرده را انج ــر ک ــر آن ام ــول خدا ب ــه رس ــدی کاری ک ــغل کارمن ــن ش در ای
یــاری ات بــه شــیعیان می رســد و بــرای رســیدگی بــه امــور آنــان کوشــا هســتی،  مجــاز بــه همــکاری 
ــی  ــت سیاس ــتۀ تربی ــه در رس ــاg ک ــام رض ــی ام ــول تربیت ــی از اص ــتی«)همان: 13۵(. یک هس
ــراف  ــل انح ــت. معض ــواص اس ــا خ ــورد ب ــوۀ برخ ــرد نح ــرار می  گی ــالمی ق ــه اس ــداران جامع زمام
برخــی از خــواص و سوء اســتفاده آنــان از بیت المــال در جامعــۀ اســالمی همــواره وجــود داشــته و 
به نوعــی منجــر بــه شــکاف سیاســی در امــت اســالمی گشــته اســت. بدیــن ترتیــب حضــرت رضــا
g در روشــنگری و آگاهی بخشــی بــه امــت اســالمی فروگــذاری نمی کردنــد. دیــدگاه امــام رضــا
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g در بــاب تربیــت سیاســی نشــان می دهــد کــه همــواره امــام بــه عنــوان رهبــر جامعــه درصــدد 
روشــنگری، احیــای توحیــد و تربیــت سیاســی وحیانــی بــوده اســت، تربیتی کــه هــدف و غایت آن 

ســعادت و کمــال انســانی اســت.

g8. شاخص های تربیت سیاسی در مناظرات علمی امام رضا

امــام رضــاg در مناظــرات و گفت وگو هــای خــود تــالش می کردنــد تــا در کنــار برخــی اصــول 
ــی  ــک مترب ــوان ی ــود به عن ــب خ ــه مخاط ــی را ب ــت سیاس ــی تربی ــی،  نوع ــاخص های اخالق و ش

آمــوزش دهنــد کــه عبــارت اســت از:

1. احتــرام و مســئله  تکریــم؛ یکــی از مبانــی و مولفه هــای اســتخراج شــده از مناظــرات امــام رضــا
g بــا صاحبــان تفکــر در زمانــۀ خویــش، احتــرام و تکریــم آنــان بــوده اســت. ایشــان در هیچ یــک 
از مناظــرات علمــی خــود بــا مخالفــان، درصــدد توهیــن، تهمــت بــر آنــان نبودنــد و همــواره فــرد 
ــوان  ــه می ت ــن مولف ــران، 1397: 1۵۶(. از ای ــینی و دیگ ــم می کردند)حس ــود را تکری ــل خ مقاب
این گونــه اســتنباط کــرد کــه تربیــت سیاســی در حــوزۀ حکمرانــی و سیاســت ورزی همــواره مبتنی 
بــر تفکــر انتقــادی اســت که طــرف مقابــل باید مــورد احتــرام و تکریــم باشــد و به واســطۀ  آن فضایی 
بــه وجــود آیــد تــا آنــان ضمــن ارائــه دیدگاه هــای خــود نقــاط ضعــف اندیشــه های خــود را بیابنــد 
و دربــارۀ مســائل آگاهــی الزم را پیــدا کننــد و در ایــن بســتر همگــرا پیشــرفت جامعــۀ اســالمی بــر 

مبنــای اصــول اســالمی ایجــاد شــود. 

2. آگاهــی از زمانــۀ خویــش؛ از دیگــر شــاخص های تربیــت سیاســی در مناظــرات علمــی امــام 
ــواره از  ــان هم ــه ایش ــود؛ به طوری ک ــاری ب ــود ج ــای موج ــان از روند ه ــودن ایش ــاg آگاه ب رض
فرایند هــای اجتماعــی سیاســی جامعیــت ذهنــی ادراکــی کامــل داشــتند و متناســب بــا وضــع 
ــودن از  ــر آگاه ب ــر دیگ ــه تعبی ــًا ب ــد و اساس ــوب می پرداختن ــت مطل ــک وضعی ــه ی ــه ارائ ــود ب موج
ــرای ایجــاد وضعیــت مطلــوب از ویژگی هــای  ــا آن ب واقعیــت موجــود و تصمیم گیــری متناســب ب

تربیــت سیاســی اجتماعــی اندیشــۀ سیاســی امــام رضــاg بــوده اســت.
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3. اقنــاع و روشــنگری اجتماعــی سیاســی در قالــب رشــد تفکــر انتقــادی؛ اساســًا هــدف و غایت 
بســیاری از مناظــرات و گفت وگو هــا بایــد اقناع ســازی و روشــنگری جامعــه دربــارۀ وضــع موجــود 
ــران  ــروج از بح ــرای خ ــل ب ــه راه ح ــه ارائ ــود ب ــرایط موج ــا ش ــق ب ــوان مطاب ــی بت ــا به نوع ــد ت باش
پرداخــت. امــام رضــاg در مناظــرات خــود بــا علمــای اهــل کتــاب همــواره بــا پرهیــز از تعصــب، 
هــدف کار خــود را روشــنگری و اقنــاع عمومــی اجتماعــی در نظــر می گرفتنــد تــا جامعــۀ خویــش 
ــرای  ــود ب ــع موج ــروج از وض ــرای خ ــه ب ــا آن ب ــب ب ــازند و متناس ــود آگاه س ــای موج را از فرایند ه

رســیدن بــه وضــع راه حــل مطلــوب ارائــه کننــد.

4. آزادی بیــان؛ یکــی از شــاخص های مهــم در اندیشــه تربیــت سیاســی اجتماعــی امــام رضــا
g توجــه فــراوان ایشــان بــر آزادی بیــان در برابــر دیگــران بــه بیــان اندیشــه ها و تفکرات خودشــان 
بود)همــان: 170(. بــه بــاور امــام رضــاg آزادی بیــان از حقــوق مســلم انســانی اســت و چنیــن 
ــد افــراد اندیشــه های خــود را در یــک فضــای  ــد از هیــچ فــردی ســلب شــود بلکــه بای حقــی نبای
بــدون تــرس، تهدیــد و تطمیــع بیــان کننــد و بــه نقــاط قــوت و ضعــف اندیشــه ای خــود پــی ببرنــد. 
برتــری فرهنگــی اســالم در بیــان و کالم علــی بــن موســی  الرضــاg، ســبک و الگــوی رفتــاری 
ایشــان پــس از طــرح والیت عهــدی توســط مامــون کــه منجــر بــه جریان ســازی امامــت توســط امام 
رضــاg شــد، در تربیــت سیاســی جامعــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود به طــوری کــه جامعــه 
در چهــار ُبعــد علمــی، سیاســی، فرهنــگ و اجتماعــی به واســطۀ کنشــگری و الگــوی رفتــاری امام 
رضــاg ارتقــا یافــت. اساســًا مکتــب سیاســی رضــوی کــه اثبــات امتــداد مکتــب علوی بــود منجر 
ــا دســتورات فرهنــگ اســالمی  ــق ب ــه ارتقــای فهــم اجتماعــی و تربیــت سیاســی جامعــه مطاب ب

می شــد و بــر مشــروعیت حکومــت جائــر خــال هویتــی جــدی ایجــاد می کــرد.

۵. عدالــت؛ در بــاب مســئله  عدالــت کــه همــواره یکــی از مولفه هــای ســازندۀ هویــت اســالمی 
بــوده اســت، حضــرت می فرماینــد: »مــن عامــل النــاس فلــم یظلمهــم و حدثهــم فلــم یکذبهــم و 
وعدهــم فلــم یخلفهــم فهو ممــن کملت مروتــه و ظهرت عدالتــه و وجبــت اخوته و حرمــت غبیته«؛ 
کســی کــه بــا مــردم در تعامــل اســت و بــر آنــان حکومــت می کنــد، ولــی ظلــم نمی کنــد و بــا مــردم 
ــد،  ــف نمی کن ــی تخل ــد ول ــده می ده ــردم  وع ــه م ــد، ب ــی دروغ نمی-گوی ــد ول ــخن می گوی س
چنیــن شــخصی از حیــث مــروت کامــل اســت و عدالــت وی آشــکار و نهــان اســت و بــرادری بــا او 
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واجــب و غیبــت کــردن او حــرام اســت«)حرعاملی، 13۸۵، ج27: 396(. بــا عطــف بــه ایــن روایــت 
از امــام رضــاg در حــوزۀ تربیــت سیاســی حاکمــان اســالمی بایــد صداقــت، عدالــت و وفــای بــه 
عهــد را پیشــه نماینــد تــا بســتر الزم در جهــت ارتقــای آگاهــی و تربیتــی اجتماعــی سیاســی بــه  
وجــود آید)کریــم زاده،61:1397(. در نگــرش امــام رضــاg تنهــا راه رســیدن بــه عدالــت در امــور 
انفــرادی، تهذیــب نفــس و در امــور اجتماعــی سیاســی، انجــام دســتورات الهــی و پایبنــد بــودن بــه 

آن اســت کــه زمینــۀ یــک شــرایط مطلــوب و آرمانــی را فراهــم مــی آورد. 

۶. دشمن شناســی؛ یکــی از اصــول بســیار مهــم در بــاب تربیــت زمامــداران جامعــۀ اســالمی، 
شناســایی دشــمن و گفتمــان غیــر اســت. دشمن شناســی همــواره یــک امــر تعاملــی در اندیشــه 
امــام رضاg بــوده اســت)برزگر،1393: 10(. بــه بیــان دیگــر، عرصــۀ سیاســت حــوزۀ کنش گــری 
ــًا  ــود. اساس ــن می ش ــف و تبیی ــاس تعری ــن اس ــر ای ــت و ب ــری اس ــه دیگ ــوف ب ــردی و معط راهب
ــود. از  ــاد می ش ــل ایج ــت متعام ــتر و ظرفی ــک بس ــه در ی ــد بلک ــاق نمی افت ــأ اتف ــت در خ سیاس
ــر از  ــان غی ــا گفتم ــب ب ــای متناس ــام رفتار ه ــی و انج ــوی دشمن شناس ــگ رض ــن رو، در فرهن ای
جملــه بایســته ها و الزامــات حکمرانــی مطلــوب اســالمی در بســتر همگرایی امت اســالمی اســت. 
ــکام،  ــا اح ــب ب ــازی متناس ــوی انسان س ــب رض ــم مکت ــای مه ــی از ویژگی ه ــی، یک ــور کل به ط
ــراز اســالمی  ــه واســطۀ ایــن مســئله  تربیــت انســان های ت روح و بطــن فرهنــگ اســالم اســت. ب
و تربیــت زمامــداران و گرداننــدگان امــور مســلمین در قالــب تربیــت سیاســی زمینــه و بســتر ایجــاد 
یــک آرمان شــهر مطلــوب اســالمی بــه وجــود می آیــد؛ مســئله ای کــه اساســًا ریشــه ای بنیادیــن در 

بینــش حضــرت رضــاgدارد. 

7. توجــه بــه حضــور امــام در جامعــه به عنــوان یــک مربــی حقیقــی؛ در اندیشــه و کالم حضــرت 
رضــاg وجــود یــک امــام و رهبــر در جامعــه اســالمی کــه ایــن جامعــه را بــه ســر منــزل مقصــود 
برســاند از ضروریــات و الزامــات حکمرانــی اســالمی اســت. در ایــن خصــوص فــردی از امــام رضــا
g دربــارۀ علــت وجــودی امــام و رهبــر در جامعــه و ضــرورت اطاعــت از امــام ســوالی پرســید و 
ایشــان فرمودنــد: »اگــر خداونــد بــرای مــردم قیــم، امــام، امیــن و حافــظ تعییــن نمی کــرد ملــت 
ــر می یافــت، بدعت گــذاران دســتورات و تعالیــم  ــن از بیــن می رفــت، ســنت ها،  احــکام تغیی و دی
اســالمی را کــم و زیــاد می کردنــد و نااهــالن جامعــه را از مســیر حقیقــی آن بــه ســمت گمراهــی، 
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تصــرف و تغییــر پیــش می بردنــد و به نوعــی در جامعــۀ اســالمی شــبهات فراوانــی ایجــاد می شــد. 
بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد در جامعــه یــک رهبــر و امــام حضــور موثــر و پیوســته داشــته باشــد 
ــن  ــری کند«)اب ــه جلوگی ــدن جامع ــیختگی و متالشی ش ــی، از هم گس ــی اجتماع ــا از پراکندگ ت
بابویــه،1373، ج2: 101(.  اساســًا رویکــرد تربیــت سیاســی از منظــر اندیشــه امام رضــاg دربارۀ 
انســان و جامعــه اســالمی رویکــرد و بینشــی اندیشــه ورز اســت؛ اندیشــه ورزی کــه بایــد معطــوف به 
ســامانۀ آفرینــش نهایــی صــورت گیــرد. بدیــن معنــا کــه آگاه ســازی اجتماعــی و فــردی از حقــوق، 
وضایــف و تکالیــف و همچنیــن نــوع کنشــگری در عرصــۀ عمومــی بایــد در محور هایــی توحیــد و 
والیت پذیــری باشــد. بــر ایــن اســاس در حــوزۀ تربیــت سیاســی بایــد بــه ایــن امــور توجــه نمــود: 
1. تربیــت سیاســی اجتماعــی عقالنیت گــرا بــا کاربســت اندیشــه دینــی، 2. توجــه کامــل بــه امــر 
ــا مســئله توحیــد و والیت پذیــری، 3. تلفیــق رویکرد هــای  ــه عطــف ب قدســی در امــور سیاســی ب
ــی و  ــری بصیرت افزای ــد والیت پذی ــی مانن ــی عمل ــای اقدامات ــه معن ــور ب ــور و بینش مح کنش مح

ــی. ــه ورزی های اله ــدی و اندیش ــای توحی ــت نگرش ه ــی و تقوی ــازی اجتماع توانمند س

g9. تربیت سیاسی متعالیه و زیست اجتماعی  در سیرۀ امام رضا

امــام رضــاg تربیــت را مــورد توجــه موکــد خویــش قــرار داده بودنــد؛ به خصــوص تربیــت نفــس 
را بــه ایــن صــورت کــه وقتــی امــکان تربیــت واقعــی نفــس وجــود خواهــد داشــت کــه پدیده هــای 
گــذرای خارجــی در آن تاثیر گــذار نباشــد و انســان بدانــد توجــه دیگــران بــه او چیــزی از حقیقــت و 
هســتی وی تغییــر نمی دهــد، زیــرا گاهــی اوقــات ایــن توجــه برحســب محبــت، مصلحت یا مــوارد 
دیگــر می توانــد باشــد کــه هیــچ گاه بــه ارزش هــای ذاتــی فــرد ارتباطــی نداشــته اســت. در ایــن 
بیــان امــام به دنبــال آن اســت کــه انســان ها را بــه تربیــت نفــس ســوق دهد)عــارف،73:1377(. 
بــه  همیــن دلیــل امــام رضــاg معرفــت نفــس را زیربنایی تریــن و عالی تریــن موضــوع در حــوزۀ 
خود شناســی می-دانــد و بــه نقــل از امــام باقــرg می فرماینــد: »و ال معرفته لمعرفتک بنفســک؛ 
هیــچ معرفتــی بــه پــای خودشناســی نمی رســد. درجایــی دیگــر می فرماینــد هرکــس نفــس خــود 
را بشناســد و بــه محاســبه آن بپــردازد نفــع خواهــد بــرد و بــه جنبــه تربیتــی آن نائــل خواهــد آمــد« 
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ــون  ــن مضم ــه ای ــوادg ب ــرت ج ــود حض ــد خ ــه فرزن ــاب ب ــرت خط ــر از حض ــی دیگ ــا در روایت ی
ــر  ــران خی ــه دیگ ــن، ب ــاق ک ــود انف ــی خ ــواره در زندگان ــر! هم ــه:» ای ابوجعف ــد ک ــاره  می دارن اش
برســان، بخــل و حســد از آفــات انســانی اســت. بدیــن منظــور خیــر تــو بــر دیگــران منجــر به کســب 
ــی،1407ق، ج4: 43(.  ــزوده می گردد«)کلین ــانی اف ــات انس ــر توفق ــود و ب ــی می ش ــت اله رضای
حضــرت بــه ایــن درخواســت از فرزنــد خــود نوعــی از پــرورش اجتماعــی سیاســی در قالــب تعلیــم 
و تربیــت اجتماعــی در محــور کســب هویــت اجتماعــی را متذکــر می شــوند. هویــت اجتماعــی که 
می توانــد در امــر تربیــت سیاســی متعالیــه اســالمی راهگشــای چالش هــای اجتماعــی سیاســی 
هــم در ُبعــد حکمرانــی و سیاســت ورزی باشــد و هــم در ُبعــد اجتماعــی و مردمــی آن باشــد کــه 

منجــر بــه بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام اجتماعــی می گــردد.  

ــی  ــان معرفت ــوان بنی ــالمی به عن ــی اس ــی دین ــا و جهان بین ــوی، باور ه ــگ رض ــیره و فرهن در س
در بــاب تربیــت اخالقــی و بســط آن بــه حــوزۀ اجتماعــی و سیاســی ازجملــه روش هــای امــام رضــا
g در ارتبــاط بــا مســئلۀ تربیــت سیاســی در حــوزۀ عمومــی بــوده اســت. توحیــد خدابــاوری، 
والیت پذیــری، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، آگاه ســازی مــردم بــه حقــوق و تکالیــف آن هــا در 
جامعــه اســالمی، کســب معــارف دینــی بــرای شــناخت جریان هــای باطــل ازجملــه مولفه هــای 
بحــث تربیــت اخالقــی و بســط آن بــه حــوزۀ کنشــگری اجتماعــی سیاســی بــوده است)شــریفی، 
1400: 207(. بــه عبــارت دیگــر، رویکــرد امــام رضــاg در وهلــۀ اول، آگاهی بخشــی اجتماعــی 
بــه مــردم و ســپس تبییــن مســیر مطلــوب بــرای زندگانــی در جامعــه بــوده اســت. اساســًا هــدف 
ــازی  ــان  نهادینه س ــۀ خودش ــی در زمان ــی اجتماع ــت سیاس ــاب تربی ــاg در ب ــام رض ــی ام نهای
ــه روش هــای  ــارۀ زمــان و مــکان ازجمل ــان دیگــر،  شــناخت درســت درب ــه بی و معرفت بخشــی و ب
امــام  رضــاg بــوده اســت. روزی مــردی از ماورأالنهــر بــه خدمــت حضــرت رضــاg  رســید و از 
ایشــان خواســت کــه مــرا از خــدای خــود آگاهــی ده. حضــرت می فرماینــد»ان اللــه أیــن آالیــن 
ــه  ــد خالــق مکان هــا،  ب بــال أیــن و کیــف الکیــف بالکیــف و کان  اعتمــاده علــی قدرتــه«؛ خداون
ــن  ــرد چنی ــه آن م ــی ک ــت. زمان ــش اس ــدرت بی انتهای ــر ق ــتوار  ب ــا و اس ــده  کیفیت ه ــود آورن وج
جوابــی از حضــرت شــنید بــه دیــن اســالم روی آورد)اســتاد ولــی، 139۵:  ۸۸(. ایــن مســئله خــود 
بیــان کننــده  ایــن اســت کــه حضــرت در اولیــن مرحلــه از تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه، 
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محــور توحیــد را در نظــر دارنــد و ایــن مســئله را راه صحیــح شــناخت معــارف اســالمی می داننــد. 
ــه  ــود. ب ــی در اوج ب ــای انحراف ــه فرقه ه ــد ک ــت می کردن ــه ای زیس ــًا در زمان ــاg اساس ــام رض ام
ایــن ترتیــب، شــناخت اجتماعــی دادن بــه مــردم بــرای مواجهــۀ اصولــی بــا چنیــن انحرافاتــی از 
 gــات گفتمــان حضــرت رضــا ــق آگاهی بخشــی و توانمند ســازی اجتماعــی جــزو ضروری طری
بــوده اســت. فرقه هایــی چــون واقفیــه، زیدیــه، معتزلــه و نهضــت ترجمــه بــا رویکرد هــای مختلــف 
ــل  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــالش می کردن ــواب ت ــای ناص ــط و گفتمان ه ــه های غل ــج اندیش ــود در تروی خ
ضــرورت داشــت امــامg به عنــوان رهبــر امــت اســالمی و مربــی جامعــه مســلمین ضمــن مبــارزه 
بــا چنیــن انحرافاتــی بــه تربیــت نخبــگان اجتماعــی سیاســی،  دینــی و فرهنگــی اقــدام کننــد تــا 
بســتر خــردورزی اجتماعــی بــرای توانمند ســازی حــوزه عقالنیــت عمومــی در جامعــه گســترش 
یابــد. پــرورش نخبگانــی چــون یونس بــن عبد الرحمــان، حســین بــن ســعید اهــوازی، فضــل بــن 
ــرد  ــه عقلــی و کارب ــو گــذار از یــک رویکــرد نقلــی ب ــن آدم ... می توانســت در پرت ــا ب شــاذان، زکری
عقالنیــت اجتماعــی، بســتر تربیــت اجتماعــی سیاســی جامعــه را بــه وجــود آورد. بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه همــواره مکتــب تشــیع به عنــوان یــک مکتــب و گفتمــان بــه بی عدالتــی،  
ظلــم، اســتبداد، تحجــر و ... معتــرض بــوده اســت. امام رضــاg در پرتــو چنین مســئله ای مقابله 
ــتند  ــازگاری داش ــد سرناس ــم می دادن ــا ظال ــازش ب ــت، س ــه ذل ــن ب ــه ت ــی ک ــی انفعال ــا جبر گرای ب
ــور  ــد. به ط ــزاری می جوی ــدارد و از آن بی ــول ن ــی را قب ــن نظم ــیع چنی ــه تش ــد ک ــان می کردن و بی
کلــی، تربیــت اجتماعــی سیاســی امــام رضــاg بــر محــور تربیــت اخالقــی و تربیــت عقالنــی 
اســتوار شــده اســت، مســیری کــه می توانــد ختــم بــه کمــال و ســعادت بشــری در وجــوه مختلــف 

ــود.  ــت مانی وی ش زیس

امــام رضــاg همــواره در تــالش بودنــد در جامعــه فضــای مســاعد تربیتــی ایجــاد کننــد تــا در 
ــا حکامــی چــون  ــه ای کــه ب ــه اصالح ســازی اجتماعــی اقــدام نماینــد. ایشــان در زمان ــو آن ب پرت
مامــون روبــه رو بودنــد، تــالش کردنــد تــا چنیــن فضایــی را بــرای نشــر فرهنــگ اســالمی ایجــاد 
ــالَة َتْنهــی   ــالَة ِإَنّ الَصّ ــِم الَصّ ِق

َ
ــه آیــۀ قــرآن کــه می فرمایــد: »أ ــا عطــف ب کننــد. امــام رضــاg ب

َعــِن اْلَفْحشــاِء َو اْلُمْنَکِر«)عنکبــوت، 45( بــه گفتمان ســازی و بستر ســازی پرداخــت تــا بــه نوعــی 
در اشــاعه فرهنــگ اصیــل اســالمی و گفتمــان حــق اقــدام نمایــد. بدیــن منظــور فریضــه نمــاز 



130

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــاg بــه عنــوان پیشــران ســعادت تربیــت اجتماعــی، انســانی، 
سیاســی و فرهنگــی از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت. فرهنــگ رضــوی در تربیــت اجتماعــی 
سیاســی بــر دو پایــه اســتوار شــده اســت: 1. پایــه و محــور شــناختی  2. محــور رفتــاری. در پایــۀ 
ــرای  ــل موجــود ب ــا رذای ــه ب ــر متربیــان به منظــور مقابل اول، حضــرت آگاهی بخشــی اجتماعــی ب
توانمند ســازی اجتماعــی را در نظرداشــتند و در پایهپــۀ دوم، رفتــار و کنــش ورزی امــام در جامعــه را 
به منظــور تثبیــت معــارف اســالمی دینــی بــرای تربیــت صحیــح اجتماعــی، فرهنگــی مــورد توجــه 
قــرار گرفــت. در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــام رضــاg، تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه را 
ــد  ــه( وارد فرآین ــوزۀ عمومی)جامع ــو آن ح ــرد و در پرت ــش می ب ــی پی ــجام اجتماع ــمت انس ــه س ب
اجتماعــی شــدن می شــود، به طوری کــه مطابــق بــا رهنمود هــا و کنش ورزی هــای حضــرت رضــا
g زیســت اجتماعــی مطلــوب را کســب می کنــد، دارای یــک شــخصیت اجتماعــی می شــود، 
می توانــد عملکــردی فعــال در جامعــه داشــته باشــند و بــه نوعــی در خود آگاهــی جامعــه نقــش 
ــی  ــت اجتماع ــرای تربی ــاg ب ــام رض ــازی ام ــر، بستر س ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش ــری داش موث
سیاســی جامعــه بــا عطــف بــه مســئله حضــور در نماز هــای جماعــت نشــان از توجــه ایشــان بــه 
مســئله انســجام اجتماعــی دارد. ظرفیتــی کــه می توانــد امــت اســالم را بــه همگرایــی اجتماعــی، 
سیاســی و فرهنگــی برســاند و ظرفیــت ایجــاد یــک جامعــه وحدت محــور به وجــود می آیــد. از دیگر 
اقدامــات حضــرت رضــاg در بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی، تربیــت نخبــگان در جامعــه بوده 
اســت. راهبــرد حضــرت در ارتبــاط بــا نخبــگان جامعــه، تربیــت آنــان بــر مبنــای گفتمــان اصــالح 
قابــل تبییــن اســت)آیتی، 139۵: ۵7-۵۶( گفتمانــی کــه درصــدد اصــالح وضــع موجــود در پرتــو 
رهایــی از اســتبداد، تحجــر، ظلــم، بی عدالتــی و... بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــدف نهایــی 
امــام رضــاg در جامعــه اســالمی تربیــت نخبــگان فعــال و آگاه بــه مســائل زمانه و همچنیــن آگاه 
بــه معــارف اســالمی بــوده اســت کــه بــه نوعــی ایــن نخبــگان می تواننــد اختالل هــای هنجــاری 
موجــود در جامعــه را به واســطۀ کنــش ورزی فعاالنــه در مقابــل نظــم اســتبدادی خنثــی نماینــد و 
ــی، در  ــور کل ــوند. به ط ــالمی ش ــارف اس ــو مع ــالمی در پرت ــت اس ــی ام ــاد همگرای ــاز ایج زمینه س
ــه  ــر ب ــرد منج ــه رویک ــی الرضاg س ــی علی بن موس ــی و فرهنگ ــی اجتماع ــت سیاس ــیرۀ تربی س

انســجام و همبســتگی اجتماعــی در امــت اســالمی می شــود: 
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1. تبــادل اندیشــگانی و گفتمانــی در محــور منطــق آزادی بیان)گفتمان ســازی اســالمی امــت 
محــور(

ــرد  ــات مخالف)رویک ــر جریان ــالمی در براب ــه اس ــای حق ــالم و بینش ه ــت اس ــات حقانی 2. اثب
ســاختاری( جایگزین ســازی 

3. ارائــه یــک الگــوی مطلــوب در خصــوص تعامــل اجتماعــی بــا دیگران)الگو ســازی اســالمی بــه 
عنــوان بدیل مطلــوب(.

ــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی زمامــداران  یکــی از اصــول بســیار مهــم در ســیرۀ رضــوی در ب
و حاکمیــت اصــل آزادی انســان و تامیــن نیــاز تهدیدســتان و قشــر ضعیــف جامعــه اســت. زکریــا  
بــن آدم می گویــد از حضــرت پرســیدم:» مــردی از اهــل ذمــه بــر اثــر قحطــی و گرســنگی شــدید، 
فرزنــدش را در ازای تامیــن زندگــی بــه دیگــری می دهــد، آیــا چنیــن کاری صحیــح اســت؟ حضرت 
فرمــود: الیتبــاع حــر، فانــه الیصلــح لکــو المــن اهــل الذمه«)طوســی ،1367، ج7: 77(. انســان 
آزاده قابــل خریــد و فــروش نیســت و چنیــن کاری بــر اهــل ذمــه جایــز نیســت. در بینش اســالمی، 
ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg حکومــت اساســًا بایــد از بیت المــال بــه افراد تهیدســت کمــک نماید 
تــا مانــع از خدشــه دار شــدن حریــت و اســتثمار انســان ها در جامعــه اســالمی شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، در پرتــو ایــن روایــات در جامعــه اســالمی، مدیــران و صاحب منصبــان حاکمیتــی بــر آن هــا 
الزم اســت بــا عطــف بــه ســیرۀ رضــوی در برنامه ریــزی و تدبیــر معیشــت و تعییــن زندگانی مناســب 
و مطلــوب جامعــه خویــش قــدم بردارنــد و بســتر ســعادت و کمــال را ایجــاد کننــد. ازجملــه اصول و 
رهیافت هــای تربیــت سیاســی حضــرت رضــاg کــه از آن به عنــوان بایســته  های رفتــاری مدیــران 
ــۀ  ــت. در اندیش ــی اس ــوب و وظیفه شناس ــزی مطل ــتن برنامه ری ــود، داش ــاد می ش ــی ی حاکمیت
امام رضــاg موفقیــت و انســجام اجتماعــی در پرتــو کنــش ورزی سیاســی در عرصــه حاکمیتــی 
برنامه ریــزی مدیــران در بــاب مدیریت هــای کالن اجتماعــی و سیاســی اســت کــه می توانــد 
نظام منــدی و مطلوبیت هایــی را بــرای مــردم بــه وجــود آورد. در ایــن زمینــه امــام بیــان می دارنــد 
کــه تدبیر)عقالنیــت( و برنامه ریــزی قبــل از عمــل، انســان را از پشــیمانی رهایــی می بخشــد. از 
جملــه مســائل مهــم و راهبــردی در اندیشــه سیاســی امــام رضــاgو ارتبــاط آن بــا مســئله تربیــت 
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سیاســی اجتماعــی، تئوریــزه کــردن امامت شــیعی در جامعــه و بستر ســازی برای نمایان ســاختن 
ســاختار مســلط اســتبدادی موجود)نظــم عباســی( بــوده اســت. رویکــرد امــام رضــاg در قبــال 
ایــن مســئله از دو جنبــه قابــل تامــل اســت:  نخســت. نفــی حکومــت جور)طاغــوت( و دوم. ارائــه 
بدیــل و یــا آلترناتیو ســاختاری کــه در قالــب علنی ســازی امامــت شــیعی به عنــوان نمونــه مطلــوب 
در جهــت هدایــت امــت اســالمی در حوزه هــای سیاســی اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگــی و دینی 
مشــهود اســت. بدیــن منظــور امــام رضــاg قبــول والیت پذیــری و خالفــت را بــدون شایســتگی 
مــورد پذیــرش نمی دانســتند)میر حســینی و دیگــران،1399: 172(. بــه عبــارت دیگــر، ایشــان به 
مســئله غصــب خالفــت توســط ناشایســتگان و امامــت و والیت پذیری شایســتۀ پــاکان توجه جدی 
داشتند)طبرســی، 1403ق، ج2: 433(. در ســیرۀ رضــوی ابــزار ســه گانه تقیــه، مناظــره و معجــزه 
به عنــوان ابزار هــای ســه گانه بــر مبنــای اصولــی چــون توحیــد، امامــت و عدالــت کاربســت پیــدا 
می کــرد. بــه عبــارت دیگــر، در اندیشــه امــام رضــاg تربیــت سیاســی  دو وجــه دارد: 1. تربیــت 
سیاســی در حــوزۀ عملیاتــی کــه شــامل تقیــه در برابر نظم مســلط حاکمیتــی، شــرکت درمناظرات 
ــا گروه هــای مختلــف در جامعــه بــه منظــور تربیت ســازی نیرو هــای آگاه و همچنیــن معجــزات  ب
ماننــد طلــب بــاران از خداونــد به منظــور اثبــات حقانیــت. 2. تربیــت سیاســی در حــوزۀ بینــش و 
ارزش هــای اســالمی کــه بــه نوعــی در ایــن حوزه توحیــدی محــوری، تحیر زدایــی و قدســیت زدایی 
از حکومــت وقــت جــای گرفتــه اســت. در فرهنــگ رضــوی اثبــات یــک نظــام مطلــوب اســالمی بــر 
محــور تربیــت شایســتگان قابــل تامــل اســت و به نوعــی در چنیــن مکتبــی انســان کامــل و تربیــت  
یافتــه بــر دو عنصــر اعتــدال و عقالنیــت می توانــد زمینه ســاز ایجــاد آرمان شــهر اســالمی شــود. 
بــه عبــارت دیگــر، در اندیشــه و کنــش ورزی امــام رضــاg میــان اســالم)دین( و سیاســت وحــدت 
و پیوســت برقــرار اســت کــه بــه معنــای ارائــه و بازنمایــی یــک سیاســت شــریعت مدار اســت. در ایــن 

مســیر ســه بســتر راهبــردی مــورد نظــر امــام اســت:

الــف. تربیــت در حــوزه و بســتر بینــش سیاســی؛ در ایــن بســتر حضــرت رضــاg بــه 
بصیرت افزایــی اجتماعــی در میــان مــردم بــرای ارتقــای ســطح درک سیاســی آنــان بــه کنشــگری 
ــد. ــام دادن ــدی انج ــروط والیت عه ــرش مش ــان پذی ــان در جری ــه ایش ــد آنچ ــد. مانن می پرداختن

ب. تربیــت در بســتر ارزش هــا و نگرش هــای سیاســی: در ایــن حــوزه امــام رضــاg بــه تربیــت 
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نخبــگان اســالمی همــت گماردنــد تــا ایــن نخبــگان مســیر توانمند ســازی اجتماعــی را در پرتــو 
اصــول اســالمی بســط دهنــد و کنشــگری فعاالنــه ای در برابــر نظــام حکمرانــی جائرانــه بــه وجــود 

آوردنــد. 

ــط  ــن حــوزه حضــرت ضمــن فهــم رواب ــار سیاســی؛ در ای ج.  تربیــت در حــوزۀ مهارت هــا و رفت
قــدرت در سیســتم سیاســی موجــود و تصمیم گیــری آگاهانــه در برابــر آن ضمــن مهارت افزایــی 
در حــوزه عمومی)جامعــه( بــه هویت ســازی و الگو دهــی اجتماعــی هــم اقــدام می کردنــد. ماننــد 

شــرکت در جلســات بحــث و مناظــره بــرای اثبــات حقانیــت اســالم و مســئله امامــت.

ــرورش یــک انســان و جامعــه  ــاری حضــرت رضــاg پ اساســًا تربیــت سیاســی در الگــوی رفت
ــود  ــه وج ــی را  ب ــوزۀ عموم ــی در ح ــی سیاس ــد اجتماع ــۀ رش ــه زمین ــت ک ــد اس ــوب کارآم مطل
مــی آورد. شــکل  گیری نظــام توحیــدی، حاکمیــت قوانیــن الهــی در جامعــه، نفــی فســاد و 
بستر ســازی بــرای بالندگــی اجتماعــی از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت. پذیــرش و مقبولیــت 
تشــریعی در کنــار حاکمیــت تکوینــی الهــی در چارچــوب بســتر شــریعت کــه بــه نوعــی تربیــت 
سیاســی تنظیمــی اســت، در الگــوی رفتــاری حضــرت رضــاg از اولویــت راهبــردی برخــوردار 
اســت. در اندیشــه ورزی امــام رضــاg رهبــران و کارگــزاران تربیت یافتــه از مکتــب اســالم بایــد در 
تکلیف گرایــی و تکلیف  مــداری اجتماعــی نقــش داشــته  باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان بایــد در 
حــوزۀ عمومی)جامعــه( بــا عطــف بــه مســئولیت پذیری، زمینۀ اجــرای احکام شــریعت اســالم را به 
وجــود آورد. اساســًا در اندیشــۀ تربیتــی امــام رضــاg یــک نظام سیاســی بــرای هماهنگ ســازی و 
انسجام ســاختاری بایــد قابلیت هــای انســانی را در جهــت توحید بــاوری یــک جامعــه توحید محــور 

بــه کار گیــرد. 

۱0. نتیجه گیری

تربیــت سیاســی به طــور کلــی اقــدام اســتراتژیک اجتماعــی و فرهنگــی و اساســًا یــک 
فرایندآموزشــی محســوب می شــود کــه بــه انتقــال معیارهــا و هنجار هــا کمــک فــراوان می نمایــد. 
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بــه بیــان دیگــر، تربیــت سیاســی بــه افــراد جامعــه امــکان می دهــد تــا فعاالنــه در امــور جامعــه خود 
مشــارکت کننــد و در قبــال مســائل اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی بــه کنش گــری بپردازنــد و در 
حــد انتظــار از نتایــج آن بهره منــد شــوند. به طــور کلــی، تربیــت سیاســی متاثــر از پیش نیاز هایــی 
ــل دارد.  ــتگی متقاب ــا وابس ــن پیش  نیازه ــه ای ــدن آن ب ــی ش ــرا و عملیات ــد اج ــه در رون ــت ک اس
ــری  ــده و یاد گی ــم دهن ــوزۀ تعلی ــک ح ــوان ی ــوزش به عن ــامل آم ــاز ش ــای پیش نی ــن مولفه ه ای
ــد در  ــف اجتماعــی می توانن ــاز دارد. نهاد هــای هــای مختل ــوان یــک عنصــر جریان ســاز نی به عن
فراینــد تربیــت سیاســی اجتماعــی تاثیر گــذار باشــند و ارزش هــای نویــن و مطابــق بــا ســاخت و 
ســاحت داخلــی بــه جامعــه و زیســت اجتماعــی سیاســی خــود تزریق کننــد. در اندیشــۀ اســالمی 
تربیــت سیاســی همــواره جایــگاه رفیعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت و در نظام منــد شــدن 
جامعــه اســالمی، تربیــت سیاســی به عنــوان یــک عنصــر کاربــردی مــورد توجــه اســت. در اندیشــه 
و فرهنــگ اســالمی پذیــرش اصولــی ماننــد الهی بــودن خالفــت انســان، پذیــرش اصــل توحیــد، 
توجــه بــه اصــل آزادی کــه تــوام بــه مســئلۀ مســئولیت اســت، توجــه بــه مســئولیت های همگانــی، 
توجــه بــه مســئلۀ عدالــت در امــور اجتماعــی سیاســی، نفــی قــدرت و قدرت طلبــی، حق  مــداری و 
حق طلبــی در تربیــت عالــی سیاســی اجتماعی اســالمی موثر و کارســاز اســت. تربیت سیاســی از 
دیــدگاه اســالم هــم می توانــد پرورانــدن انســان هایی شایســته و متعهــد باشــد کــه در مقابــل خلــق 
و خــدا مســئول اند و خــود را در محیــط مأموریــت و دیگــر عرصه هــای سیاســی بیرونــی و درونــی 
متعهــد می داننــد. تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــاg همــواره در امتــداد تربیــت سیاســی 
مکتــب اســالم اســت. در اندیشــۀ سیاســی امام رضــاg تربیــت سیاســی ابعــاد ســه گانه  دارد: 1. 
ُبعــد شــناختی؛ یعنــی میــزان آگاهــی و شــناخت در باور هــای فــردی اجتماعــی دربــارۀ ماهیــت 
و شــیوه عمــل سیاســی در جامعــه به عنــوان یــک عامــل اجتماعــی کننــده، 2. ُبعــد احساســی؛ 
بــه معنــی توجــه بــه احساســاتی مثــل وظیفه شناســی، مســئوولیت پذیری، 3. ُبعــد شایســتگی 
و لیاقــت سیاســی بــه معنــای چگونگــی انتخــاب کارگــزاران بــرای ایفــای نقــش سیاســی موثــر در 
جامعــه. بــه بیــان دیگــر، ســیمای تربیــت سیاســی در ســپهر اندیشــگانی امــام رضــاg به معنــای 
ــب آن  ــه موج ــه ب ــت ک ــالمی  اس ــه اس ــک جامع ــان ی ــان مردم ــالمت آمیز می ــه مس ــراری رابط برق
احتــرام متقابلــی کــه بیــن آن هــا شــکل می گیــرد و رفتــار مســالمت آمیزی بــه وجــود می آیــد کــه 
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در آن  بســیاری از تعصبــات کــه زمینــه جنــگ و خونریــزی را فراهــم می کنــد از بیــن مــی رود و آن ها 
را بــه ســمت همدلــی و همراهــی در ســطح جامعــه ســوق دهــد. ایــن ســیمای کلــی دربرگیرنــدۀ 
معرفــت انســان بــه خــود و خدا)فطــرت  محــوری(، دارا بــودن عاملی برای بازشناســی و ســازندگی) 
عقالنیــت محــوری(، داشــتن قــدرت تعیین کنندگــی)اراده و اختیــار( اســت. بــه بیــان دیگــر، امــام 
رضــاg در پرتــو مســئله تربیــت سیاســی درصــدد انســجام اجتماعی سیاســی بودند؛ مســئله ای 
کــه می توانســت در ُبعــد حکمرانــی و سیاســت ورزی یــک حکومــت متعالیه اســالمی به وجــود آورد 

و در ُبعــد تربیــت اجتماعــی مدنی)سیاســی( افــراد و جامعــه تــراز اســالمی شــکل گیــرد.
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