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چکیده
تربیــت سیاســی ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه در شــکلدهی چهارچوبهــای حکومــت اســامی
ش جامعــه و بصیرتافزایــی اســامی نقــش اساســی دارد .تربیــت سیاســی
و مشخصســازی نــوع کن ـ 
فراینــدی اســت کــه از امــور غیرسیاســی آغــاز میشــود و بعــد از آن بــه حوزههــای بســیطتری ســوق پیــدا
میکنــد .در اندیشــۀ اســامی و الگویهــای رفتــاری ائمــه اطهــار bتربیــت سیاس ـیاجتماعی انســان
و جامعــه همــواره از اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده اســت .امامــان معصــوم از طریــق تربیــت اجتماعــی
و سیاســی همــواره بــه تبییــن معــارف دینــی در حوزههــای فــردی و حکومتــی پرداختــ ه و بــه تربیــت
ً
انســانهای تــراز فرهنــگ و هویــت اســامی اقــدام کردهانــد .در اندیشــۀ سیاســی امــام رضــا gاساســا
مفهــوم تربیــت سیاســی در ارتبــاط با توانمندســازی جامعۀ مســلمین بهمنظور آگاهســازی و ارتقای ســطح
بینــش آنــان بــرای فهــم روندهــای موجــود اســت .ســوال اصلــی پژوهــش این اســت کــه تربیت سیاســی در
اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام رضــا gچگونـ ه اســت؟ بــر اســاس یافتههــای پژوهــش در الگــوی رفتــاری
ً
امــام رضــا gتربیــت سیاســی اساســا بــه معنــای خودآگاهــی اجتماعــی و برقــراری انســجام سیاســی
اجتماعــی و دارای مولفههــا و ویژگیهــای خــاص خــود اســت،بهطوریکــه حقمــداری  ،عدالــت ،آزادی
بیــان ،تکریــم و احتــرام ،مخاطبشناســی و آگاهــی بــه زمانــه از مهمتریــن ویژگیهــای تربیــت سیاســی
در اندیشــه و الگــوی رفتــاری ایشــان اســت .بــر ایــن مبنــا روش پژوهــش بهصــورت توصیفیتحلیلــی اســت
کــه بــا بهرهگیــری از روایــات و ســیرۀ رضــوی بــه تبییــن تربیــت سیاســی در اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام
رضــا gمیپــردازد.
کلیدواژهها :امام رضا ،gتربیت ،سیاست ،تربیت سیاسی ،اندیشۀ سیاسی.
 .1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول)Somaye.hamidi@birjand.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجندEhsanmozdkhah@birjand.ac.ir :
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 .1مقدمه
ســاحت تربیــت سیاســی بخشــی از نظــام تربیتــی معطــوف بــه کســب شایستگیهاســت کــه
بهواســطۀ آن متربیــان از روندهــا و فرایندهــای وضــع موجــود داخلــی آگاهــی پیــدا میکننــد و
منجــر بــه بینشافزایــی سیاســی اجتماعــی آنــان میشــود .شناســایی اندیشــه و ســیرۀ سیاســی
هــر فــرد عالوهبــر آن کــه بیانگــر باورهــا ،کنشهــا و رفتارهــای سیاســی اســت ،نشــانگر درک
درســت وی از ســاختار سیاســی جامعــه نیــز اســت .در اندیشـ ۀ سیاســی مفاهیمی ازجملــه تربیت
ً
سیاســی شــهروندان و اجتمــاع اساســا از جایــگاه باالیی برخــوردار اســت ،مفهومی کــه بهنوعی در
شــکلدهی بــه حکومــت و نحــوۀ حکمرانــی و همچنیــن نــوع برخــورد جامعه بــا حاکمیــت اثرگذار
اســت .دوران امــام رضــا gکــه یکــی از شــاخصترین دورههــای فرهنگ و تمدن اســامی اســت،
بــا توجــه بــه حاکمیــت بنیعبــاس ،ضــرورت ایجــاد یــک جامعــۀ قــوی کــه بتوانــد ســره و ناســره
زمانــۀ خــود را درک کنــد جــزو ملزومــات اجتماعــی آن دوران بــوده اســت .از ایـنرو ،امــام رضــاg
بــا توجــه بــه جامعیــت فکریشــان مســئلۀ تربیــت سیاســی اجتماعــی شــهروندان را در دســتور
کار خــود قــرار دادنــد؛ هدفــی کــه در ُبعــد کالن خــود توانمندســازی اجتماعــی مــردم در برابــر
حکومــت جائــر و روندهــای باطــل را دنبــال میکــرد .در الگــوی رفتــاری امــام رضــا gتربیــت
ً
سیاســی اساســا برخــوردار از حقمــداری ،حقطلبــی ،نفــی قدرتطلبــی و حــب قــدرت ،اقنــاع و
روشــنگری اجتماعــی ،تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدارســازی اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیتهای
موجــود ،تــاش بــرای مقابلــه بــا روندهــای باطــل ،تــاش در جهــت بســط ارزشهــای اســامی
بهمنظــور حفــظ جامعــه و فرهنــگ اســامی و همچنیــن شناســایی چهــرۀ تزویــر حاکمیــت و
ارائــه راهحــل بــرای خــروج از بحرانهــای موجــود ازجملــه روشهــای تربیتــی در ُبعــد سیاســی
اجتماعــی اســت .بهطــور کلــی ،فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــا gبهعنــوان مربــی
ی عبــاس درصــدد بــود تــا جلوههــای حقیقــی اســامی
حقیقــی جامعــۀ اســامی در عصــر بن ـ 
شــیعی را در جامعــه نهادینــه ســازد و بــا تربیــت افــراد شــاخص و توانمنــد کــه آگاهــی الزم دربــارۀ
جامعــه و روندهــای موجــود آن داشــت ه باشــند ،بهنوعــی مخاطبشناســی هدفمنــد را ســرلوحۀ
کار خــود قــرار دهنــد و بتواننــد فرهنــگ اســامی را از هرگونــه تحریــف و خطــر حفــظ نماینــد و
ً
اساســا انســجام اجتماعــی سیاســی را در امــت اســامی ایجــاد کننــد.
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 .2پیشینۀ پژوهش
تاکنــون آثــار و تالیفــات فراوانــی دربــارۀ اندیشــه و الگــوی گنشــگری و رفتــاری امــام رضــاg
صــورت گرفتــه اســت کــه از مهمتریــن ایــن آثــار میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :نقــی پــور
و دیگــران( )۱۳۹۶در پژوهشــی بــا عنوان«ســیرۀ تعلیمــی تربیتــی امــام رضــا gدر بــاب مناظــره
بــا گروههــای مختلــف اجتماعــی» اعتقــاد دارنــد کــه نــوع برخــورد امــام رضــا gبــا ادیــان و
گروههــای مختلــف نشــان دهنــدۀ تربیتســازی و انسانســازی ایشــان در عصــر و زمانــۀ خویــش
داشــته اســت .حاتمــی و دیگــران( )۱۳۹8در مقالــهای بــا نام«مهمتریــن مولفههــای حکومــت
مطلــوب در اندیشــه و کنــش سیاســی امــام رضــا »gبه بحــث دربــارۀ حکمرانی مطلوب اســامی
اشــاره میکننــد .نویســندگان بــا بســط مفهــوم حکمرانــی مطلــوب بــه اندیشــۀ سیاســی امــام رضا
 gاشــاره میکننــد کــه حکومــت مطلــوب و حکمرانــی شایســتۀ اســامی  ،شــیوهای اســت کــه
در آن توحیــد ،حقمــداری ،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()۱۳۹۷
در اثــری بــا عنــوان «مولفههــای مکتــب سیاســی امــام رضــا gدر افــق تمــدن اســام» بیــان
میکننــد کــه تمــدن اســامی مطلــوب بهعنــوان یــک حیــات طبیــۀ الهــی خاســتگاه اصلــی در
اندیشــه و تفکــر شــیعی دارد .نگارنــدگان اشــاره دارنــد کــه در مکتــب سیاســی رضــوی بــا توجــه
و عطــف بــه امــر انسانســازی و تربیــت انســانهای تــراز اســامی درصــدد تمدنســازی نویــن
اســامی منطبــق بــا فرهنــگ اســامی اســت .شــریفی( )۱۴۰۰در پژوهشــی بــا نــام «ســبک و
ســیرۀ امــام رضــا gدر تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه» بیــان میکنــد کــه شــیوۀ تربیتــی امــام
رضــا gبهعنــوان یــک ســبک زندگــی اجتماعــی نویــن قابــل تبییــن و تحلیــل اســت .نگارنــده
اشــاره میکنــد کــه ســیرۀ تربیتــی حضــرت رضــا gو همچنین تربیــت اخالقــی ایشــان در حوزۀ
عمومی(جامعــه) بهعنــوان راهنمــای امــت اســامی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت .میرحســینی
و دیگــران( )۱۳۹9در اثــری بــا نــام «مواضــع امــام رضــا gدر برابــر گفتمانهــای مشــروعیت
سیاســی دســتگاه خالفــت» اشــاره میکننــد کــه گفتمــان مقابــل امــام رضــا gکــه بهنوعــی
گفتمــان جــور و غیــر محســوب میشــود هیــچ مشــروعیتی در ســپهر گفتمانــی حضــرت رضــاg
ً
نــدارد و اساســا گفتمــان تشــیع را بــه عنــوان یــک بدیــل مناســب و مطلــوب در برابــر آن میداننــد
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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 رضــا gبررســی و
واکاوی کنــد.

 .3چهارچوب مفهومی
یکــی از مباحــث نوپدیــد کــه در عرصــۀ حکمرانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،مســئلۀ
تربیــت سیاســی اســت .تربیــت سیاســی مهمتریــن نــوع از تربیــت بــه حســاب میآیــد کــه در
تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه نقــش اساســی دارد .در ادبیــات مفهومــی و تئوریــک
تربیــت سیاســی یعنــی شهروندســازی ،مدنیتســازی و نهادینهکــردن 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 میکنــد کــه پــرورش
فضایــل ،دانشهــا و مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای مشــارکت سیاســی و آمــاده بــرای مشــارکت
آگاهانــه در بازســازی جامعــه اســت(الیاس .)۱۸۵ :۱۳۸۵ ،امــوری همچــون تربیــت شــهروندان
بــا عنــوان متربیــان اجتماعــی ،گزینــش رهبــران سیاســی ،اجتماعیشــدن سیاســت ،نقــد نظــام
سیاســی از جملــه اهــداف کاربــردی تربیــت سیاســی اســت .بــه بیــان دیگــر ،تربیــت سیاســی
فراینــدی اســت کــه بــه ایجــاد شــخصیتی عقالنــی ،منتقــد ،توانــا در گفتوگوهــای ســازنده و
توانمنــد در عملکردهــا بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر وضعیــت موجــود اســت و در ایــن بســتر تقویت
بینــش و نگــرش اجتماعــی را هــم بــه ارمغــان مـیآورد .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
م ـیآورد .بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی یعنــی زمینهســازی و فرصتآفرینــی بهمنظــور کســب
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
در ســه محــور راهبــردی قابــل تقســیم و دســتهبندی خواهــد بــود .۱ :تربیــت در حــوزۀ دانــش
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و بینشهــای سیاســی .۲ .تربیــت در حــوزۀ ارزشهــا و گرایشهــای سیاســی .۳ .تربیــت
در حــوزۀ مهارتهــا و رفتــار سیاســی و اجتماعــی .الگــوی تربیــت سیاســی برآمــده از بافتــار
دینــی ،برخــوردار از اصولــی اســت کــه رعایــت آنــان بســتر تحقــق تربیــت سیاســی را ممکــن
میســازد .اصولــی ماننــد وفــاداری ،حقمــداری و حقطلبــی ،عدالتخواهــی ،عقلگرایــی،
مشــارکتطلبی و مســئولیتپذیری .تربیــت سیاســی یکــی از مولفههــای راهبــردی و بنیادیــن
تربیــت اجتماعــی و تربیــت مدنــی اســت .تربیــت سیاســی فراینــدی اســت کــه از طریــق آن،
ارزشهــای سیاســی اجتماعــی از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود(نصیری:۱۳۹۳،
ً
 .)۳۰در مقولــۀ حفــظ  ،بقــا یــا اساســا زوال یــک حکومت(دولــت) در فلســفه و اندیشــۀ اســام،
چگونگــی عملکــرد کارگــزاران نظــام سیاســی یکــی از مســائل مهــم و راهبــردی اســت .بیگمــان
رفتــار کارگــزاران دولتــی در اســتحکام پایههــای حاکمیــت و حکومــت و مانــدگاری نظــام موجــود
نقــش اساســی دارد و ایــن امــر جــز بــا انتخــاب افــراد شایســته  ،الیــق و توجــه بــه مســئله تربیــت
سیاســی امکانپذیــر نخواهــد بــود.
تربیــت سیاســی بهعنــوان یــک اقــدام فرهنگــی اجتماعــی نیازمنــد بســترهای مطلوبــی
اســت کــه بــه افــراد اجــازه کنشــگری آزادانــه و فعــال میدهــد تــا بتواننــد در روندهــا مشــارکت
داشــته باشــند و بــا نتایــج منبعــث از آن ،نیازهــا و خواســتههای خــود را پاســخ دهنــد .بــه بیــان
دیگــر ،تربیــت سیاســی شــهروندان یعنــی رهنمودســازی آنــان بــه ســمت پاسداشــت ارزشهــای
اصیــل اســامی انســانی کــه دارای جهتگیــری الهــی و توحیــدی اســت و میتوانــد بســترهای
مطلوبــی در عرصههــای اجتماعــی سیاســی بــرای کنشــگری شــهروندان فراهــم آورد(افتخــاری و
مهجــور .)۸۰ :۱۳۹۵ ،ازجملــه اهــداف کاربــردی و بنیادیــن تربیــت سیاســی میتــوان بــه تربیــت
شــهروندان ،گزینــش رهبــران سیاســی ،ایجــاد همگرایــی سیاســی بــر پایــۀ تســامح و تســاهل
و اجتماعیشــدن سیاســت و سیســتمهای تصمیمگیــری بــرای جامعــه اشــاره کــرد .بــر ایــن
اســاس ،تربیــت سیاســی یعنــی رشــد دانــش ،آگاهــی ،بینــش ،معرفــت و مهارتهــای الزم بــرای
حضــور فعــال و نقشآفرینــی در عرصههــای مختلــف کــه معنــا مییابد(نصیــری.)۳۳ :۱۳۹۳،
ً
اساســا تربیــت سیاســی در ُبعــد اجتماعــی میتوانــد نیروهــای 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 ارزشهــای مطلوب اجتماعی سیاســی
بهمنظــور کنشــگری فعاالنــه در عرصــۀ عمومــی و عرص ـ ۀ زیســت اجتماعــی و سیاســی(هراتی و
دیگــران .)۱۲۲ :۱۴۰۰ ،بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی اجتماعــی یعنــی تحولــی بنیادیــن در
مخاطــب و جامعــۀ هــدف کــه بتوانــد از روندهــا ضمــن کســب آگاهــی و بینــش الزم توانایــی تغییــر
مطلــوب آنهــا را داشــته باشــد.
ً
اساســا اصــاح و پایــداری حکومــت مرهــون فراینــدی بــه نــام تربیــت سیاســی اســت .در
اندیشــۀ اســامی کــه در راســتای اندیشــه ائمــۀاطهــار bو نظــام تفکــری ایشــان اســت ،تربیــت
سیاســی حقــی تعاملــی میــان ملــت و حکومــت اســت کــه بــه واســطۀ آن رکــن تکاملــی تربیــت
سیاســی اجتماعــی یعنــی جامعــۀمدنــی بــه وجــود میآیــد و در پرتــو آن هدایــت اجتماعــی از
منظــر بصیرتافزایــی شــکل میگیــرد .تربیــتسیاســی همانطــور کــه بیــان شــد قــراردادی
اجتماعــی محســوب میشــود کــه شــهروند عــاوه بــر شــان خدماتگیرنــده از حکومــت بهعنــوان
ناظــر بــر حاکــم اســامی اســت .در مقابــل ،حاکمــان جامعــۀ اســامی هــم بــا پشــتیبانی از حــوزۀ
ً
عمومی(ملــت) بــر نهادینهســازی حاکمیــت خــود اقــدام میکننــد .اساســا ایــن رونــد نیازمنــد
تحکی ـ م کــردن ارزشهــا ،نگرشهــا در پرتــو برقــراری یــک تعامــل ســازنده متقابــل میــان دولــت
ملــت اســت .بــر همیــن اســاس شــاخصهای تربیــت سیاســی موفــق قابــل ذکــر اســت:
 .۱مهارتافزایی در کسب حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی.
 .۲تالش برای تاثیرگذاری در روندهای اجتماعی و درک آن فرایندها.
 .۳کانونیشدن گفتمان تربیتی و درک ضرورت و اهمیت اجتماعی سیاسی آن.
 .۴توجه به نقش ارزشهای سیاسی در اجتماع به منظور گسترش آنها.
 .۵بسترسازی برای تحوالت آرام در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی در جامعه.
ً
اساســا بــرای اینکــه فراینــد تربیــت سیاســی مســیر مطلــوب خــود را طــی کند ،بایــد رونــد تربیت
مخاطبــان در جهــت حفــظ ارزشهــا ،هنجارهــا صــورت گیرد(شــرفی )۳۴ :۱۳۸۹ ،تــا بهنوعــی

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

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

111

تربیــت مدنی(سیاســی) مطلــوب صورتبنــدی شــود.

 .4مبانی تربیت سیاسی در اندیشۀ امام رضاg
تربیــت اســامی پــرورش بــر اســاس اصــول دیــن و رعایــت قواعــد اســامی را ضــروری
میداند(باقــری .)65:1385 ،از دیــد اســام ،تربیــت برانگیختــن تواناییهــای گوناگــون انســان
و پــرورش آن اســت کــه البتــه بایــد بــا تــاش شــخص متربــی هــم تــوام باشــد تــا بتوانــد نهایــت
کمــال را ایجــاد کنــد .مولفههــای تربیــت سیاســی اســامی و تربیــت اجتماعــی ،همــواره یکــی از
مهمتریــن انــواع الگوهــای تربیتــی اســت کــه تعلیــم و پــرورش آن ،جامعــۀ متعهــد بــه آرمانهــای
اســامی ،اجتمــاع وظیفهشــناس بــرای تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه اســامی را بــه
وجــود مـیآورد .در اندیشــۀ سیاســی تربیتــی حضــرت رضــا gهم مفهــوم تربیت سیاســی نمونۀ
متعالــی تربیــت مدنی(سیاســی اجتماعــی) اســت کــه بهطــور جــدی ایشــان ضمــن توجــه بــه
اصــول بنیادیــن تربیــت سیاســی ماننــد توحید(عبودیــت) و ســعادت مفاهیمــی مثــل آگاهســازی
اجتماعــی ،توانمندشــدن اجتماعــی ،عمومیســازی آموزههــای اســامی در بســتر حــوزۀ
عمومــی از جملــه مولفههــای تربیــت سیاســی در الگــوی رفتــاری ایشــان اســت .بهطــور کلــی،
تربیــت سیاســی در خوانــش اســامی آن دارای ســه ُبعــد هستیشناســانه و انسانشناســانه و
جامعهشــناختی اســت.
الف .تربیت سیاسی در خوانش هستیشناسانه
حــوزه و بســتر تعلیــم و تربیــت و همچنیــن حــوزۀ سیاســت کــه بهنوعــی در ســاحت تربیــت
سیاســی بــه یکدیگــر پیونــد میخــورد ،ریشــه در نــوع نــگاه و نگــرش هستیشناســانه دارد.
ایــن مســئله اثــر مســتقیمی بــر شــناخت سیاســی دارد کــه وجهــی از تربیــت سیاســی بــه حســاب
میآیــد .از ایــن منظــر تربیــت سیاســی و ارائــه یــک روایــت هستیشناســانه از آن ،یعنــی مبــدا و
منشــا جهــان آفرینــش منبعــث از وجــود مطلــق پــروردگار اســت و بهنوعــی تالشهــای صــورت
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گرفتــه بایــد بــه صورتــی باشــد کــه در همــۀ وجــوه تربیتــی کالم الهــی بهعنــوان عنصــر کانونــی
در صــدر باشــد تــا دیگــر ابعــاد متاثــر از ایــن دســتهبندی بــه هــدف و غایــت خــود برســد .معرفــت
توحیــدی در ُبعــد هستیشناســانه تربیتــی از دیگــر مفروضهــای بنیادیــن اســت .بهطوریکــه
پذیــرش اصــل توحیــد در تفکــر اســامی و مســائل زندگــی ازجملــه مســائل تربیتــی میتوانــد
مســیر را مشــخص نمایــد .از ای ـنرو ،تربیــت سیاســی و مســائل مربــوط بــه آن ضمــن پذیــرش
معرفــت توحیــدی و توجــه بــه امــر خداونــد و مســئله والیــت میتوانــد اثرگــذار و موثــر باشــد .در
وجــوه حکمرانــی ایــن مســئله میتوانــد شــاخصهایی در جهــت انتخــاب یــک نمونــه مطلــوب
مهــم باشــد .بــه ایــن دلیــل کــه ایمــان ،علــم و تقــوا میتوانــد 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 اســامی رهنمــون ســازد .در اندیشــۀ تربیتــی
ً
امــام رضــا gهــم تربیــت سیاســی اجتماعــی دارای یــک وجــه کالن یعنــی توحیــد و اساســا
دارای دیالکتیــک و خوانشــی هستیشناســانه اســت .در ایــن شــاخص کالن ،تربیــت سیاســی
یعنــی داشــتن بینشهــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتبــاط متقابــل میــان فعــل – ذات و
احــد اســت کــه ایــن مفاهیــم در اندیشــۀ توحیــدی نهفتــه اســت و منشــأ هستیشناســانه دارد.
در دعــای هشــتم صحیفــۀ رضــوی کــه بهنوعــی میشــود از آن الگــوی هستیشناســانه در قالــب
ت خداونــد و
تربیــت اجتماعــی سیاســی اســتخراج کــرد ،اشــاره دارد کــه آگاهیســازی بــه صفــا 
ت انســانی و همچنیــن غفلتزدایــی از جایــگاه رفیعــی در ایــن خوانــش برخــوردار اســت.
فطــر 
بهطوریکــه در ایــن کالم ،اصالــت و توجــه بــر ابهامزدایــی و غفلتزدایــی از انســان بــرای حضــور
موثــر در جامعــه در گفتمــان تربیتــی حضــرت رضــا gمفصلبنــدی شــده اســت.
ب .تربیت سیاسی در خوانش انسانشناسانه
شــناخت انســان پــس از شــناخت خداونــد و خداشناســی از اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده،
بهطوریکــه در رســالت انبیــا توجــه بــه خویشــتن انســانی از اولویتهــای اساســی بــه حســاب
ً
آمــده اســت .اساســا انسانشناســی میتوانــد شــناخت الزم از پدیدههــای پیرامونــی و امــر
خارجــی را تحقــق بخشــند .در بــاب ایــن مســئله بایــد گفــت کــه انسانشناســی اســامی در
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ً
برگیرنــدۀ جایــگاه انســان در نظــام هســتی اســت .انســانها اساســا بایــد در جهــت رضایــت معبود
کار کننــد و مطابــق بــا دســتورهای الهــی شــرایط زیســت اجتماعــی سیاســی را بــه وجــود آوردند تا
بهنوعــی از مطلوبیتســازی برســند .در منشــا انسانشناســانۀ تربیــت سیاســی ،توجــه انســان بــه
هویــت واقعــی و مــن حقیقــی خــود میتوانــد بسترســاز تعلیــم و تربیــت صحیــح شــود و در چنیــن
تربیتــی شــهروندان آگاه  ،نــوع دوســت ،قایــل بــه ارزشهــای اصیــل اســامی پــرورش خواهنــد
یافــت و نظــم اســامی مطلــوب شــکل خواهــد گرفــت .از دیگــر مبانــی انسانشناســانۀ تربیــت
سیاســی اســامی توجــه بــه مســئولیت انســانی اســت .مســئولیت نهتنهــا یــک امــر فــردی بلکــه
یــک امــر اجتماعــی سیاســی هــم بــه حســاب میآیــد و میتوانــد در مســئلۀ اراده و اختیار انســانی
هــم موثــر باشــد .بــاور بــه ایــن نکتــه کــه حــق آزادی او مســئولیتزایی ایجــاد میکنــد ،میتوانــد
ً
در فعالیتهــای سیاســی اجتماعــی هــم اثرگــذار باشــد .ایــن مســئله اساســا نیازمنــد پذیــرش
مســئولیت آن در برابــر خداونــد و جامعــه است(شــرفی .)۱۱۵ :۱۳۸۹ ،بهطــور کلــی ،توجــه بــه
نقــش مســئولیت انســانی در روندهــای اجتماعــی سیاســی مطابــق بــا عملکردهــا میتوانــد در
تربیــت سیاســی شــهروندان اثــر داشــته باشــد .در اندیشــۀ تربیتی امــام رضا gهم تربیت انســان
تــراز اســامی از جملــه مولفههــای بســیار مهــم اســت کــه ایشــان بــه آن توجــه جــدی داشــتهاند.
حضــرت رضــا gدر روایتــی میفرماینــد« :لــو وجــد شــابا مــن شــبان الشــیعه ال یتفقــه لضربتــه
عشــرین سوطا»(مجلســی ،ج .)۳۴۶ :۷۵ایــن روایــت از حضــرت بیــان میکنــد کــه بــر همــۀ افراد
جامعــه اســامی الــزام دارد کــه آموزههــای دینــی را در ابعــاد سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
 ...بــه روشهــای تقلیــدی اجتهــادی فراگیرنــد تــا از مســئولیت خــود در جامعــۀ اســامی آگاهــی
یابنــد و متناســب بــا آن بــه کنشــگری بپردازنــد .بهطــور کلــی ،ضــرورت توجــه بــه نقــش حجــت
درونــی در بطــن انســان مطابــق بــا ســیرۀ رضــوی خواهــد توانســت کن ـشورزی مطلــوب بشــر را
تدویــن نمایــد.
ت سیاسی در خوانش جامعهشناختی
ج .تربی 
ی اجتماعــی در ُبعــد اســامی آن و ارائــه راه صحیــح بــرای هدایــت جامعــه
تربیــت سیاســ 
اســامی همــواره در الگــوی رفتــاری ائمــۀاطهــار bاز جایــگاه واالیــی برخــوردار بــوده اســت.
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از ایــن منظــر حضــرت رضــا gبهعنــوان رهبــر و امــام جامعــه در زمانــۀ خویــش بــرای تربیــت
سیاســی اجتماعــی در ُبعــد جامعهشــناختی آن بــه کنــشورزی پرداختــ ه بودنــد؛ بهطوریکــه
ایشــان چهارچوببنــدی یــک نســل و جامعــۀ منتظــر را مدنظــر داشــتهاند .یکــی از شــاخصههای
بســیار مهــم تربیــت سیاســی در خوانــش جامعهشــناختی آن توجــه بــه آینــده و ترســیم کنشــگری
متناســب بــا آن اســت کــه در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــا gبــه آن اشــاره شــده اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،خودســازی اجتماعــی ،توانمندســازی اجتماعــی ،آمادگــی مواجهــه بــا بحرانهــا
و ارائــه بدیلهــای مناســب در برابــر آن ،گــذار از خودمحــوری بــه اجتماعمحــوری دینــی
اســامی ،خدامحــوری و دینمحــوری و همچنیــن عدالتخواهــی ازجملــه مبانــی و مولفههــای
وجــودی تربیــت سیاســی اجتماعــی در گفتمــان جامعهشــناختی بــا عطــف بــه اندیشــه امــام رضا
 gاســت .در ســیرۀ تربیتــی فرهنــگ رضــوی بــا عطــف بــه نگــرش جامعهشــناختی ،آمــوزش
اجتماعــی در محوریــت جهانبینــی اســامی بهعنــوان بنیــان اخــاق اجتماعــی حاکمیــت
موضوعیــت دارد(شــریفی .)۲۰۷ :۱۴۰۰ ،زیربنــای اخــاق اجتماعــی و تربیــت اجتماعــی
سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــا gدر نگــرش جامعهشــناختی آن توحیدبــاوری اســت کــه
بهنوعــی ایشــان درصــدد فراگیــری چنیــن بــاوری در میــان امــت اســامی بودهانــد .از دیگــر
اقدامــات تربیتــی حضــرت رضــا gاجتمــاع در برابــر فــرق و گفتمانهــای ذالــه بــوده اســت.
حضــرت ضمــن آگاهیبخشــی در بســتر حــوزۀ عمومی(جامعــه) بــه تربیــت شــاگردان و نخبــگان
اســامی میپرداختنــد تــا امــت اســامی را در شــناخت جریانهــای حــق و باطــل راهنمایــی
کننــد و ظرفیتســازی الزم بــرای گســترانیدن گفتمــان اســامی را در بســتر اجتماعــیآن ایجــاد
نماینــد .بــه عبــارت دیگــر ،در فرهنگ رضــوی و اندیشــۀ حضرت رضــا gجامع ه آرمانی اســامی
دارای ویژگیهایــی چــون خردگرایــی /عقالنیــت ،عدالــت ،گســترش دانــش ،حاکمیــت امــام،
تعالیبخشــی بــه مســیر جامعــه در شــناخت گفتمانهــای باطــل ،توسعهبخشــی اجتماعــی،
بصیرتافزایــی اســت .بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی اجتماعــی در خوانــش جامعهشــناختی آن
بــا عطــف بــه اندیشــه حضــرت رضــا gبــه دنبــال جهتدهــی بــه گرایشهــای اجتماعــی بــرای
گفتمانســازی اســت(عصارهنژاد دزفولــی و دیگــران .)۴۶ :۱۴۰۰ ،بــه ایــن معنــا کــه حضــرت در
پــی ایــن بودنــد تــا در برابــر سیاس ـتگذاریهای مخــرب در نظــام حکمرانــی بنیعبــاس ،بــال
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ایجابــی مقابلــه بــا ایــن مســئله را در ُبعــد اجتماعــی را ایجــاد کننــد ،بهطوریکــه در مســیر تربیــت
اجتماعــی جامعــه بــا عطــف بــه آگاهیبخشــی و بصیرتافزایــی ،تربیــت نخبــگان اســامی بــرای
اشــاعه و بســط گفتمــان اســام مــد نظــر ایشــان بــوده اســت.

 .5شیوهها و اصول تربیت سیاسی در اندیشه و کنش رفتاری امام رضاg
در کنــش سیاســی امــام رضــا gکــه ریشــه در اندیشـههای ایشــان دارد چنــد فــرض قابــل بیان
است:
 .۱پیگیری سیاست تقیهآمیز در برخورد با حاکمیت.
 .۲اتخــاذ مواضــع هوشــمندانه سیاســی و ادامــه مســیر راهبــردی امامــت با عطف بــه مقتضیات
زمانــی و مکانی.
اولیــن و مهمتریــن اقــدام سیاســی امــام رضــا gدر زمــان خالفــت عباســی پیگیــری کنشــگری
تقیهآمیــز در جهــت تربیــت سیاســی جامعــۀ شــیعه در جهــت فعالیتهــای سیاســی بــوده
اســت .نــوع تربیــت سیاســی اجتماعــی اتخــاذ شــده در دوران امــام رضــا gطــوری بــود کــه
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 رضــا gدر ابعــاد اجتماعــی و سیاســی  ،مصلحــت و بــه
ثمــر نشســتن و تــداوم حرکــت ضــد حکومــت جــور از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت بهطوریکــه
درایــت سیاســی و آیندهنگــری از ویژگیهــای مهــم و کاربــردی تربیــت سیاســی و ســیره سیاســی
امــام رضــا gبــه حســاب میآید(حاتمــی و دیگــران .)۲۰۱ :۱۳۹۸ ،از دیگــر مســائل مهــم در
ارتبــاط بــا ســیرۀ تربیتی سیاســی امــام رضــا gدر زمــان خالفت عباســیان ،برخورد هوشــمندانه
ً
بــا مســئلۀ والیتعهــدی بــود .امــام رضــا gاساســا والیتعهــدی را کــه از ســوی مامــون مطــرح
شــده بــود ،بهطــور مشــروط پذیرفــت ،زیــرا اگــر چنیــن برخــوردی صــورت نمیگرفــت وضــع
اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی زمانــه آن روز انســداد بیشــتری را علیــه شــیعیان و جامعه بــه وجود
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م ـیآورد ،امــا امــام gبــا مشــروط کــردن مســئلۀ والیتعهــدی بــه فرصتســازی و بسترســازی
الزم بــرای تربیــت اجتماعــی و سیاســی جامعــه بهدســت آورد و بهنوعــی ظرفیــت بصیرتافزایــی
سیاســی را گســترش دادنــد .بهطــور کلــی ،در ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gجامعـهای کــه در آن
حاکمــان نامشــروع بــر آن حکومــت میکننــد و بــر مــردم تســلط پیــدا کردهانــد ،بینشافزایــی
اجتماعــی عمومــی ،تربیــت مدنــی سیاســی بهمنظــور افزایش ســطح آگاهــی و مخاطبشناســی
وســیلهای بــرای رهایــی جامعــه از بحرانهــای موجــود خواهــد بــود .بــه بیــان دیگــر ،ســیرۀ تربیــت
سیاســی اجتماعــی امــام رضــا gدر چهــار بخــش قابــل تفکیــک اســت کــه بــه شــرح زیر اســت:
 .۱تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدارســازی مســلمین و اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیتهــا و توجــه
آنــان بــه معــارف اصیل اســامی.
 .۲تالش برای جلوگیری از انحراف زمامداران از خط فکری اسالم.
 .۳تالش برای بسط ارزشهای اسالمی در میان مردم بهمنظور حفظ جامعۀ اسالمی.
 .۴افشــای واقعیــت زمامــداران غاصــب و افشــای حقیقــت در جهــت روشــن ســاختن مشــکالت
اجتماعــی سیاســی بــرای مــردم.
بــه بیاندیگــر ،تفکــر خردمنــد و عقالنیتگســتر از ویژگیهــای بنیادیــن تربیــت سیاســی در
اندیشــۀ امــام رضــا gاســت .امــام gبــا عطــف به ایــن مســئله درصــدد بودند بــا افزایش ســطح
آگاهــی ،خردمنــدی 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 رضــا gبهگونـهای بــوده کــه در کنــار عنصــر عقالنیــت و خــردورزی،
محبــت و مهــرورزی از دیگــر اصــول و شــیوههای تربیتــی ایشــان بــوده اســت.

 .6سیاست متعالیه؛ حکمرانی و مسیر تربیت سیاسی در مکتب رضوی
درگونهشناســی سیاســت از منظــر امــام رضــا ،gتوجــه بــه سیاســت الهــی کــه سیاســتی
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ً
در پرتــو شــکوفایی اســتعدادهای فطــری و عقالنــی انســان اســت جایــگاه رفیعــی دارد و عمــا
حــوزۀ جدیــد حکمرانــی سیاســی اســت(افتخاری .)۱۰-۱۹ :۱۳۹۲،بــر همین اســاس ،سیاســت
منطبــق بــر دســتورات الهــی و گفتمــان اســامی بهمعنــای حقیقــی آن یعنــی مدیریــت نظاممنــد
جامعــه اســامی ،نظمدهــی بــه زندگــی انســانها بهعنوان«ملــت» در ابعــاد دنیــوی و اخــروی در
نظــام اندیشــگانی حضــرت رضــا gمــورد توجــه بوده و مســیر تربیت سیاســی اســامی اســت .با
تاکیــد بــر اندیشــۀ تربیتــی امامرضــا gمســیر تربیت سیاســی یعنــی پــرورش فضایــل ،دانشها،
افزایــش ســطح آگاهــی اجتماعــی ،بسترســازی برای تعامــل اجتماعی در بســتر جامعه اســامی.
ً
اساســا در بافتــار ذهنــی و گفتــار اندیش ـهای حضرترضــا gتربیــت سیاســی بایــد بــه مســیر
تکاملــی انســان منتهــی شــود کــه بهنوعــی بایــد دو هــدف داشــته باشــد .1 :نیازمنــد حکومــت
اســت کــه قوانیــن الهــی و اســامی را بهطــور معقــول و شایســته اجــرا نمایــد .2 .حکومــت بــا
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 اســامی ،سیاســت و دیانــت دو
جــزء جداناشــدنی محســوب میشــود و همــواره بــر سیاســی بــودن دیــن تاکیــد شــده اســت .در
دیــدگاه امامرضــا gسیاســت و سیاسـتورزی جــزء جداناشــدنی نظــام اندیشـهای و جهانبینی
اســامی دینــی اســت .بهواقــع ،متناســب بــا اندیشــه امــام gتدبیــر سیاســی بــه وســیلۀ رهبــر
جامعــه اســامی اســت کــه در مدیریــت ،رشــد ،پــرورش ،توســعه و هدایــت اجتماعی به کنشــگری
میپــردازد و مصالــح دنیــوی و اخــروی را در کنــار هــم بــه پیــش میبــرد .در اندیشــۀ امامرضــاg
سیاســت تمــام مصالــحاجتماعــی و مصالــح انســانی را فرامیگیــرد و بهنوعــی بــه ســوی سیاســت
ً
متعالیــه و زیســت اجتماعــی اســامی رهنمود میســازد .اساســا در بافتــار فکری و نظــام گفتمانی
امــام رضــا gبیــن تربیــت و سیاســت ارتباطــی جداناشــدنی برقــرار اســت و بهنوعــی مقولـهای از
ً
ت سیاســی تبدیل
حکمــت عملــی اســت کــه اساســا ایــن دو متغیــر در قالب کلی خــود یعنــی تربی 
بــه ارزش ،هنجــار و فضیلــت میشــود و در تحقــق جامعــۀ آرمانی اســامی موثر اســت .پس تربیت
سیاســی از دیــدگاه امامرضــا gیعنــی توجــه بــه ارزشهــای واالی انســانی و آراســتن جامعــه بــه
ً
فضیلــت و قــدرت بصیــرت .اساســا حضــرت رضــا gدر بیــان شــاخصهای حکومــت مطلــوب
و سیاســت متعالیــه ،سیاســت الهــی را بســتر تربیــت سیاســی راســتین میداننــد .بــه ایــن معنــا
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کــه در گفتمــان اســامی الهــی ،تزویــر و نیرنــگ محلــی از اعــراب نــدارد یــا سیاســتی تک ُبعــدی
ً
ً
کــه صرفــا ُبعــد مــادی را در برگیــرد نیســت؛ بلکــه سیاســت چندوجهــی اســت کــه اساســا مصالــح
عمومــی اجتماعــی و اخــروی را مــازم یکدیگــر میدانــد و چنیــن سیاســتی در اندیشــه امامرضــا
 gهــم مصالــح دنیــوی دولــت ملــت و هــم مصالــح اخــروی انســانها را تامیــن میکنــد و بــه
هــدف نهایــی خــود کــه تربیــت حقــه اســامی اســت میرســد؛ تربیتــی کــه سرشــار از فضیلــت،
ارزشهــای واالی انســانی و تهذیــب اســت .از منظــر حضــرت رضــا gهــدف سیاســت ،هدایت و
راهبــری جامعــه اســامی در جهــت تامیــن مصالــح انســانی اجتماعــی و حرکــت در مســیر فطرت
ً
از طریــق تهذیــب ،راهنمایــی و تربیــت اســت کــه اساســا در بســتر حکومــت اســامی الهی محقق
میشــود .بــه بیــاندیگــر  ،امــام gرکــن رکیــن سیاســت را قــدرت و غایــت نهایــی آن را تربیــت
اجتماعــی سیاســی جامعــه و رســاندن بــه تربیــت سیاســی متعالیــه میداننــد.
بهطــورکلــی ،پیشــران تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــامرضــا gمفهــوم والیــت اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه ملــت و جامعــه اســامی بــا والیتپذیــری و توجــه بــه حضــور رهبــر در جامعــه در کنــار
تامیــن مصالــح دنیــوی ماننــد تامیــن امنیــت ،حفــظ نظــم ،تامیــن رفــاه بایــد جامعــه را بــه ســوی
ارزشهــای معنــوی و متعالــی هدایــت کنــد ،هدایتــی کــه در جهــت قــرب الهــی بــا خــروج از
ظلمــت جهــل بـ ه ســوی روشــنایی بصیــرت ،آگاهــی و علــم باشــد .بــهبیــان دیگــر ،مفهــوم تربیت
سیاســی در اندیشــۀ حضــرت بسترســاز هدایــت جامعــه اســامی در عصــر غیبــت اســت؛ یعنــی
نایــب امــام یعنــی ولــی فقیــه جامعــه اســامی مســئول تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعه اســت؛
ً
مســئولیتی کــه اساســا در تحقــق ارزشهــای الهــی بایــد حرکــت نمایــد .بــه عبــارت دیگــر ،در یک
خوانــش جامعهشناســی از مفهــوم تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امامرضــا gتحقــق جامعــۀ
مدنــی اســامی نیازمنــد تعلیــم ،تربیــت ،پــرورش اجتماعــی بهمنظــور بــاالرفتــن ســطح آگاهــی
و بصیــرت عمومــی ،افزایــش ســطح تســاهل و مــدارا ،نفــی انحصارطلبــی اســت کــه میتوانــد
ت سیاســی نویــن را در جامعــه اســامی تحقق بخشــد .با عطف به اندیشــه سیاســی اســام و
تربیـ 
اندیشــه سیاســی امــام رضــا gحکومــت وســیلهای بــرای ابــاغ و اجــرای احــکام الهی بهحســاب
ً
میآیــد کــه وظیفــۀ مهــم آن اجــرای عدالــت اســت .حکومتــی کــه اساســا بایــد بــه اهــل آن واگــذار
شــود و در تحقــق عدالــت اجتماعــی بکوشــد .برقــراری عدالــت اجتماعــی در جامعــه در اندیشــۀ
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حضــرت رضــا gدر گــرو مســئولیتپذیری سیاســی اجتماعــی اســت که بخشــی از تعهــد مدنی
اجتماعــی اســت کــه افــراد جامعــه بهعنــوان ملــت و سیاس ـتمداران بــه عنــوان دولــت بایــد آن
را مــد نظــر قــرار دهنــد .بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی و ســیرۀ تربیتــی امامرضــا gمســئولیت
انســانی در بســتر مســئله تربیــت سیاســی از دو لحــاظ اهمیــت دارد:
 .1مسئولیت افراد جامعه و دولتمردان در برابر خداوند.
 .2مسئولیت متقابل اعضای جامعه در فرایندهای اصالح اجتماعی.
ت رضــا
همانطورکــه بیــان شــد ،واکاوی مفهــوم تربیــت سیاســی در نظــام اندیشــگانی حضــر 
 gدر عصــر غیبــت همــواره میتوانــد راهگشــای جامعــه اســامی در مواجهــه بــا بحرانهــا،
مســیر هدایتــی بــه ســوی سیاســت متعالیــه باشــد بهطوریکــه ایــن بافتــار تفکــری در عصــر
غیبــت در ســه ســطح میتوانــد هدایــت جامعــه اســامی و امــور مســلمین را جهــت دهــد:
ً
 .۱در ســطح عمومــی کــه دربرگیرنــدۀ ارتبــاط میــان ملــت و دولــت اســت کــه ایــن ارتبــاط اساســا
بهمعنــای ارتبــاط تعاملــی و ســازنده در جهــت رفــع و رجــوع نیازهــای دنیــوی ،مصالــح اســامی و
تعالــی انســانی اجتماعی باشــد.
 .۲در ســطح نهــادی کــه نهادهــای جامعــۀ اســامی ماننــد نهــاد حاکمیــت بایــد در قبــال
جامعه(ملــت) بهصــورت مــداوم و پیوســته در تحقــق عدالــت اجتماعــی ،توجــه به منافــع و مصالح
اســامی را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و بســتر اجــرای سیاســت متعالیــه اســامی را موجــب
شــود .بــه همین منظــور در امــام رضــا gمیفرماینــد«و اذا جار الســلطان هانــت الدوله»(محدث
نــوری1320،ق ،ج .)۴۵۷ :۳بــه ایــن معنــا کــه اگــر در دولتــی یــا حاکمیتــی «عدالــت» حاکــم
نباشــد ظلــم ،جــور ،گمراهــی ،جهــل در آن نظــام حاکــم میشــود و پایههــای حاکمیــت سســت
میگــردد؛
 .۳در ســطح انتقــادی هــم بازتــاب نظــرات امــت اســامی و جامعــه اســامی بهمنظــور بازســازی
ً
و توســعۀ اســامی بایــد محوریــت یابــد کــه اساســا ایــن نکتــۀ مهــم در پرتــو والیتپذیــری،
بصیرتافزایــی محقــق خواهــد شــد و جامعــه را از آالیندههــای سیاســی پــاک میگردانــد .بــا
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عطــف بــه همیــن مســئله امــام gدر برخــورد بــا حاکــم وقــت یکــی از دهــات کابــل بیــان میکند
کــه « :از خــدا بتــرس و امــت محمــد nرا 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
کارهــای آنــان رســیدگی نما»(ابــن بابویــه ،۱۳۷2،ج .)۱۶۰ :۲همانطــور که گفته شــد ،کلیدواژۀ
بصیرتافزایــی در گفتمــان تربیــت سیاســی امامرضــا gجایــگاه رفیعــی دارد .بصیــرت بهطــور
کلــی یعنــی داشــتن درک درســت از دیــن در بســترهای زمانــی و مکانــی مختلف(خلوصــی،
 .)۹۸ :۱۳۹۷بــر همیــن اســاس  ،حضرترضــا gدر هــر فرصتــی از فرصتهــای طالیــی
سیاســی در جهــت پایهریــزی و تبییــن اصــول اعتقــادی بهمنظــور بصیرتافزایــی و تربیــت
سیاســی دینــی اســتفاده هوشــمندانهای میکردنــد کــه بخــش اعظمــی از ایــن اقــدام بهمنظــور
خنثیســازی انحرافــات و تهدیــدات موجــود در جامعــه بــوده اســت .بهطــور مثــال ،نحــوۀ برخــورد
امــام gبــا فــرق انحرافــی ماننــد مفوضــه ،مجبــره ،متصوفــه ،معتزلــه ،واقفیــه ،قطعیــه و غــات
ت سیاســی نویــن اســامی
نمونــۀ بــارز انحرافزدایــی از جامعــه ،احیــای سیاســت متعالیــه و تربیـ 
محســوب میشــود .انحرافزدایــی و بصیرتافزایــی بهعنــوان مولفههــای ســازنده و قوامبخــش
تربیتسیاســی در مکتــب رضــوی شــامل اجزایــی ماننــد شــناخت حــق ،شــناخت دشــمن و
زمانشناســی میشــود .ب ـ ه عبــارت دیگــر و بــا تاکیــد بــر ســیرۀ سیاســی امــا م رضــا gهرچــه
شــناخت حــق و فطــرت انســانی و فطــرت الهــی بیشــتر شــود ،متعاقــب آن شــناخت دشــمن
ً
ســهلتر میگــردد .اساســا توجــه بــه ایــن شــناختهای ســهگانه در اندیشــۀ سیاســی اســام
و اندیشــه سیاســی در مکتــب رضــوی نیازمنــد تقــوای سیاســی خواهــد بــود کــه از مهمتریــن
ت سیاســی در ســیرۀ تربیــت سیاســی امــا م رضــا gاســت .مســئله
مولفههــا و متغیرهــای تربیـ 
تقــوای سیاســی بــا تاکیــد بــر اندیشــه امــامرضــا gبــه ایــن معناســت کــه فعــاالن سیاســی و
دولتمــردان نبایــد در عرصهــۀ سیاســی از فرصتهــا بــه نفــع خــود بهرهبــرداری شــخصی کننــد
ً
بلکــه بایــد بــا توجــه بــه تقــوای الهــی در عرصــۀ سیاســت تقــوای سیاســی را رعایــت کننــد و عمــا
بــه خودســازی بپردازنــد.
از دیگــر شــیوهها و اصــول تربیــت سیاســی در اندیشــه و کنــش رفتــاری امــام رضــاg
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اخالقگرایــی و اخالقمــداری بــوده اســت .توجــه بــه امــر اخالقــی از مولفههــای بســیار مهــم
در سیاســت رفتــاری مکتــب رضــوی بــوده کــه در تمــام مراحــل سیاســتمندی ایشــان امــر
اخالقــی قربانــی قــدرت نشــده و ایــن اصــل همــواره حاکــم بــر تفکــر ایشــان بهعنــوان یــک اصل
تربیتــی بــرای حــوزه سیاســت بــوده اســت .بــه بیــان دیگــر ،ایــن اصــل از ملزومــات و بدیهیــات
اندیشــۀ امــام رضــا gدر حــوزۀ تربیــت سیاســی حکمرانی و تربیت سیاســی شــهروندان اســت.
ً
بهطــور کلــی ،اخالقمحــوری و اخالقگرایــی در حــوزۀ تربیــت سیاســی اساســا بایــد بــه دور از
تشــریفات ،درو غگویــی ،قدرتطلبــی و منفعتجویــی باشــد تــا کنــش سیاســی مطلــوب شــکل
گیــرد و اجتمــاع اخالقــی چــه در حــوزۀ فرهنگــی اجتماعی و چــه حوزه سیاسـتورزی بــه وجود
آیــد .در کنــش سیاســی امــام رضــا gتوجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانی و اشــاعه و بســط آن
بهعنــوان یــک الگــوی تربیتــی در حــوزۀ سیاســت از اهمیــت بنیادیــن برخــوردار است(درخشــه
و حســینی فائــق .)۲۲ :۱۳۹۴،ایــن الگــو ،گویــای آن اســت کــه حضــرت متناســب بــا شــرایط
زمانــه و نــوع حکومــت و نــوع حاکــم ،اســتراتژیها و تاکتیکهــای راهبــردی متفــاوت در پیــش
گرفتنــد تــا در برابــر بحرانهــا بــه ارائــه راهحــل بپردازنــد و بهنوعــی ایــن نــوع رفتــار الگویــی
باشــد بــرای افــراد تــا در شــرایط زمانــی و مکانــی خــاص در حــوزۀ سیاســت و حکمرانــی بهطــور
هوشــمندانه تصمیمگیــری و تصمیمســازی کننــد .در الگــوی تربیــت سیاســی حضــرت رضــا
 gاطاعتناپذیــری از طاغــوت و جائــر بهعنــوان یــک نمونــه آرمانــی از کنــش تربیتــی قابــل
توجــه اســت .نــوع برخــورد امــام رضــا gبــا فضــل بــن ســهل کــه از درباریــان صاحــب نفــوذ
عباســی بــه حســاب میآمــد ،گــواه بــر ایــن مدعاســت کــه حضــرت هرگــز تــن بــه اطاعــت از
ظالــم و جائــر نمیدهنــد و در مقابــل همــواره بــا کنشــگری قاطــع ترجمــان جدیــدی از تربیــت
سیاســی حکمرانــی و اجتماعــی ارائــه میدهنــد کــه میتوانــد الگــو و سرمشــق حکمرانــی در
عصــر جدیــد باشــد .در بــاب تربیــت سیاســی حکمــران هــم حضــرت بیــان میکننــد کــه وجــود
ً
افــراد ناشایســت در راس امــور در نابســامانی اجتماعــی نقشــی پــر رنــگ دارد و اساســا بــرای
ســاماندهی بــه امــور داخلــی مســلمین ،وجــود افــراد شایســته کــه ناظــر بــه مصالــح و منافــع
مســلمین عمــل کننــد جــزو ضروریــات اســت.
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 .7عمومیسازی آموزههای اسالمی؛ مسیری جدید در تربیت سیاسی اجتماعی امام
رضاg
در اندیشــۀ امــام رضــا gعمومیســازی آموزههــای اســامی از جایــگاه واالیــی برخــوردار
ً
بــود .در ایــن دوره معــارف دینــی در میــان اجتمــاع کاربســت پیــدا کــرد و اساســا معــارف اســامی
جهتدهنــده بــه ســبک زندگــی ،آداب معاشــرت و کنشــگری اجتماعــی شــد .در دوران زندگانــی
حضــرت رضــا gقلمــرو معــارف دینــی از حــوزۀ عمومــی به حــوزه تصمیمســازی گــذار پارادایمی
پیــدا کــرد و همچنیــن منجــر بــه گســترش آن بــه دیگــر نقــاط حکومــت اســامی شــد(الهیزاده،
 .)۱20-۱19 :۱۳۹۳بــه بیــان دیگــر ،فرهنــگ رضــوی و آموزههــای سیاســی اجتماعــی امــام رضا
 gنســخهای در جهــت کنشــگری فعاالنــه در حــوزۀ عمومی(جامعه) بــوده کــه دارای مولفههایی
راهبــردی بــه ایــن شــرح اســت .۱ :جهانــیبــودن رویکــرد امــام رضــا gبهدلیــل حضــور ایشــان
در بطــن حاکمیــت زمانــه .۲ ،حضــور در مجموعــۀ کارگــزاران و تصمیمگیــران .۳ ،پهنــۀ ارتباطاتــی
وســیع امــام gبــا مــردم و اجتمــاع .به عبــارت دیگــر ،در اندیشــه و کنشورزی سیاســی امــام رضا
 gتربیــت سیاســی اجتماعــی دارای یــک وجــه کالن یعنی توحید اســت و این شــاخص کالن از
دو محــور تشــکیل شــده اســت :در محــور اول ،بینشهــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتباط
متقابــل میــان فعــل – ذات و احــد اســت کــه هــر س ـ ه ایــن مفاهیــم در اندیش ـ ه توحیــدی نهفتــه
ً
اســت .در محــور دوم ،حــوزۀ عملیاتــی کــه اساســا اســتعاذه بــه معنــای دوری از شــر و جدایــی
از نظــم ســلطهجو و همچنیــن گفتمــان غیــر در پرتــو آگاهــی اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی،
ی فکــری اســت کــه میتوانــد تحصیــل بــه مطلــوب را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورد .بــه
توانمنــد 
عبارتــی ،ایــن دو محــور نمونــۀ مطلــوب و متعالــی رســیدن بــه تربیــت مدنی(سیاســی) در اندیشــۀ
امــام رضــا gاســت.
در اندیشــۀ امــام رضــا gرســیدن بــه کمــال انســانی بــر محــور فرهنــگ اســامی بهعنــوان
شــاخصۀ اصلــی تربیــت سیاســی موفــق اســت .در ایــن نــوع از تربیــت سیاســی امــور جامعــه یــا
تدبیــر اجتماعــی بهعنــوان سیاســت ُمــدن و تدبیــر امــور جوامــع یــک نمونــۀ مطلــوب در هــدف و
غایــت نهایــی خــود کمالجویــی و اســامیت را در نظــر دارنــد کــه میتوانــد منجــر بــه همزمانــی
اخــاق و سیاســت شــود و بهنوعــی آگاهــی و خــردورزی اجتماعــی را ارتقــا دهــد و درنهایــت
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ســعادت انســانی را تضمیــن نمایــد .بــه بــاور امــام رضــا gتحقق چنیــن هدفی بــا آشــنایی کامل
رهبــر جامعــه بــا سیاســت حاصــل میشــود .در فرمایــش حضــرت رضــا gصفــت آشــنایی بــا
ً
سیاســت از لــوازم یــک رهبــر جامعــه اســامی و اساســا بــه بــاور ایشــان رهبــر جامعــه بهنوعــی
«عالــم بالسیاســه» است(اســتاد ولــی .)۲۰۲ :۱۳۹۵ ،بهطــور کلــی ،تربیت سیاســی اجتماعی در
اندیشــۀ امــام رضــا gبرمبنــای عمومــی و عملیســازی فرهنــگ دینــی بــه منظــور بســط آن در
جامعــه بــرای آگاهیبخشــی و افزایــش خــرد اجتماعــی شــهروندان بــوده اســت.
در اندیشــه و کنــش سیاســی حضــرت رضــا gتربیت سیاســی اجتماعــی در دو محــور خالصه
میشــود .۱:ایجــاد بینــش صحیــح سیاســی و بصیرتبخشــی اجتماعــی بهمنظــور اتخــاذ
کنشــگری مناســب .۲ ،ایجــاد فضاهــای مناســب بــرای کســب مهــارت سیاســی ماننــد شــرکت
در مناظــرات بــا گروههــای مختلــف اجتماعــی سیاســی بــرای آگاهیبخشــی عمومــی .بــر
حذرداشــتن امــت اســامی از نزدیکــی بــا گفتمــان جــور از مســائل و مولفههــای تربیــت سیاســی
اجتماعــی در اندیشــۀ امــام رضــا gاســت .حضــرت در پاســخ بــه ســلیمان جعفــری کــه دربــارۀ
همــکاری بــا ســلطان جــور از امــام ســوالی پرســیده بــود ،میفرماینــد«:ای ســلیمان وارد شــدن
بــر دســتگاه حاکمیتــی آنــان و کمــک بــه آنهــا و کوشــش در تامیــن نیــاز آنــان معــادل کفــر اســت
و ســزای آن آتــش دوزخ اســت»(حرعاملی،1385،ج .)۱۳۸ :۱۲البتــه بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن مســئله بهطــور مطلــق نیســت ،بلکــه در مــواردی اســتثنائاتی هــم وجــود دارد .بهطــور مثــال،
روزی حســن بــن حســین انبــاری کــه از کارمنــدان دولــت عباســی بــود در خصــوص وضعیــت خود
از حضــرت رضــا gســوال کــرد و ایشــان در جــواب وی فرمودند«:اگــر تــو میدانــی کــه هــرگاه
در ایــن شــغل کارمنــدی کاری کــه رســولخدا بــر آن امــر کــرده را انجــام میدهــی و کمــک و
یــاریات بــه شــیعیان میرســد و بــرای رســیدگی بــه امــور آنــان کوشــا هســتی  ،مجــاز بــه همــکاری
هســتی»(همان .)۱۳۵ :یکــی از اصــول تربیتــی امــام رضــا gکــه در رســتۀ تربیــت سیاســی
زمامــداران جامعــه اســامی قــرار میگیــرد نحــوۀ برخــورد بــا خــواص اســت .معضــل انحــراف
برخــی از خــواص و سوءاســتفاده آنــان از بیتالمــال در جامعــۀ اســامی همــواره وجــود داشــته و
بهنوعــی منجــر بــه شــکاف سیاســی در امــت اســامی گشــته اســت .بدیــن ترتیــب حضــرت رضــا
 gدر روشــنگری و آگاهیبخشــی بــه امــت اســامی فروگــذاری نمیکردنــد .دیــدگاه امــام رضــا
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 gدر بــاب تربیــت سیاســی نشــان میدهــد 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.

 .8شاخصهای تربیت سیاسی در مناظرات علمی امام رضاg
امــام رضــا gدر مناظــرات و گفتوگوهــای خــود تــاش میکردنــد تــا در کنــار برخــی اصــول
و شــاخصهای اخالقــی  ،نوعــی تربیــت سیاســی را بــه مخاطــب خــود بهعنــوان یــک متربــی
آمــوزش دهنــد کــه عبــارت اســت از:
 .۱احتــرام و مســئل ه تکریــم؛ یکــی از مبانــی و مولفههــای اســتخراج شــده از مناظــرات امــام رضــا
 gبــا صاحبــان تفکــر در زمانــۀ خویــش ،احتــرام و تکریــم آنــان بــوده اســت .ایشــان در هیچیــک
از مناظــرات علمــی خــود بــا مخالفــان ،درصــدد توهیــن ،تهمــت بــر آنــان نبودنــد و همــواره فــرد
مقابــل خــود را تکریــم میکردند(حســینی و دیگــران .)۱۵۶ :۱۳۹۷ ،از ایــن مولفــه میتــوان
اینگونــه اســتنباط کــرد کــه تربیــت سیاســی در حــوزۀ حکمرانــی و سیاسـتورزی همــواره مبتنی
بــر تفکــر انتقــادی اســت که طــرف مقابــل باید مــورد احتــرام و تکریــم باشــد و بهواســط ۀ آن فضایی
بــه وجــود آیــد تــا آنــان ضمــن ارائــه دیدگاههــای خــود نقــاط ضعــف اندیشـههای خــود را بیابنــد
و دربــارۀ مســائل آگاهــی الزم را پیــدا کننــد و در ایــن بســتر همگــرا پیشــرفت جامعــۀ اســامی بــر
مبنــای اصــول اســامی ایجــاد شــود.
 .۲آگاهــی از زمانــۀ خویــش؛ از دیگــر شــاخصهای تربیــت سیاســی در مناظــرات علمــی امــام
رضــا gآگاه بــودن ایشــان از روندهــای موجــود جــاری بــود؛ بهطوریکــه ایشــان همــواره از
فرایندهــای اجتماعــی سیاســی جامعیــت ذهنــی ادراکــی کامــل داشــتند و متناســب بــا وضــع
ً
موجــود بــه ارائــه یــک وضعیــت مطلــوب میپرداختنــد و اساســا بــه تعبیــر دیگــر آگاه بــودن از
واقعیــت موجــود و تصمیمگیــری متناســب بــا آن بــرای ایجــاد وضعیــت مطلــوب از ویژگیهــای
تربیــت سیاســی اجتماعــی اندیشــۀ سیاســی امــام رضــا gبــوده اســت.
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ً
 .۳اقنــاع و روشــنگری اجتماعــی سیاســی در قالــب رشــد تفکــر انتقــادی؛ اساســا هــدف و غایت
بســیاری از مناظــرات و گفتوگوهــا بایــد اقناعســازی و روشــنگری جامعــه دربــارۀ وضــع موجــود
باشــد تــا بهنوعــی بتــوان مطابــق بــا شــرایط موجــود بــه ارائــه راهحــل بــرای خــروج از بحــران
پرداخــت .امــام رضــا gدر مناظــرات خــود بــا علمــای اهــل کتــاب همــواره بــا پرهیــز از تعصــب،
هــدف کار خــود را روشــنگری و اقنــاع عمومــی اجتماعــی در نظــر میگرفتنــد تــا جامعــۀ خویــش
را از فرایندهــای موجــود آگاه ســازند و متناســب بــا آن بــه بــرای خــروج از وضــع موجــود بــرای
رســیدن بــه وضــع راهحــل مطلــوب ارائــه کننــد.
 .۴آزادی بیــان؛ یکــی از شــاخصهای مهــم در اندیشــه تربیــت سیاســی اجتماعــی امــام رضــا
 gتوجــه فــراوان ایشــان بــر آزادی بیــان در برابــر دیگــران بــه بیــان اندیشـهها و تفکرات خودشــان
بود(همــان .)۱۷۰ :بــه بــاور امــام رضــا gآزادی بیــان از حقــوق مســلم انســانی اســت و چنیــن
حقــی نبایــد از هیــچ فــردی ســلب شــود بلکــه بایــد افــراد اندیش ـههای خــود را در یــک فضــای
بــدون تــرس ،تهدیــد و تطمیــع بیــان کننــد و بــه نقــاط قــوت و ضعــف اندیشـهای خــود پــی ببرنــد.
ی الرضــا ،gســبک و الگــوی رفتــاری
برتــری فرهنگــی اســام در بیــان و کالم علــی بــن موس ـ 
ایشــان پــس از طــرح والیتعهــدی توســط مامــون کــه منجــر بــه جریانســازی امامــت توســط امام
رضــا gشــد ،در تربیــت سیاســی جامعــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود بهطــوری کــه جامعــه
در چهــار ُبعــد علمــی ،سیاســی ،فرهنــگ و اجتماعــی به واســطۀ کنشــگری و الگــوی رفتــاری امام
ً
رضــا gارتقــا یافــت .اساســا مکتــب سیاســی رضــوی کــه اثبــات امتــداد مکتــب علوی بــود منجر
بــه ارتقــای فهــم اجتماعــی و تربیــت سیاســی جامعــه مطابــق بــا دســتورات فرهنــگ اســامی
میشــد و بــر مشــروعیت حکومــت جائــر خــا هویتــی جــدی ایجــاد میکــرد.
 .۵عدالــت؛ در بــاب مســئل ه عدالــت کــه همــواره یکــی از مولفههــای ســازندۀ هویــت اســامی
بــوده اســت ،حضــرت میفرماینــد« :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 میکنــد ،ولــی ظلــم نمیکنــد و بــا مــردم
ســخن میگویــد ولــی دروغ نمی-گویــد ،بــه مــردم وعــده میدهــد ولــی تخلــف نمیکنــد،
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 ،۱۳۸۵ ،ج .)396 :27بــا عطــف بــه ایــن روایــت
از امــام رضــا gدر حــوزۀ تربیــت سیاســی حاکمــان اســامی بایــد صداقــت ،عدالــت و وفــای بــه
عهــد را پیشــه نماینــد تــا بســتر الزم در جهــت ارتقــای آگاهــی و تربیتــی اجتماعــی سیاســی ب ـه
وجــود آید(کریــم زاده .)61:1397،در نگــرش امــام رضــا gتنهــا 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 مـیآورد.
 .۶دشمنشناســی؛ یکــی از اصــول بســیار مهــم در بــاب تربیــت زمامــداران جامعــۀ اســامی،
شناســایی دشــمن و گفتمــان غیــر اســت .دشمنشناســی همــواره یــک امــر تعاملــی در اندیشــه
امــام رضاgبــوده اســت(برزگر .)۱۰ :۱۳۹۳،بــه بیــان دیگــر ،عرصــۀ سیاســت حــوزۀ کنشگــری
ً
راهبــردی و معطــوف بــه دیگــری اســت و بــر ایــن اســاس تعریــف و تبییــن میشــود .اساســا
سیاســت در خــأ اتفــاق نمیافتــد بلکــه در یــک بســتر و ظرفیــت متعامــل ایجــاد میشــود .از
ایــنرو ،در فرهنــگ رضــوی دشمنشناســی و انجــام رفتارهــای متناســب بــا گفتمــان غیــر از
جملــه بایســتهها و الزامــات حکمرانــی مطلــوب اســامی در بســتر همگرایی امت اســامی اســت.
بهطــور کلــی ،یکــی از ویژگیهــای مهــم مکتــب رضــوی انسانســازی متناســب بــا احــکام،
روح و بطــن فرهنــگ اســام اســت .بــه واســطۀ ایــن مســئله تربیــت انســانهای تــراز اســامی
و تربیــت زمامــداران و گرداننــدگان امــور مســلمین در قالــب تربیــت سیاســی زمینــه و بســتر ایجــاد
ً
یــک آرمانشــهر مطلــوب اســامی بــه وجــود میآیــد؛ مســئلهای کــه اساســا ریشـهای بنیادیــن در
بینــش حضــرت رضــاgدارد.
 .۷توجــه بــه حضــور امــام در جامعــه بهعنــوان یــک مربــی حقیقــی؛ در اندیشــه و کالم حضــرت
رضــا gوجــود یــک امــام و رهبــر در جامعــه اســامی کــه ایــن جامعــه را بــه ســر منــزل مقصــود
برســاند از ضروریــات و الزامــات حکمرانــی اســامی اســت .در ایــن خصــوص فــردی از امــام رضــا
 gدربــارۀ 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 نمیکــرد ملــت
و دیــن از بیــن میرفــت ،ســنتها  ،احــکام تغییــر مییافــت ،بدعتگــذاران دســتورات و تعالیــم
اســامی را کــم و زیــاد میکردنــد و نااهــان جامعــه را از مســیر حقیقــی آن بــه ســمت گمراهــی،
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تصــرف و تغییــر پیــش میبردنــد و بهنوعــی در جامعــۀ اســامی شــبهات فراوانــی ایجــاد میشــد.
بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد در جامعــه یــک رهبــر و امــام حضــور موثــر و پیوســته داشــته باشــد
تــا از پراکندگــی اجتماعــی ،از همگســیختگی و متالشیشــدن جامعــه جلوگیــری کند»(ابــن
ً
بابویــه ،1373،ج .)۱۰۱ :۲اساســا رویکــرد تربیــت سیاســی از منظــر اندیشــه امامرضــا gدربارۀ
انســان و جامعــه اســامی رویکــرد و بینشــی اندیشـهورز اســت؛ اندیشـهورزی کــه بایــد معطــوف به
ســامانۀ آفرینــش نهایــی صــورت گیــرد .بدیــن معنــا کــه آگاهســازی اجتماعــی و فــردی از حقــوق،
وضایــف و تکالیــف و همچنیــن نــوع کنشــگری در عرصــۀ عمومــی بایــد در محورهایــی توحیــد و
والیتپذیــری باشــد .بــر ایــن اســاس در حــوزۀ تربیــت سیاســی بایــد بــه ایــن امــور توجــه نمــود:
 .۱تربیــت سیاســی اجتماعــی عقالنیتگــرا بــا کاربســت اندیشــه دینــی .۲ ،توجــه کامــل بــه امــر
قدســی در امــور سیاســی بــه عطــف بــا مســئله توحیــد و والیتپذیــری .۳ ،تلفیــق رویکردهــای
کنشمحــور و بینشمحــور بــه معنــای اقداماتــی عملــی ماننــد والیتپذیــری بصیرتافزایــی و
توانمندســازی اجتماعــی و تقویــت نگرشهــای توحیــدی و اندیشــهورزیهای الهــی.

 .9تربیت سیاسی متعالیه و زیست اجتماعی در سیرۀ امام رضاg
امــام رضــا gتربیــت را مــورد توجــه موکــد خویــش قــرار داده بودنــد؛ بهخصــوص تربیــت نفــس
را بــه ایــن صــورت کــه وقتــی امــکان تربیــت واقعــی نفــس وجــود خواهــد داشــت کــه پدیدههــای
گــذرای خارجــی در آن تاثیرگــذار نباشــد و انســان بدانــد توجــه دیگــران بــه او چیــزی از حقیقــت و
هســتی وی تغییــر نمیدهــد ،زیــرا گاهــی اوقــات ایــن توجــه برحســب محبــت ،مصلحت یا مــوارد
دیگــر میتوانــد باشــد کــه هی ـچگاه بــه ارزشهــای ذاتــی فــرد ارتباطــی نداشــته اســت .در ایــن
بیــان امــام بهدنبــال آن اســت کــه انســانها را بــه تربیــت نفــس ســوق دهد(عــارف.)73:1377،
بــههمیــن دلیــل امــام رضــا gمعرفــت نفــس را زیربناییتریــن و عالیتریــن موضــوع در حــوزۀ
خودشناســی می-دانــد و بــه نقــل از امــام باقــر gمیفرماینــد« :و ال معرفته لمعرفتک بنفســک؛
هیــچ معرفتــی بــه پــای خودشناســی نمیرســد .درجایــی دیگــر میفرماینــد 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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یــا در روایتــی دیگــر از حضــرت خطــاب بــه فرزنــد خــود حضــرت جــواد gبــه ایــن مضمــون
اشــار ه میدارنــد کــه «:ای ابوجعفــر! همــواره در زندگانــی خــود انفــاق کــن ،بــه دیگــران خیــر
برســان ،بخــل و حســد از آفــات انســانی اســت .بدیــن منظــور خیــر تــو بــر دیگــران منجــر به کســب
رضایــت الهــی میشــود و بــر توفقــات انســانی افــزوده میگردد»(کلینــی۱۴۰۷،ق ،ج.)۴۳ :۴
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 میشــوند .هویــت اجتماعــی که
میتوانــد در امــر تربیــت سیاســی متعالیــه اســامی راهگشــای چالشهــای اجتماعــی سیاســی
هــم در ُبعــد حکمرانــی و سیاس ـتورزی باشــد و هــم در ُبعــد اجتماعــی و مردمــی آن باشــد کــه
منجــر بــه بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام اجتماعــی میگــردد.
در ســیره و فرهنــگ رضــوی ،باورهــا و جهانبینــی دینــی اســامی بهعنــوان بنیــان معرفتــی
در بــاب تربیــت اخالقــی و بســط آن بــه حــوزۀ اجتماعــی و سیاســی ازجملــه روشهــای امــام رضــا
 gدر ارتبــاط بــا مســئلۀ تربیــت سیاســی در حــوزۀ عمومــی بــوده اســت .توحیــد خدابــاوری،
والیتپذیــری ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،آگاهســازی مــردم بــه حقــوق و تکالیــف آنهــا در
جامعــه اســامی ،کســب معــارف دینــی بــرای شــناخت جریانهــای باطــل ازجملــه مولفههــای
بحــث تربیــت اخالقــی و بســط آن بــه حــوزۀ کنشــگری اجتماعــی سیاســی بــوده است(شــریفی،
 .)۲۰۷ :۱۴۰۰بــه عبــارت دیگــر ،رویکــرد امــام رضــا gدر وهلــۀ اول ،آگاهیبخشــی اجتماعــی
ً
بــه مــردم و ســپس تبییــن مســیر مطلــوب بــرای زندگانــی در جامعــه بــوده اســت .اساســا هــدف
نهایــی امــام رضــا gدر بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی در زمانــۀ خودشــان نهادینهســازی
و معرفتبخشــی و بــه بیــان دیگــر  ،شــناخت درســت دربــارۀ زمــان و مــکان ازجملــه روشهــای
امــا م رضــا gبــوده اســت .روزی مــردی از ماورأالنهــر بــه خدمــت حضــرت رضــاgرســید و از
ایشــان خواســت کــه مــرا از خــدای خــود آگاهــی ده .حضــرت میفرماینــد«ان اللــه أیــن آالیــن
بــا أیــن و کیــف الکیــف بالکیــف و کان اعتمــاده علــی قدرتــه»؛ خداونــد خالــق مکانهــا  ،بــه
وجــود آورنــد ه کیفیتهــا و اســتوار بــر قــدرت بیانتهایــش اســت .زمانــی کــه آن مــرد چنیــن
جوابــی از حضــرت شــنید بــه دیــن اســام روی آورد(اســتاد ولــی .)۸۸ :۱۳۹۵ ،ایــن مســئله خــود
بیــان کننــد ه 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 اســامی میداننــد.
ً
امــام رضــا gاساســا در زمانــهای زیســت میکردنــد کــه فرقههــای انحرافــی در اوج بــود .بــه
ایــن ترتیــب ،شــناخت اجتماعــی دادن بــه مــردم بــرای مواجهــۀ اصولــی بــا چنیــن انحرافاتــی از
طریــق آگاهیبخشــی و توانمندســازی اجتماعــی جــزو ضروریــات گفتمــان حضــرت رضــاg
بــوده اســت .فرقههایــی چــون واقفیــه ،زیدیــه ،معتزلــه و نهضــت ترجمــه بــا رویکردهــای مختلــف
خــود در ترویــج اندیشــههای غلــط و گفتمانهــای ناصــواب تــاش میکردنــد .بــه ایــن دلیــل
ضــرورت داشــت امــام gبهعنــوان رهبــر امــت اســامی و مربــی جامعــه مســلمین ضمــن مبــارزه
بــا چنیــن انحرافاتــی بــه تربیــت نخبــگان اجتماعــی سیاســی  ،دینــی و فرهنگــی اقــدام کننــد تــا
بســتر خــردورزی اجتماعــی بــرای توانمندســازی حــوزه عقالنیــت عمومــی در جامعــه گســترش
یابــد .پــرورش نخبگانــی چــون یونسبــن عبدالرحمــان ،حســین بــن ســعید اهــوازی ،فضــل بــن
شــاذان ،زکریــا بــن آدم  ...میتوانســت در پرتــو گــذار از یــک رویکــرد نقلــی بــه عقلــی و کاربــرد
عقالنیــت اجتماعــی ،بســتر تربیــت اجتماعــی سیاســی جامعــه را بــه وجــود آورد .بایــد بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد کــه همــواره مکتــب تشــیع بهعنــوان یــک مکتــب و گفتمــان بــه بیعدالتــی،
ظلــم ،اســتبداد ،تحجــر و  ...معتــرض بــوده اســت .امام رضــا gدر پرتــو چنین مســئلهای مقابله
بــا جبرگرایــی انفعالــی کــه تــن بــه ذلــت ،ســازش بــا ظالــم میدادنــد سرناســازگاری داشــتند
و بیــان میکردنــد کــه تشــیع چنیــن نظمــی را قبــول نــدارد و از آن بیــزاری میجویــد .بهطــور
کلــی ،تربیــت اجتماعــی سیاســی امــام رضــا gبــر محــور تربیــت اخالقــی و تربیــت عقالنــی
اســتوار شــده اســت ،مســیری کــه میتوانــد ختــم بــه کمــال و ســعادت بشــری در وجــوه مختلــف
زیســتمانی وی شــود.
امــام رضــا gهمــواره در تــاش بودنــد در جامعــه فضــای مســاعد تربیتــی ایجــاد کننــد تــا در
پرتــو آن بــه اصالحســازی اجتماعــی اقــدام نماینــد .ایشــان در زمان ـهای کــه بــا حکامــی چــون
مامــون روب ـهرو بودنــد ،تــاش کردنــد تــا چنیــن فضایــی را بــرای نشــر فرهنــگ اســامی ایجــاد
َ
َّ َ َّ َّ َ َ
الصــاة ت ْنهــى
کننــد .امــام رضــا gبــا عطــف بــه آیــۀ قــرآن کــه میفرمایــد« :أ ِقـ ِـم الصــاة ِإن
ْ َ
َعـ ْ َ ْ
ـاء َو ال ُم ْنك ِر»(عنکبــوت )45 ،بــه گفتمانســازی و بسترســازی پرداخــت تــا بــه نوعــی
ـن الفحشـ ِ
ِ
در اشــاعه فرهنــگ اصیــل اســامی و گفتمــان حــق اقــدام نمایــد .بدیــن منظــور فریضــه نمــاز
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در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــا gبــه 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 .۱ :پایــه و محــور شــناختی  .۲محــور رفتــاری .در پایــۀ
اول ،حضــرت آگاهیبخشــی اجتماعــی بــر متربیــان بهمنظــور مقابلــه بــا رذایــل موجــود بــرای
توانمندســازی اجتماعــی را در نظرداشــتند و در پایهپــۀ دوم ،رفتــار و کنـشورزی امــام در جامعــه را
بهمنظــور تثبیــت معــارف اســامی دینــی بــرای تربیــت صحیــح اجتماعــی ،فرهنگــی مــورد توجــه
قــرار گرفــت .در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــام رضــا ،gتربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه را
بــه ســمت انســجام اجتماعــی پیــش میبــرد و در پرتــو آن حــوزۀ عمومی(جامعــه) وارد فرآینــد
اجتماعــی شــدن میشــود ،بهطوریکــه مطابــق بــا رهنمودهــا و کنشورزیهــای حضــرت رضــا
 gزیســت اجتماعــی مطلــوب را کســب میکنــد ،دارای یــک شــخصیت اجتماعــی میشــود،
میتوانــد عملکــردی فعــال در جامعــه داشــته باشــند و بــه نوعــی در خودآگاهــی جامعــه نقــش
موثــری داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،بسترســازی امــام رضــا gبــرای تربیــت اجتماعــی
سیاســی جامعــه بــا عطــف بــه مســئله حضــور در نمازهــای جماعــت نشــان از توجــه ایشــان بــه
مســئله انســجام اجتماعــی دارد .ظرفیتــی کــه میتوانــد امــت اســام را بــه همگرایــی اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگــی برســاند و ظرفیــت ایجــاد یــک جامعــه وحدتمحــور به وجــود میآیــد .از دیگر
اقدامــات حضــرت رضــا gدر بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی ،تربیــت نخبــگان در جامعــه بوده
اســت .راهبــرد حضــرت در ارتبــاط بــا نخبــگان جامعــه ،تربیــت آنــان بــر مبنــای گفتمــان اصــاح
قابــل تبییــن اســت(آیتی )۵۶-۵۷ :۱۳۹۵ ،گفتمانــی کــه درصــدد اصــاح وضــع موجــود در پرتــو
رهایــی از اســتبداد ،تحجــر ،ظلــم ،بیعدالتــی و ...بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــدف نهایــی
امــام رضــا gدر جامعــه اســامی تربیــت نخبــگان فعــال و آگاه بــه مســائل زمانه و همچنیــن آگاه
بــه معــارف اســامی بــوده اســت کــه بــه نوعــی ایــن نخبــگان میتواننــد اختاللهــای هنجــاری
موجــود در جامعــه را بهواســطۀ کنـشورزی فعاالنــه در مقابــل نظــم اســتبدادی خنثــی نماینــد و
زمینهســاز ایجــاد همگرایــی امــت اســامی در پرتــو معــارف اســامی شــوند .بهطــور کلــی ،در
ســیرۀ تربیــت سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی علیبنموس ـیالرضا gســه رویکــرد منجــر بــه
انســجام و همبســتگی اجتماعــی در امــت اســامی میشــود:
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 .۱تبــادل اندیشــگانی و گفتمانــی در محــور منطــق آزادی بیان(گفتمانســازی اســامی امــت
محــور)
 .۲اثبــات حقانیــت اســام و بینشهــای حقــه اســامی در برابــر جریانــات مخالف(رویکــرد
جایگزینســازی ســاختاری)
 .۳ارائــه یــک الگــوی مطلــوب در خصــوص تعامــل اجتماعــی بــا دیگران(الگوســازی اســامی بــه
عنــوان بدیل مطلــوب).
یکــی از اصــول بســیار مهــم در ســیرۀ رضــوی در بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی زمامــداران
و حاکمیــت اصــل آزادی انســان و تامیــن نیــاز تهدیدســتان و قشــر ضعیــف جامعــه اســت .زکریـا
بــن آدم میگویــد از حضــرت پرســیدم «:مــردی از اهــل ذمــه بــر اثــر قحطــی و گرســنگی شــدید،
فرزنــدش را در ازای تامیــن زندگــی بــه دیگــری میدهــد ،آیــا چنیــن کاری صحیــح اســت؟ حضرت
فرمــود :الیتبــاع حــر ،فانــه الیصلــح لکــو المــن اهــل الذمه»(طوســی  ،1367،ج .)۷۷ :۷انســان
آزاده قابــل خریــد و فــروش نیســت و چنیــن کاری بــر اهــل ذمــه جایــز نیســت .در بینش اســامی،
ً
ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gحکومــت اساســا بایــد از بیتالمــال بــه افراد تهیدســت کمــک نماید
تــا مانــع از خدش ـهدار شــدن حریــت و اســتثمار انســانها در جامعــه اســامی شــود .بــه عبــارت
دیگــر ،در پرتــو ایــن روایــات در جامعــه اســامی ،مدیــران و صاحبمنصبــان حاکمیتــی بــر آنهــا
الزم اســت بــا عطــف بــه ســیرۀ رضــوی در برنامهریــزی و تدبیــر معیشــت و تعییــن زندگانی مناســب
و مطلــوب جامعــه خویــش قــدم بردارنــد و بســتر ســعادت و کمــال را ایجــاد کننــد .ازجملــه اصول و
رهیافتهــای تربیــت سیاســی حضــرت رضــا gکــه از آن بهعنــوان بایســتههای رفتــاری مدیــران
حاکمیتــی یــاد میشــود ،داشــتن برنامهریــزی مطلــوب و وظیفهشناســی اســت .در اندیشــۀ
امامرضــا gموفقیــت و انســجام اجتماعــی در پرتــو کن ـشورزی سیاســی در عرصــه حاکمیتــی
برنامهریــزی مدیــران در بــاب مدیریتهــای کالن اجتماعــی و سیاســی اســت کــه میتوانــد
نظاممنــدی و مطلوبیتهایــی را بــرای مــردم بــه وجــود آورد .در ایــن زمینــه امــام بیــان میدارنــد
کــه تدبیر(عقالنیــت) و برنامهریــزی قبــل از عمــل ،انســان را از پشــیمانی رهایــی میبخشــد .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 بسترســازی برای نمایان ســاختن
ســاختار مســلط اســتبدادی موجود(نظــم عباســی) بــوده اســت .رویکــرد امــام رضــا gدر قبــال
ایــن مســئله از دو جنبــه قابــل تامــل اســت  :نخســت .نفــی حکومــت جور(طاغــوت) و دوم .ارائــه
بدیــل و یــا آلترناتیوســاختاری کــه در قالــب علنیســازی امامــت شــیعی بهعنــوان نمونــه مطلــوب
در جهــت هدایــت امــت اســامی در حوزههــای سیاســی اجتماعی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و دینی
مشــهود اســت .بدیــن منظــور امــام رضــا gقبــول والیتپذیــری و خالفــت را بــدون شایســتگی
مــورد پذیــرش نمیدانســتند(میر حســینی و دیگــران .)۱۷۲ :۱۳۹۹،بــه عبــارت دیگــر ،ایشــان به
مســئله غصــب خالفــت توســط ناشایســتگان و امامــت و والیتپذیری شایســتۀ پــاکان توجه جدی
داشتند(طبرســی۱۴۰۳ ،ق ،ج .)۴۳۳ :۲در ســیرۀ رضــوی ابــزار سـهگانه تقیــه ،مناظــره و معجــزه
بهعنــوان ابزارهــای س ـهگانه بــر مبنــای اصولــی چــون توحیــد ،امامــت و عدالــت کاربســت پیــدا
میکــرد .بــه عبــارت دیگــر ،در اندیشــه امــام رضــا gتربیــت سیاســی دو وجــه دارد .۱ :تربیــت
سیاســی در حــوزۀ عملیاتــی کــه شــامل تقیــه در برابر نظم مســلط حاکمیتــی ،شــرکت درمناظرات
بــا گروههــای مختلــف در جامعــه بــه منظــور تربیتســازی نیروهــای آگاه و همچنیــن معجــزات
ماننــد طلــب بــاران از خداونــد بهمنظــور اثبــات حقانیــت .۲ .تربیــت سیاســی در حــوزۀ بینــش و
ارزشهــای اســامی کــه بــه نوعــی در ایــن حوزه توحیــدی محــوری ،تحیرزدایــی و قدســیتزدایی
از حکومــت وقــت جــای گرفتــه اســت .در فرهنــگ رضــوی اثبــات یــک نظــام مطلــوب اســامی بــر
محــور تربیــت شایســتگان قابــل تامــل اســت و بهنوعــی در چنیــن مکتبــی انســان کامــل و تربیـت
یافتــه بــر دو عنصــر اعتــدال و عقالنیــت میتوانــد زمینهســاز ایجــاد آرمانشــهر اســامی شــود.
بــه عبــارت دیگــر ،در اندیشــه و کنـشورزی امــام رضــا gمیــان اســام(دین) و سیاســت وحــدت
و پیوســت برقــرار اســت کــه بــه معنــای ارائــه و بازنمایــی یــک سیاســت شــریعتمدار اســت .در ایــن
مســیر ســه بســتر راهبــردی مــورد نظــر امــام اســت:
الــف .تربیــت در حــوزه و بســتر بینــش سیاســی؛ در ایــن بســتر حضــرت رضــا gبــه
بصیرتافزایــی اجتماعــی در میــان مــردم بــرای ارتقــای ســطح درک سیاســی آنــان بــه کنشــگری
میپرداختنــد .ماننــد آنچــه ایشــان در جریــان پذیــرش مشــروط والیتعهــدی انجــام دادنــد.
ب .تربیــت در بســتر ارزشهــا و نگرشهــای سیاســی :در ایــن حــوزه امــام رضــا gبــه تربیــت
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نخبــگان اســامی همــت گماردنــد تــا ایــن نخبــگان مســیر توانمندســازی اجتماعــی را در پرتــو
اصــول اســامی بســط دهنــد و کنشــگری فعاالنـهای در برابــر نظــام حکمرانــی جائرانــه بــه وجــود
آوردنــد.
ج .تربیــت در حــوزۀ مهارتهــا و رفتــار سیاســی؛ در ایــن حــوزه حضــرت ضمــن فهــم روابــط
قــدرت در سیســتم سیاســی موجــود و تصمیمگیــری آگاهانــه در برابــر آن ضمــن مهارتافزایــی
در حــوزه عمومی(جامعــه) بــه هویتســازی و الگودهــی اجتماعــی هــم اقــدام میکردنــد .ماننــد
شــرکت در جلســات بحــث و مناظــره بــرای اثبــات حقانیــت اســام و مســئله امامــت.
ً
اساســا تربیــت سیاســی در الگــوی رفتــاری حضــرت رضــا gپــرورش یــک انســان و جامعــه
مطلــوب کارآمــد اســت کــه زمینــۀ رشــد اجتماعــی سیاســی در حــوزۀ عمومــی را بــه وجــود
مــیآورد .شــکلگیری نظــام توحیــدی ،حاکمیــت قوانیــن الهــی در جامعــه ،نفــی فســاد و
بسترســازی 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 رضــا gاز اولویــت راهبــردی برخــوردار
اســت .در اندیشـهورزی امــام رضــا gرهبــران و کارگــزاران تربیتیافتــه از مکتــب اســام بایــد در
تکلیفگرایــی و تکلیفمــداری اجتماعــی نقــش داشــت ه باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان بایــد در
حــوزۀ عمومی(جامعــه) بــا عطــف بــه مســئولیتپذیری ،زمینۀ اجــرای احکام شــریعت اســام را به
ً
وجــود آورد .اساســا در اندیشــۀ تربیتــی امــام رضــا gیــک نظام سیاســی بــرای هماهنگســازی و
انسجامســاختاری بایــد قابلیتهــای انســانی را در جهــت توحیدبــاوری یــک جامعــه توحیدمحــور
بــه کار گیــرد.

 .10نتیجهگیری
ً
تربیــت سیاســی بهطــور کلــی اقــدام اســتراتژیک اجتماعــی و فرهنگــی و اساســا یــک
فرایندآموزشــی محســوب میشــود کــه بــه انتقــال معیارهــا و هنجارهــا کمــک فــراوان مینمایــد.
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بــه بیــان دیگــر ،تربیــت سیاســی بــه افــراد جامعــه امــکان میدهــد تــا فعاالنــه در امــور جامعــه خود
مشــارکت کننــد و در قبــال مســائل اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی بــه کنشگــری بپردازنــد و در
حــد انتظــار از نتایــج آن بهرهمنــد شــوند .بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی متاثــر از پیشنیازهایــی
اســت کــه در رونــد اجــرا و عملیاتــی شــدن آن بــه ایــن پیشنیازهــا وابســتگی متقابــل دارد.
ایــن مولفههــای پیشنیــاز شــامل آمــوزش بهعنــوان یــک حــوزۀ تعلیــم دهنــده و یادگیــری
بهعنــوان یــک عنصــر جریانســاز نیــاز دارد .نهادهــای هــای مختلــف اجتماعــی میتواننــد در
فراینــد تربیــت سیاســی اجتماعــی تاثیرگــذار باشــند و ارزشهــای نویــن و مطابــق بــا ســاخت و
ســاحت داخلــی بــه جامعــه و زیســت اجتماعــی سیاســی خــود تزریق کننــد .در اندیشــۀ اســامی
تربیــت سیاســی همــواره جایــگاه رفیعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت و در نظاممنــد شــدن
جامعــه اســامی ،تربیــت سیاســی بهعنــوان یــک عنصــر کاربــردی مــورد توجــه اســت .در اندیشــه
و فرهنــگ اســامی پذیــرش اصولــی ماننــد الهیبــودن خالفــت انســان ،پذیــرش اصــل توحیــد،
توجــه بــه اصــل آزادی کــه تــوام بــه مســئلۀ مســئولیت اســت ،توجــه بــه مســئولیتهای همگانــی،
توجــه بــه مســئلۀ عدالــت در امــور اجتماعــی سیاســی ،نفــی قــدرت و قدرتطلبــی ،حقمــداری و
حقطلبــی در تربیــت عالــی سیاســی اجتماعی اســامی موثر و کارســاز اســت .تربیت سیاســی از
دیــدگاه اســام هــم میتوانــد پرورانــدن انســانهایی شایســته و متعهــد باشــد کــه در مقابــل خلــق
و خــدا مســئولاند و خــود را در محیــط مأموریــت و دیگــر عرصههــای سیاســی بیرونــی و درونــی
متعهــد میداننــد .تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــا gهمــواره در امتــداد تربیــت سیاســی
مکتــب اســام اســت .در اندیشــۀ سیاســی امامرضــا gتربیــت سیاســی ابعــاد سـهگان ه دارد.۱ :
ُبعــد شــناختی؛ یعنــی میــزان آگاهــی و شــناخت در باورهــای فــردی اجتماعــی دربــارۀ ماهیــت

و شــیوه عمــل سیاســی در جامعــه بهعنــوان یــک عامــل اجتماعــی کننــدهُ .۲ ،بعــد احساســی؛
بــه معنــی توجــه بــه احساســاتی مثــل وظیفهشناســی ،مســئوولیتپذیریُ .۳ ،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 رضــا gبهمعنــای
برقــراری رابطــه مســالمتآمیز میــان مردمــان یــک جامعــه اســامی اســت کــه بــه موجــب آن
احتــرام متقابلــی کــه بیــن آنهــا شــکل میگیــرد و رفتــار مســالمتآمیزی بــه وجــود میآیــد کــه
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در آن بســیاری از تعصبــات کــه زمینــه جنــگ و خونریــزی را فراهــم میکنــد از بیــن مـیرود و آنها
را بــه ســمت همدلــی و همراهــی در ســطح جامعــه ســوق دهــد .ایــن ســیمای کلــی دربرگیرنــدۀ
ت محــوری) ،دارا بــودن عاملی برای بازشناســی و ســازندگی(
معرفــت انســان بــه خــود و خدا(فطــر 
عقالنیــت محــوری) ،داشــتن قــدرت تعیینکنندگــی(اراده و اختیــار) اســت .بــه بیــان دیگــر ،امــام
رضــا gدر پرتــو مســئله تربیــت سیاســی درصــدد انســجام اجتماعی سیاســی بودند؛ مســئلهای
کــه میتوانســت در ُبعــد حکمرانــی و سیاسـتورزی یــک حکومــت متعالیه اســامی به وجــود آورد

و در ُبعــد تربیــت اجتماعــی مدنی(سیاســی) افــراد و جامعــه تــراز اســامی شــکل گیــرد.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ ابنبابویه ،محمد بنعلی .)۱۳۷۸( .عیون اخبار الرضا .gترجمه سید مهدی الجوردی ،تهران :نشر جهان.
ـ ــــــــــــــــــــــــ.)۱۳۷۲( .عیون اخبار الرضا .ترجمه حمید رضا مستفید و علی اکبرغفاری ،تهران :نشر صدوق.
ـ افتخاری ،اصغر« .)۱۳۹۲( .مفهوم سیاست در مکتب رضوی» .فرهنگ رضوی .شماره .۱صص.26-7:
ـ افتخاری ،اصغر؛ مهجور ،حمید « .)۱۳۹۵( .الگوی تربیت سیاسی از دیدگاه شهید مطهری» .فصلنام ه رهیافت انقالب اسالمی.
سال دهم .شماره .۳۶صص.98-77:
ـ آیتی ،عبدالقیوم « .)۱۳۹۵( .انسجام اجتماعی در سیره عملی امام رضا .»gپایاننامه مقطع کارشناسیارشد .رشته معارف
اسالمی و جامعه شناسی فرهنگ .قم :موسسه آموزش عالی علوم انسانی(جامعه المصطفی العالمیه).
ـ الهیزاده ،محمدحسین .)۱۳۹۳( .تربیت سیاسی – اجتماعی وحیانی؛ تدبر موضوعی در سیره معصومان .تهران :انتشارات تدبر در
قرآن و سیره.
ـ الیاس ،جان .)۱۳۸۵( .فلسف ه تعلیم و تربیت .ترجمه عبدالرضا ضرابی .قم :موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(ره).
ـ باقری ،خسرو .)۱۳۸۵( .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی .جلد .۱تهران :انتشارات مدرسه.
ـ ــــــــــــــ .)۱۳۸۸(.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی .جلد دوم .چاپ سوم .تهران :انتشارات مدرسه.
ـ برزگر ،ابراهیم «.)۱۳۹۳( .سیره سیاسی امام رضا gدر قبال مامون» .فرهنگ رضوی .سال دوم .شماره .۷صص.26-7:
ـ حاتمی فارسی ،تورج« .)۱۳۹۶( .مقایسه تربیت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) و جان دیویی» .پایاننام ه کارشناسی ارشد.
رشت ه اندیشه سیاسی در اسالم .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.
ـ حاتمی ،محمدرضا؛ بیگی ،علیرضا؛ رفیعیان ،سجاد« .)۱۳۹8( .مهمترین مولفههای حکومت مطلوب در اندیشه و کنش سیاسی
امام رضا .»gفرهنگ رضوی .سال هفتم .شماره  .۲6صص.218-191:
ـ حرعاملی ،محمدبن حسن۱۳۸۵( .ق) .وسایلالشیعه .تهران :مکتب االسالمیه.
ـ حسینی ،علیرضا؛ غفوریفر ،محمد؛ آریانفر ،مهدی« .)۱۳۹۷( .مولفههای مناظرههای علمی امام رضا :gالگویی برتر برای
آزاداندیشی دینی و نشر اسالم در دنیای معاصر» .فرهنگ رضوی .سال ششم .شماره .۲۲صص.۱77-۱49:
ـ خدیمی ،مسعود« .)۱۳۹۷( .تاملی برجایگاه حقوق بشر درپرتو سیره و اندیشه رضوی» .فرهنگ رضوی .)22(6.صص.103-65:
ـ خلوصی ،محمدحسین« .)۱۳۹۷( .فرایند تربیت سیاسی در نظام اسالمی» .فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی .شماره.۱۱
صص.105-79:
ـ درخشه ،جالل؛ حسینی فائق ،محمد مهدی« .)۱۳۹۴( .مولفههای سیاستورزی در سیره امام رضا .»gفرهنگ رضوی.
شماره .۱۲سال سوم .صص.34-7:
ـ شرفی ،حسین « .)۱۳۸۹( .تبیین و بررسی تطبیقی مبانی نظری تربیت سیاسی از منظر اسالم و لیبرالیسم و داللتهای تربیتی
آنها» .پایاننام ه کارشناسی ارشد .رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش .دانشگاه عالم ه طباطبایی .تهران.
ـ شریفی ،عنایت« .)۱۴۰۰( .سبک و سیره امام رضا gدر تربیت اخالقی افراد جامعه» .فرهنگ رضوی .سال نهم .شماره.۳۳
صص.۲24-۲03:
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طبرسی ،احمد بن علی۱۴۰۳( .ق) .االحتجاج علی اهل اللجاج .به کوشش :محمدباقر خرسانی .مشهد :نشر مرتضی.
ـ طوسی ،محمد بن حسن .)۱۳۶۷( .تهذیب االحکام .جلد .۷چاپ پنجم .تهران :نشر دارالکتب االسالمیه.
ـ عصاره نژاد دزفولی ،سینا؛ باقری قورتانی؛ فرخی ،میثم« .)۱۴۰۰( .داللتهای سیره رضوی در سیاست فرهنگی» .فرهنگ رضوی.
سال نهم .شماره .۳۴صص.66-39:
ـ کریم زاده ،رحمت الله« .)۱۳۹۷( .بنمایه عدالت در کالم امام رضا .»gفرهنگ رضوی .)22(6 .صص.64-45:
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)۱۳۹۵( .اصول کافی .ترجمه حسین استادولی .تهران :نشر دارالثقلین.
ـ ــــــــــــــــــــــــ۱۴۰۷( .ق) .االصول من الکافی .به تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی .ج۳و .۴چاپ
چهارم .تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ مجلسی ،محم د باقر۱۴۲۱( .ق) .بحار االنوار .بیروت :دار احیاء التراث العربی
ـ میرحسینی ،یحیی؛ میرجلیلی ،علی محمد؛ زارعی محمودآبادی،حسن؛ زارع زردینی ،احمد؛ هاشمی ،زهرا « .)۱۳۹۹( .مواضع
امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت» .فرهنگ رضوی .سال هشتم .شماره .۳۱صص.۱84-۱55:
ـ نوری ،میرزا حسین(محدث نوری)۱۳۲۰( .ق) .مستدرک الوسائل و ُمستنبط المسائل .بیروت :موسسه آل البیت  bالحیاء
التراث.
ـ نصیری ،نسرین« .)۱۳۹۳( .تربیت سیاسی در نهجالبالغه» .پایاننام ه کارشناسی ارشد .رشته اندیشه سیاسی در اسالم .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران .تهران.
ـ هراتی ،رابعه؛ محمود نیا ،علیرضا؛ صالحی ،اکبر؛ کشاورز ،سوسن« .)۱۴۰۰( .تربیت فرزند در خانواده از منظر سیره امام رضا
 .»gفرهنگ رضوی .سال نهم .شماره .۳۳صص.۱38-۱05:
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