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

مبارزه  منفی در کنار ساير مالحظات عملی سياسی است. 

چکیده

واژه های کلیدی

مؤلّفه های سیاست ورزي 
در سیره امام رضا)ع(

د مهدي حسيني فائق2 جالل درخشه1، سيّد محِمّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1366، ج1: 24(.

تعریف مفاهيم:
الف- اندیشه سياسی:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روشن تر خواهيم کرد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خواهيم پرداخت. 

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

مؤّلفه های سياست ورزي...



18

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

اصول بنيادي
- تبيين اصل امامت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1381، ج2: 480-477(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ج3: 109و شيخ مفيد، 1413،ج2: 269(.   

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

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

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

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

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

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

اسالمی، سال پنجم، شماره 17، بهار 1389.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عيد در زمان معصوم، به امامت امام واجب است و از این دو مقدمه به روشنی شان حکومت و والیت امام)ع( ثابت می شود.  

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

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

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

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

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

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

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

37 . شيخ طوسی، رجال شيخ )قم، منشورات الرضی( ص366 و 397. )حسينی، 1387: 22(
38  . دربارۀ جزئيات برخورد دستگاه عباسی با امام رضا)ع( در این دوران، به گزارش و منبع قابل توجهی دست نيافتيم.

مؤّلفه های سياست ورزي...
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اّمت و دیگر مسائل رسيده است اّوالً از باب قاعدۀ کلی و فراگير امربه معروف و نهی از منکر 
صادر شده، ثانياً ناظر به مصالح کّل جامعۀ اسالمی یعنی گرفتن حق مظلوم، برقراری امنّيت، 
بوده است و می توان گفت که  و...  از داراالسالم در مقابل دارالکفر  آبادانی و عمران، دفاع 
این ها حداقل هایی است که از هر حکومتی انتظار است و اصولی بنيادین است که حکومت 
باید به آن اهتمام داشته باشد. البته اذعان داریم که حکومت معصوم)ع( چيزی فراتر از اصول 
حداقلی را تأمين می کند زیرا هدف آن هدایت بشر به سوی خير و فضيلت و رستگاری است.
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