7

جالل درخشه ،1سيّد مح ّ ِمدمهدي حسيني فائق

2

سال سوم شماره دوازدهم ،زمستان 1394

مؤل ّفههای سياست ورزي
(ع)
در سيره امام رضا

چکیده

اصل امامت يکي از اصيلترين مباني اعتقادي شيعه به شمار میآید و پايه انديشه سياسي
شيعه را شکل میدهد .ازاینروست که راهبري جامعه بر اساس دیدگاهها و نگرشهای
ائمّ ه معصومين(ع) براي وصول به س��عادتمندي فرد و جامعه همواره در ادبيات اعتقادي
شيعه مورد تأکید قرارگرفته است .در اين ميان اس��تخراج مؤلّفههای سياستورزي از
الزامات بنياديني است که براي وصول به چنين سعادتمندي باید مدنظر قرار گیرد .مقاله
حاضر میکوشد با جستوجو در سيره امام رضا(ع) ،مؤلّفههای سياستورزي 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.
يافتههاي اين پژوهش نشان میدهد سياستورزي در سيره امام رضا(ع) ذي ِل اصل امامت،
در بردارنده اصولي نظیر نفی حاکمیت طاغ��وت و نهی همکاری با آن ،تقیه ،مصلحت،
مبارزه منفی در کنار سایر مالحظات عملی سیاسی است.

واژههای کلیدی

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

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

تاریخ دریافت1394/7/6:
تاریخ پذیرش1394/9/1:
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مقدمه
دوران امامت امام رضا(ع) از دورههاي حساس تاریخ سیاسی شیعه به شمار میآید.
شیعیان پس از دوران حکومت حضرت علی(ع) ،طی سالها مقابله با حکومتهای وقت و
تالش برای به دست گرفتن قدرت ،در موقعیتی قرار گرفتند که خلیفهی حاکم ،خالفت و
پس از آن والیتعهدی را به امام ایشان پیشنهاد میدهد .مواضعی که امام رضا(ع) در مقابل

این پیشنهاد اتّخاذ میکنند حاوی درسهای ارزشمندی در حوزه تف ّکر سیاسی شیعه است.
(ع)
عباسی یعنی هارون ،امین و مأمون،
مواضع و رویکرد امام رضا در مواجهه با سه خلیفه ّ

مؤید این اصل است که استراتژی امامت ،استراتژی واحدی است و تفاوتهای ظاهری در

سیره معصومین ناشی از اتخاذ وسیله و ابزارهای مختلف است .در همین زمینه نکته مهمی
که در اندیشه سیاسی امام رضا(ع) وجود دارد ،نگاه جامع آن حضرت به مسائل و اصول
سیاسی در دو مقطع پیش از والیتعهدی و پس از آن است .در واقع سیره حضرت بر این

حاکمیت امام معصوم سامانیافته و فقط با حاکمیت
داللت دارد که تف ّکرات سیاسی شیعه بر
ّ
اوست که امور سامان مییابد و ا ّمت راه صالح و سعادت را میپیماید .باید توجه داشت

اندیشه سیاسی شیعه برای زمانی که به دالیلی امام معصوم در رأس امور حکومت نبوده،
سکوت نکرده بلکه راهکارهایی نیز ارائه کرده است که ویژگی مهم این راهکارها ،مو ّقت و
مستعجل بودن آنهاست و پرداختن به آنها به معنای رد یا تضعیف مواضع ثابت و اصولی
نیست؛ زیرا شیعه در باب حکومت و سیاست ضمن برخورداری از اصول ثابت ،همواره در

آرمانی موعود به سر میبرد .1در بررسی مؤلّفههای سياست ورزي در سيره
انتظار یک دولت
ِ

مواضع بهظاهر متفاوت در زمان
امام رضا(ع) ،باید به این نکته مهم توجه داشت که اتّخاذ
ِ

هر یک از خلفا (هارون ،امین و مأمون) برای یک راهبرد کلی یعنی راهبر ِد امامت صورت
گرفته است.
منابع موجود و مقتضیاتِ عصر امام رضا(ع) در سیرۀ ایشان
در نگاه جمالی و بر اساس
ِ

به لحاظ وجود اصول و نکات سیاسی به معنای امروزی مانند آنچه برای حضرت علی

(ع)

برشمردهاند ،مشهود نیست؛ اما اگر سیاست را به معنای کالسیک آن در نظر بگیریم ،در
سیره حضرت رضا(ع) نمونههای روشنی از سیاست و سیاستورزی مشهود است .بر این اساس
 . 1برای مطالع ه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به:
عنایت ،حمید ( )1362اندیشه سیاسی اسالم معاصر ،تهران :انتشارات خوارزمی  ،صص . 55 - 54

مؤلّفههای سياست ورزي...

سیاست،برخی از مؤلفههای سیاست ورزی را در سیره سیاسی امام رضا(ع) واکاوی کنیم.
مباحث نظری

يكي از ضعفهای موجود در برخي از آثار تحقيقاتی مرتبط با انديشه سياسي شيعه،
مشخص نبودن حدود و ثغور مفاهیم و نیز پیروی نکردن از روششناسی مشخص در بحث
و ارائه مطلب است .در این پژوهش تا حد امکان برای اجتناب از این آسیب ،ابتدا الزم است
برخی نکات مربوط به روش بحث مشخص شود؛ زیرا روش عامترین مقولهای بهشمار میرود
روشي مشخص به
که برای انجام هر پژوهش مدنظر است و در نظر داشتن یک چارچوب
ِ

محقق کمک میکند تا بر اساس برخی مفروضات ،مفاهيم ،تعاريف 2و اصول به پدیدهها نگاه
کند و به تفسیر و استنتاج بپردازد.
اگر چارچوب روشی کوهن را در انقالبهای علمی مبنا قرار دهیم و اجماع علمای
حوزهای از دانش را بر اصولی مشترک «پارادایم» 3بنامیم ،میتوانیم این مفهوم را به حوزۀ
معارف دینی هم تعمیم دهیم (بشيريه )179 :1377 ،و بهعنوان نمونه با توجه به اینکه
طرح «پارادایم امامت» بحث را ادامه
بحث ما دربارۀ امام رضا(ع) است ،میتوانیم بر اساس
ِ
دهیم .در «پارادیم امامت» محور اصلی ،شخص «امام» است و بر اساس نظر برخی علمای

نصیرالدین طوسی ،علاّ مه حلی و  ...امام کسی است که بر طبق قاعده
شیعه مانند خواجه
ّ
کالمی «لطف» 4به نیابت از پیامبر اکرم(ص) منصوب از جانب خداوند است .این موضوع برای
کسی که ویژگی عصمت داشته باشد ثابت است و از سوی علمای شیعه این مقام برای
حضرت علی(ع) و یازده فرزند ایشان ثابت است که باید متکی بر نص خاص پیامبر(ص) و امام
معصوم قبلی باشد.
بر این مبنا «پارادایم امامت» حاوی اصول مشترکی است که عبارتاند از :اصل نصب،5
 . 2با توجه به سیال بودن معنا در مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی ،باید برمبنای یک تعریف حداقلی مورد قبول بحث را آغاز کرد زیرا در غیر
این صورت با توجه به تکثر و تنوع معانی و بروز لغزشهای معنایی عمال هیچ پژوهشی نمیتواند ادعای علمی بودن کند و مورد قبول جامعه
علمي واقع شود.
 . 3پارادیم مشتمل است بر مفروضات کلی نظری و قوانین و فنو ِن کاربرد آنها که اعضای جامعه علمی خاصی آنها را بر میگیرند (چالمرز،
)108 :1390
 . 4قاعده لطف ،یکی از قواعد مهم کالمی است که متکلمان عدلیه ،بسیاری از مسائل کالمی را بر اساس آن تبیین کرده اند  .از دیدگاه متکلمان
امامیه ،امامت ،از مصادیق این قاعده ی کالمی است .
 . 5براساس قاعده لطف امام منصوب از جانب خداوند است.
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اصل نص ،6اصل عصمت 7و اصل علم امام.
اگر «پارادیم امامت» مبنا قرار گیرد ،حکومت غیر معصوم در زمان حضور معصوم یا حتی
در زمان غیبت معصوم به دلیل صالحیت ذاتی نداشتن دیگران ،غصب مقام معصوم قلمداد
میشود و بر همین اساس در تعامل با این حکومت غاصب (حکومت جور) ،تعینات خاصی
شکل میگیرد که بررسی آن در قالب «گفتمان» ممکن است .8برخی پژوهشها  9گفتمان
ائمه(ع) در دورههای مختلف سیاسی اجتماعی شناسایی کردهاند:
را برای ّ
 -1دوره حضرت علی(ع)؛ سکوت آگاهانه و عدالت محوری
 -2دوره حسنین(ع)؛ صلح و شهادت
 -3دوره امام سجاد(ع)؛ عرفان خدامحور
 -4دوره باقرین(ع)؛ فرهنگسازی اسالمی
 -5دوره موسیبنجعفر(ع)؛ مبارزه منفی با بزرگنمایی مظلومیت کامل
 -6دوره امام رضا(ع)؛ ضرورت انتقال حکومت به امامان
جدی عصر مبارزه منفی
 -7دوره امام جواد(ع)؛ آغاز ّ
-8دوره عسکریین(ع)؛ ادامه مبارزه منفی و آمادهسازی برای غیبت
 -8دوره قائمآل محمد(عج)؛ عصر غیبت و انتظار (بشیر.)148 :1392 ،
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با توجه به پررنگ بودن عنصر زمان و مكان و نيز توجه به گفتمانهاي رقيب در فرايند

ائمه(ع) در دورههای مختلف به يك شكل نبوده
شکلگیری يك گفتمان ،ضرورتاً گفتمان سياسي ّ

حد زیادی متأثّر از شرایط و زمینههایی بوده
و وجود گفتمانهای مختلف در حیات سیاسی آنان تا ّ
که در آن گفتمان خلق شده است .10همانطور که پیش از این هم گفته شد ،تفاوتهای گفتمانی
ائمه(ع) در دورههای مختلف به معنی وجود اختالفات ماهوی در اصول اعتقادی آنان نیست چراکه
ّ

هدف و مسیر واحد است؛ اما مقتضیات خاص زمانی و مکانی سبب انتخاب ابزا ر و شیوههای
متفاوتی شده است .در همین زمینه آیتاهلل خامنهای میفرمایند:
 . 6امام باید بهوسیل ه نص پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم پیش از خودش تعیین شده باشد.
 . 7امام باید دارای ویژگی عصمت باشد.
 . 8البته توجه داریم که استفاده از مفاهیم یاد شده به معنی قبول تمام پایههای نظری آن نیست .به عنوان نمونه موضوع سیال بودن حقیقت و عدم
کشف امکان حقیقت که از مبانی نظری تحلیل گفتمان است در هنگام بررسی متون دینی کارایی ندارد.
 . 9بشیر ،حسن (« )1392امام رضا(ع) و گفتمان امامت :تحلیل گفتمانی» ،ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع) ،جلد دوم .تهران :دانشگاه
امام صادق(ع).
 . 10مطالعه گفتمانها به شدت به زمینه یا بافت ،موقعیت ،شرایط و عوامل موثر در خلق متن بستگی دارد (بشیر)164 :1392 ،

مؤلّفههای سياست ورزي...

طوالنی است که از سال یازدهم هجرت شروع میشود و به سال  260که سال شروع غیبت
صغری است خاتمه پیدا میکند .این بزرگواران یک واحدند ،یک شخصیتاند ،شک نمیتوان
ائمه(ع) نباید در این دام بیفتیم که
کرد هدف و جهت آنها یکی است .در تحلیل زندگی ّ

ائمه(ع) به معنی اختالف یا تعارض میان آنان است» (خامنهای،
تفاوتهای ظاهری در سیره ّ

 ،1366ج.)24 :1

تعریف مفاهیم:

الف -اندیشه سیاسی:
طرح مباحث فقهی ،کالمی ،حدیثی در کنار مسائل
ائمه(ع)،
ِ
هنگام بررسی سیره سیاسی ّ

سیاسی تقریباً گریزناپذیر است .در اینگونه مباحث با توجه به غلبۀ گریزناپذیر رویکرد دینی
ائمه بهویژه پس از حضرت علی(ع) مفهومی به نام سیاست
بر سیاسی ،برخی معتقدند در سیر ه ّ

چندان پررنگ نیست که بتوانیم از «سیره و اندیشه سیاسی» یا «سیاست ورزی» صحبت
به میان آوریم و آثاری که عمدتاً با این عناوین تألیف شدهاند نوعی تفسیر و مصادره به

مطلوب بهحساب میآیند که در پی جعل شان سیاسی برای سیره معصوم(ع) هستند .پاسخ
به اینگونه شبهات و اشکاالت از دو رویکرد امکانپذیر است:
نخست؛ اثبات شان سیاسی برای سیره و اندیشه امام براساس چارچوب مفهومی
«پارادايم امامت».
ائمه(ع) چه در زماني كه قدرت را به دست داشته و
نگاهی اجمالی به تعاليم نظري و سيره ّ

چه زماني كه در اوج تقيه میزیستهاند ،اندیشهها و تعاليم ارزشمندي را در باب سياست (به
هر دو معنای خاص و عام) آشکار میکند .اصوالً در انديشه سياسي شيعه ،مقولۀ «سیاست»

همان ادامه جریان هدایت بشریّت بهسوی خیر ،فضیلت ،سعادت محسوب میشود 11و

بدیهی است پیروی از طریق اهل بیت(ع) که «ساسه العباد» (جامعه کبیره) و «شجره النبوه
و محط الرساله و مختلف المالئکه و معادن العلم و ینابیع الحکم» (نهجالبالغه ،خطبه )109
خواندهشدهاند ،تنها مسير نجات و رستگاري است.
 . 11آنچه در تعاریف سیاست از رویکرد درون دینی بر میآید این است که موضوع سیاست و نقطه محوری آن «قدرت» یا «دولت» نیست بلكه
«استصالح خلق» یا «هدایت بشر» است و از همین رو گاه از آن به مكتب «هدایت» در مقابل مكتب «قدرت» تعبیر می شود.

سال سوم شماره دوازدهم ،زمستان 1394
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دوم؛ حتی با اعتقاد نداشتن به پارادایم امامت نیز وجود انديشه سياسي12و سیاستورزی
ائمه(ع) بهروشنی قابل شناسایی است كه بهطور مختصر به آن خواهيم پرداخت.
در نگرش ّ

يكي از معضالت جهان امروز به اذعان انديشمندان غربي ازجمله مكاينتاير و اشتراوس،
گرفتن سياست و حكومت از اصولی نظیر اخالق ،فضيلت و عدالت است؛ بهطوریکه
فاصله
ِ
ریش ه معضالت کنونی در تغییرات بنیادین عرصه سیاست ،پیجویی میشود .13در باب این
تغییرات بنیادین باید گفت ،اگر سياست و انديشه سياسي به دو دوره «كالسيك» و «مدرن»
قابل تفکیک باشد مانند آنچه اشتراوس انجام داده است ،14در دوره «کالسیک» موضوع
اندیشه سیاسی و سياست ،معیارها و شیوههایی است که سامانی را برای تأمین زندگی خوب
طراحی میکند و در واقع اندیشه سیاسی «هنجاری» است که در پی معیاری برای خوب یا
درست زیستن از طریق سامان و مناسبات نیک است (منوچهری )78 :1388 ،بر همین مبنا
موضو ِع اندیشه سیاسی ،معیارها و شیوههایی است که سامانی را برای تأمین زندگی خوب

طراحی میکند که در قوانین اساسی ،قوانین موضوعه ،و سیاستگذاری متجلّی میشود.
اندیشه سیاسی این کار را از طریق هنجارهای معینی انجام میدهد .از این منظر بین تعالیم
وحیانی ،تفکر سیاسی و سیاستگذاری اجتماعیعمومی مالزمت وجود دارد .وجه شاخص
تعریف اندیشه سیاسی در پارادایم کالسیک ،هنجاری بودن آن است .بهعنوان نمونه فالسفة
كالسيك مانند افالطون ،ارسطو و فارابي ،غايت حكومت را تح ّقق خير و فضيلت و رستگاري
امنيت و صيانت
انسان میدانند .به نظر آنان ،حكومت موظف است افزون بر استقرار نظم و ّ

از حقوق افـراد ،شهروندان را در نيل ب ه فضايل انساني ياري کند .حكومت بايد سعادتمندي
انسان را از طريق ايجاد جامعهاي ك ه افرا د در آن زيست سـعادتمندانه دارنـد ،تأمين کند.
ت را شناسايي و مـصاديق آن را
این فالسفه میکوشند که حقيقت و حدود خير و سعاد 
تـعيين کنند .اما در دوره مدرن همگام با تحوالت جدید ،سیاست دیگر وظیفه خود را تعریف
سامان نیک و تعیین معیار ،مالک و خطمشیها برای زندگی خوب ،نمیدانست؛ بلکه کار
سیاست این بود که وضعیت موجود را مدیریت کند .نکتۀ اصلی این است که در دوران مدرن
 . 12در اینجا با اذعان به وجود تفاوتهای نظری وارد تقسیم بندیهای درونی سیاست ،اعم از «فلسفه سیاسی»« ،اندیشه سیاسی» و «نظریه سیاسی»
و «علوم سیاسی» نمیشویم و سیاست را در یک معنای کلی درنظر میگیریم.
 . 13البته این تغییرات بنیادین در سطوح مختلف انسان شناسی ،معرفت شناسی ،هستی شناسی و روش شناسی اتفاق افتاده و بهتبع آن هم سیاست
به عنوان بخشی از این منظومه دستخوش تغییر شده است.
 . 14برای مطالعۀ بیشتر مراجعه کنید به :اشتراوس ،لئو ( )1387فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمۀ فرهنگ رجایی ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
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سیاستگذاری به آن معنا ،دریافت نمیشد .چراکه انسان بهشکل دیگری دیده میشد و به
تعبیری انسان هم موجودی ستیزهگر و هم موجودی اقتصادی دیده میشد .به جای خیر

و نیک که در دوران باستان موضوع اصلی و مطلوب همه بود ،این بار بحث حق و مشخص ّا
حقوق ،حق حیات و حق مالکیت ،شاخصترین مصادیق حقوق قلمداد شد .یعنی تمهید
اهمیت یافت و اساس ّا همینچیزها برای انسان تعریف و غایت
امکاناتی برای حفظ این حقوق ّ

و خواست او دانسته میشد (منوچهری.)102-103 :1391 ،

انديشمندان معاصر سياسي ،با توجه به بحرانهايي كه در حوزۀ اخالق ،اقتصاد ،اجتماع و
 ...پديد آمده تنها راهحل را احياي انسان و اجتماع را بازتعریف سياست به معناي كالسيك
ائمه(ع) با توجه
و بازگشت هنجارها به عرص ه سیاست ميدانند .با ذكر اين مقدمات ،انديشه ّ
به غنايي كه در بعد هنجاري و ح ّتي داللتهای وضعي ،معرفتي و كاربردي دارد از گونههاي
شاخص انديشه سياسي بهحساب میآيد كه با ذكر مصاديقی دربارۀ امام رضا(ع) بحث را
روشنتر خواهيم كرد.
ب -سيره
دربارۀ سيره تعاريف لغوي و اصطالحي مطرحشده كه مشهورترين تعريف لغوي آن بر
اين مبناست كه :سيره بر وزن «فعله» و مشتق از واژه «سير» است و مراد از «سير» رفتن،
جريان داشتن و در حركت بودن است و بر همين اساس بسياري سيره را به نوع حركت و
روش نظري و عملي تعبير کردهاند .15در باب مفهوم شناسي سيره ،شهيد مطهري بيش از
ديگران سخن گفته است .ايشان هموزن بودن سيره با هيئت «فِعلَه» را دليل بر اين قرار

داده که اين هيئت معناي خاصي به آن میبخشد و آن معنا عبارت از نوع و سبک خاص
رفتار است .به نظر ايشان هر رفتاري را نمیتوان به اصطالح سيره ناميد؛ بلکه رفتاري که
داراي روش و سبک ويژه باشد ،مصداق سيره خواهد بود .دو معنا از تعاريف مختلف مربوط
به سيره به دست میآید :يکي معناي عام سيره که عبارت است از ثبت وقايع تاريخي و
سرگذشت افراد .دوم معنايي خاص که سبک و قاعده رفتار است .تفاوت اين دو معنا عالوه
 . 15براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به :الزبيدي ،محمد مرتضي )1306(،تاج العروس من جواهرالقاموس ،بيروت :دارالمكتبه الحياه
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بر ميزان شمول و فراگيري ،در اين جهت نيز ظاهر میشود که سيره به معناي اول ،يکي از
مصادر سيره به معناي دوم است؛ يعني از بررسي عملکرد افراد در طول زندگي او ،میتوان
به سبک و روش رفتاري وي دست يافت .منظور از سيره سياسي در اين پژوهش اصول ثابت،
روشمند و ضابطهمندی است که از مجموع قول و فعل امام معصوم(ع) در زمینۀ امور اجتماعي
و سياسي صادرشده است .بديهي است كه شناخت سيره و واكاوي آن بدون در نظر گرفتن
وقايع و تحوالت تاريخي و بحث و بررسي پارهاي از مباحث نظري ممكن نيست زیرا مواضع
ائمه(ع) بهنوعی همگون با سطح فهم جامعه و شرایط اجتماعی سیاسی بوده است.
و ارشادات ّ
از همین رو شرایط سیاسی عصر امام رضا(ع) بررسی شده است.
شرايط سياسي عصر امام رضا

(ع)

(ع)
الرشید ،امین و مأمون) همعصر بودند و بهطورکلی
امام رضا با سه خلیفۀ ّ
عباسی (هارون ّ

عباسی در دوران زندگانی امام رضا(ع) با آشفتگیهای فراوانی همراه
اوضاع سیاسی و خالفت ّ
بوده است .گستردگی سرزمینهای اسالمی و بروز شورشها و قیامهای فراوان ازجمله یحی
زکیه ،تشکیل نخستین دولت مستقل شیعه به نام ادراسه ،تاسیس
بن عبداهلل برادر نفس ّ
دولت نیمه مستقل اغالبه ،سقوط برمکیان ،شورش حمزه خارجی و شورش مردم خراسان و
بحرانهایی از این قبیل ،سبب شد تا حکومت بهطور مستقیم خود را در مقابل شخص امام
قرار ندهد؛ اما همچنان به آزار و اذیت و قتل و تبعید شیعیان ادامه دهد .در میان خلفای
ائمه
عباسی بعد از منصور ،هارونالرشید سختگیرترین و ظالمترین خلیفه در برابر شیعیان و ّ
شیعه بود .در زمان وی فشار بر علویان افزایش یافت و شیعیان با به شهادت امام کاظم

(ع)

الرشید اینگونه توصیف شده
در شرایط بسیار سختی قرار داشتند .در آثار تاریخی ،هارون ّ
است« :به ریشهکن کردن علویان و هر کس از ایشان پیروی کند سوگند خورد و گفت تا کی

تحمل کنم ،به خدا سوگند بهطور قطع ،آنها را میکشم
وجود خاندان علی بن ابیطالب را ّ

و حتما پیروانشان را به قتل میرسانم .بهیقین چنین و چنان میکنم( »...مرتضی عاملی،
عباسی پس از به شهادت رساندن امام کاظم(ع) در صدد بود تا
 .)84 :1365دستگاه خالفت ّ
شدتِ ظلم به ایشان تا آنجا بود که هارون هم به این
امام رضا(ع) را نیز به شهادت برساند و ّ
موضوع اذعان میکند (مجلسی ،ج .)113 :49پس از شهادت امام کاظم(ع) ،هارون از ترس
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در پاسخ کسانی که وی را به قتل امام رضا(ع) تحریک میکردند ،چنین میگوید:
«بس نيست براى تو آنچه نسبت به پدرش انجام داديم؛ ميخواهى همه اينها را بكشم»
(همان)
الب ّته باید این نکته را اضافه کرد که درعینحال شرایط آنچنان دشوار بود که امام
(ع)
الرشید و خالفت پنجساله امین ،همچنان
رضا
ّ
تقیه پیشه میکردند .پس از مرگ هارون ّ

این روند ادامه دارد و با درگیریهای امین و مأمون بر سر خالفت بحرانهای حکومت

عباسی تشدید میشود .در مقطع یادشده فرصت مناسبى براى ترویج امر تعليم و تربيت
ّ
در بين شيعه فراهم شد و شبکۀ ارتباطات شيعیان در اين دوران بسيار قوى و بهتر از
قبل شد .پيروزي مأمون بر امین ،تا حدود زیادی اوضاع را متحول ساخت .طرح پیشنهاد
والیتعهدی یا خالفت به امام رضا(ع) را به این دالیل مطرح نمود مأمون در سياستخود،
تدبير جديدى در برخورد با شيعیان و امام رضا(ع) در پيش گرفت .اقدامى که تا پیش از این
سابقه نداشت و شايد برخالفِ ظاهر آن خطرناکترين اقدام در راه ضربه زدن به سازمان
شيعه بود .مأمون پیشنهاد والیتعهدی یا خالفت به امام رضا(ع) را به این دالیل مطرح کرد:
محبوبیت امام در نزد ایرانیان ،فرونشاندن قیامهای علویان در سرتاسر قلمرو اسالمی (در
ّ
این زمان در شهرهای بصره و اهواز ،زید بن موسی بن جعفر ،در یمن ابراهیم بن موسی بن
جعفر ،در فارس اسماعیل بن موسی بن جعفر ،در مکه حسن افطس و در مداین محمد بن
تشيع مبنى بر غاصبانه بودن خالفتهاي اموى
سلمان به قدرت رسیدند) ،تخطئه ادعاى ّ
عباسی ،زیر سؤال بردن عقاید شیعه مبنی بر عدم
عباسى و مشروعيت دادن به خالفت ّ
و ّ
جواز همکاری با حکومت جائر ،در کنترل داشتن امام بهعنوان اصلیترین کانون معارضه
عباسی .به
با حکومت ،دور کردن امام از مردم ،وجهه دینی و الهی بخشیدن به حکومت ّ
گفته شهید مط ّهری ،مأمون عالمترين خلفا و بلكه شايد یکی عالمترين سالطين جهان
است( .مط ّهری .)177 :1390 ،از همین رو ابزارهایی که وی برای مقابله با جریان امامت
در پیش گرفت بسیار زیرکانه طراحی شده بود تا حدی که هنوز هم علّت اصلی برخی از
اقدامات وی آشکار نشده و در این زمینه حتی میان علمای شیعه اختالف نظراتی وجود
دارد .مواضع سیاسی امام رضا(ع) در زمان هریک از خلفا بنا به مالحظاتی که پیش از این ذکر
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شد ،متفاوت بوده است .امام(ع) در زمان پیش از والیتعهدی و در زمان هارون ،در مدینه
ِ
تقیه صورت گرفته البته گزارشهای چندانی از
به سر میبرند و اقدامات ایشان در
نهایت ّ
این دوران در دست نیست .پس از مرگ هارون در سال دهم امامت حضرت رضا(ع) و آغاز

درگیری میان امین و مأمون و بروز آشوب و ناامنی در سراسر سرزمینهای اسالمی ،فرصتی
برای امام رضا(ع) فراهم شد تا بیشاز پیش به ارشاد ،تعليم و آموزش شيعیان بپردازند .در
دوران پس از هارون ،با وجود تمهیدات وی برای بروز نکردن اختالف ،درگیری میان امین
ِ
و مأمون بر سر حکومت باال میگیرد .درست در همین زمان فرصتی برای قیامهای علویان
عباسی حداکثر استفاده را
فراهم میشود تا از این فرصت به وجود آمده و ضعف دستگاه ّ
ببرند .از قیامهای این دوره میتوان به حرکت ابن طباطبا در کوفه ،زید بن موسی بن جعفر
محمدبنجعفرصادق در مدینه اشاره کرد
در بصره ،ابراهیم بن موسی بن جعفر در یمن،
ّ
که در تمامی قیامهای یادشده با توجه به محبوبیت اهلبیت(ع) در میان عا ّمه مردم ،دعوت

عباسیان از شعارهای محوریِ قیام محسوب میشد .بر
بهسوی خاندان اهلبیت و مخالفت با ّ
اساس شواهد موجود ،امام رضا(ع) از هیچیک از این قیامها حمایت علنی نفرمودند و در برخی

بررسی ماهیت واقعی این قیامها،
موارد نیز دعوت آنها را برای پیوستن به قیام نپذیرفتند.
ِ

مواضع امام در قبال این حرکتها ،بخش مهمی از اصول اساسی تف ّکر
رهبران آنها و
شعارها،
ِ
ِ

سیاسی شیعه را آشکار میکند .مأمون پس از پیروزی بر امین با احساس خطر از شرایط
یادشده و وجود چنین قیامهایی بهمنظور فرونشاندن قیامهای علویان و دالیل دیگری که
ذکر شد ،امام را به مرو دعوت میکند .درنهایت ،امام ناگزیر به مهاجرت به مرو میشوند و
مکرر حضرت
حرکت سیاسی ایشان از همین نقطه،
ِ
شکل دیگری به خود میگیرد .امتناع ّ

از قبول دعوت مأمون ،سفر به مرو به تنهایی و بدون همراه بردن خانواده ،بیانات حضرت
هنگام خداحافظی از اهلبیتشان ،رویدادهای مسیر حضرت از مدینه تا مرو ،16حضور ایشان
در نیشابور و سایر منزلگاهها ،بیان احادیث و مالقات با شیعیان در طول مسیر ،همه حاوی
پیامهای سیاسی خاصی برای شیعیان بوده که گاه بنا بر شرایط موجود امکان بیان صریح و
عمومی برخی از آنها وجود نداشته است .نقطۀ اوج جهتگیریهای سیاسی حضرت هنگام
پیشنها ِد مأمون برای واگذاری خالفت یا والیتعهدی اتفاق میافتد .پاسخها و مواضعی که
 . 16مامون با هماهنگی قبلی دستور داد امام را از راه بصره ،اهواز و فارس به مرو ببرند و تعهد گرفت امام را از مسیر شهرهای شیعه نشین کوفه
و قم عبور ندهند(صدوق،1378 ،ج)149 :2
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اصول اساسی تف ّکر سیاسی امامت شیعه است .بهعنوان نمونه اصولی که از سیره حضرت

قابلبرداشت است عبارتاند از :اثبات اصل امامت ،مقام امامت و شایستگی ذاتی و الهی امام
شر بدخواهان و
برای رهبری جامعه اسالمی ،لزوم حفظ سلسلۀ امامت و طریق هدایت از ّ
تقیه ،امربهمعروف و نهی از منکر ،لزو ِم حفظ کیان اسالم ،توجه به
معاندان ،رعایت ِ
اصل ّ
مصلحت عمومی مسلمانان ،پیگیریِ مبارزهمنفی ،شرایط همکاری یا مقابله با حکومت جور،
مقدم دانستن هدف بر وسیله ،اهم و مهم ،تکلیفمداری ،صراحت و صداقت در سیاست،
ضد طاغوت ،حمایت پنهان و آشکار از حرکتهای آگاهیبخش سیاسی
بسترسازی قیامهای ّ
اجتماعی ،اثبات غاصبانه بودن خالفت ،انتقال بصیرت سیاسی و ...اصولی از این قبیل که
امام رضا(ع) با درایت و حکمت هر یک از این اصول را در هنگام مقتضی در صحنه سیاسی
و اجتماعی به کار گرفتهاند (درخشه)11-8 :1391 ،؛ البته در این مجال نمیتوانیم به همه
این نکات بپردازیم ،با وجود این در حد وسع برخی اصول را استخراج کردهایم 17که به آنها
خواهیم پرداخت.

. 17بدون تردید یکی از اصول مهم و بنیادینِ سیاسی در سیره امام رضا(ع) ،اصل عدالتورزی است.
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حضرت در این برهه و پس از قبول والیتعهدی در مقابل مأمون اتّخاذ میکنند حاوی
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اصول بنيادي

 تبیین اصل امامتکلیدیترین مفهوم در انديشه سياسي امام رضا(ع) امامت و واليت است .18ارتباط وثیقی
میان اندیشه سیاسی اسالم و مفهوم «امامت» وجود دارد« .امامت» کمال دین است و
رشد همهجانبه و تعالی بشریت در گرو توجه و پیروی از امامت است .امامت در بیان شیعه
بهعنوان یکی از اصول اعتقادی محسوب میشود و به فرموده امام رضا(ع):
ام ِة َو َم َحلَّ َها ِم َن أْ ُ
ام َة أَ َج ُّل
ال َّم ِة فَيَ ُجو َز فِي َها ْ
« َه ْل تَ ْع ِرف َ
ار ُه ْم إِ َّن إْال َِم َ
ُون قَ ْد َر إْال َِم َ
اختِيَ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
اس ب ِ ُع ُقولِه ِْم
قَ ْدرا ً َو أ ْع َظ ُم َشأن ًا َو أ ْع َلى َم َكان ًا َو أ ْمنَ ُع َجانِب ًا َو أبْ َع ُد غ َْورا ً ِم ْن أ ْن يَ ْب ُل َغ َها النَّ ُ
َ
ام َة َخ َّ هَّ
يم
يمو َها ب ِ ْ
اختِيَا ِر ِه ْم إ َِّن إْال َِم َ
أ ْو يَنَالُو َها ب ِ َ
آرائِه ِْم فَيُ ِق ُ
ص اللُ َع َّز َو َج َّل ب ِ َها إِبْ َرا ِه َ
يل ب َ ْع َد ال ُّنب َّو ِة َو ال ْ ُخلَّ ِة َمرتَب ًة ثَالِثَ ًة َو ف َِضي َل ًة َش َّرفَ ُه هَّ
اللُ ب ِ َها ف ََأ َشا َد ب ِ َها ِذ ْك َر ُه فَ َق َ
ال ْ َخلِ َ
ال َع َّز َو
ْ َ
ُ
َج َّل إِن ِّي جا ِع ُل َ
ك لِلنَّ ِ
اس إِمام ًا» (طبرسی ،1403 ،ج)433 :2
 :آيا مردم به قدر امامت و جايگاه آن در ا ّمت پى بردهاند و شناخت دارند تا

اختيار ايشان در آن جايز باشد؟ بىترديد امامت قدرى جليلتر و شأنى عظيمتر و
مكانى بلندتر و جانبى منيعتر و باطنى عميقتر از آن دارد كه مردم به جهت عقل
و خرد خود بدان رسند يا آنكه به اختيار خود امامى را منصوب كنند .بىشك

امامت منزلتى است كه خداوند ابراهيم خليل را پس از نب ّوت و مقام خليلاللّهى

در مرتبه سوم بدان مخصوص ساخته و فضيلتى است كه بدان مشرف فرموده و
نامش را بلندآوازه ساخته ،پس خداوند فرمود :و [به ياد آر] آنگاه كه ابراهيم را
پروردگارش به امورى چند بيازمود و او آنها را به انجام رسانيد[ .خداى] گفت :تو
را براى مردم امام برگزيدم».
طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی از اصیلترین مبانی ایدئولوژیکی اسالم و از نظر
سیاسی اجتماعی از بارزترین پایههای اندیشه سیاسی شیعه است .امامت بیش از آنکه یک
بحث کالمی و فلسفی باشد ،موضوعی مربوط به زندگی اجتماعی است که رهبری سیاسی
یکی از بارزترین خصیصههای آن به شمار میرود و به همین دلیل حیاتیترین و زندهترین
 . 18با اینکه ائ ّمه(ع) در شرایطی بر اساس تقیه عمل کردهاند و پیروان را به تقیه سفارش کردهاند ،اما در مورد اصل ،صفات و ویژگیها ،شئون و
کماالت امامت مالحظهای نداشته و در هر موقعیتی به تبیین این اصل پرداختهاند که به طور قطع اهمیت اصل امامت و غفلت و بیخبری مردم از
دالیل این امر بوده است.

مؤلّفههای سياست ورزي...

حقوق اساسی و  ...نقش بهسزا و تأثیرگذاری دارد .از دیدگاه اسالمی ،دولت و حکومت در
قالب «امامت» مطرح میشود .امام معصوم در عین اینکه زعامت دینی و دنیوی مردم را به
تصدی حکومت است .البته باید توجه داشته
عهده دارد ،از همه حیث شایستهترین فرد برای ّ
باشیم که تقلیل شأن امامت به امر حکومت صحیح نیست .در روایات امام بهعنوان خلیفه
الهی معرفی شده و این در حالی است که برای امام شئون و وظایف دیگری نیز ذکر شده
است .بر این اساس میتوان مراتبی را برای خالفت الهی تص ّور کرد .شهید مط ّهری شأن
امامت را در سه وجه ذکر میکند :والیت تکوینی ،مرجعیت دینی و آخرین و پایینترین

وجه نیز زعامت سیاسی است (مط ّهري ،1384 ،ج .)850 :4از این میان ،وجه ا ّول و دوم جزء

جداییناپذیر امامت است و امام بدون آن دو صالحیت امامت را نخواهد داشت؛ اما وجه سوم
مبتنی بر وجود شرایط و زمینه مناسب است و در برخی شرایط ممکن است امام فاقد زعامت
سیاسی جامعه باشد .بر این اساس زعامت سیاسی از ارکان تعریف امامت به شمار نمیرود.
از دیدگاه روایات ،والیت تکوینی مقولهای است مقوم امامت و از عناصر جداییناپذیر آن .این
ائمه(ع) در زمان خودشان حکومت را به دست نداشتند ،نقصانی در
به این معنی است که اگر ّ
شأن و مقام ایشان نیست؛ بلکه امام در هر زمان و مکانی شایستهترین و باصالحیتترین فرد

برای اداره حکومت است زیرا اصل امامت بر این اساس است که امام راهنمای دین و دنیای
مردم باشد و حکومت و قدرت سیاسی یکی از ابزارهای امام است که اگر شرایط فراهم شود
و زمینههای آن مساعد باشد امام به آن اقدام میکند .از همین رو طرح بحث امامت از سوی

امام رضا(ع) ،صرفاً ویژگی دینی نداشت و امام با تبیین ابعاد مختلف مقام امامت و والیت،
اصول سیاسی خاصی را ایراد میفرمودند که در سه محور کلی قابل دستهبندی است:
-معرفی جایگاه و مقام امامت

امام رضا(ع) با معرفی جایگاه و مقام امامت بر انتصابی بودن و عصمت تأکید میکنند
و امامت را موهبتی از طرف خدا برای مردم میدانند؛ زیرا عقول مردم توان انتخاب
امام را ندارد (طبرسی ،1403 ،ج .)433 :2امام رضا(ع) در معرفی مقام امامت تنها به
ویژگیهای معنوی و الهی اشاره نمیکنند بلکه بهصراحت نقشها و کارکردهای سیاسی
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بحث در میان مباحث مذهبی است و از این حیث در قلمرو جامعهشناسی ،علم سیاست،
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و حکومتی 19نظیر حراست از مرزها ،اجرای احکام و مدیریت مالی و خلیف ه خدا در زمین
برای امام برمیشمرند:
تأمین مصالح عمومی (دینی و اجتماعی) :امام سررشته امور دين و نظام كارمسلمين و مايه صالح دنيا و عزت اهل ايمان است.
حراست از احکام فردی و اجتماعی و حفظ امنیت بالد مسلمین :در پرتو اماماست كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد به تماميت رسد و كامل گردد و غنایم
[بىتاخت و تاز و خونريزى] و صدقات وفور يابد و حدود و احكام اجرا شوند و
مرزها و اطراف [كشور اسالمى] حفظ و حراست گردد.
اجرای حدود :امام حدود الهى را جارى نموده و از دين خدا دفاع مىنمايد و باحكمت و پند نيكو و دليل قاطع به راه خدا دعوت مىكند.
امام خلیف ه خدا در زمین و موجب ع ّزت أهل اسالم و مايه خشم منافقان و هالكتكافران است.
امام دانايی است عارى از جهل و سرپرستى است كه طفره نمىرود .امام معدنقدس و طهارت و طريقت 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 سياهى نيست و رجس
و پليدى راه ندارد و برايش منزلتى است كه هيچ داراى حسبى بدان دست نيابد،
از خاندان قريش و نسب عالى هاشم و عترت آل رسول و مورد رضايت خدا است،
شرف اشراف و شاخهاى از درخت عبد مناف است ،برخوردار از علمى نامى و حلمى
كامل است ،امام آفريده شده براى امامت است و عالم به سياست و واجب االطاعه
است ،او قائم به امر خدا ،و ناصح بندگان خدا و حافظ دين او است (طبرسی،
 ،1381ج.)480-477 :2

 . 19جایگاه امامت را نباید به امور سیاسی و حکومتی جاری تقلیل داد و در واقع حکومت فقط ابزاری در اختیار امام است که سایر اهداف در
پرتو آن پیگیری شوند .شهید مطهری در این زمینه میگوید:
«نباید مسئله امامت را با حکومت اشتباه بگیریم ،که تا مسئله امامت در شیعه مطرح شد ،بگوییم یعنی مسئل ه حکومت که در نتیجه مسئله به شکل
بسیار سادهای باشد و این فروعی که برایش پیدا شده است پیدا شود و بگوییم حاال که فقط مسئله حکومت و اینکه چه کسی حاکم باشد مطرح
است .آیا آن کسی که میخواهد 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 گرفتهایم ،و این اشتباه بسیار بزرگی است» .به نقل از «مجموعه مقاالت نخستین همایش علمی پژوهشی جلوههای معرفتی در
مناظرات و بیانات رضوی» 61 :1387

مؤلّفههای سياست ورزي...

حدود و احكام الهي ،پاسداري از جامعه اسالمي در برابر هجوم بيگانگان ،تقسيم سرمايههاي
عمومي ميان افراد جامعه ،ايجاد وحدت و انسجام ميان اقشار جامعه اسالمي ،حمايت از
مظلومان ،حفظ دين از تحريف و دستبرد بدعتگذاران و كجانديشان از شئون و وظایف
امامت است و بدیهی است که ابزار تح ّقق این شروط ،قدرت اجرایی و سیاسی است .به
عبارتی ،امام با این نوع تعریف اجتماعی و عینی از امامت ،این نکته را خاطر نشان میفرمایند
که شخص امام با هم ه کماالت معنوی و روحانی دارای وظایف و شئون بسیار مهم سیاسی
و اجتماعی نیز است و مقام امامت در عین ارتباط و پیوستگی با حوزه الهی و وحیانی نسبت
به مسائل سیاسی و اجتماعی بیاعتنا نیست (حکیمی،1380 ،ج .)623 :2

نفی حکومت غیر معصوم ،تصریح به غاصبانه بودن آن و تأکید بر حق اهلبیت در حکومت و خالفت

امام رضا(ع) در تفسیر آیه «ال ینال عهدی الظالمین» امامت و پيشوايى هر
ظالم و ستمكارى را تا روز قيامت باطل میدانند (طبرسی ،1403 ،ج)433 :2
و میفرمایند که امامت همان والیت است ،پس هر کسی آن را بهناحق ادعای
کند ،کافر شده است (ابنبابویه ،1404 ،ج .)274 :2امام رضا(ع) دربارۀ حکومت به
ضرورت حکومت و اطاعت مردم از فرمانروا و رهبر عادل اشاره میفرمایند ،رهبر را
اولی االمر معرفی میکنند و مصادیق اولیاالمر را نیز مشخص مینمایند؛ عالوه بر
این حضرت بهصراحت میفرمایند حکومت حق اولی االمر است و غیر از ایشان هر
ائمه(ع) هیچگاه
کسی به هر عنوانی که حکومت کند ،غاصب و جائر است .در نزد ّ
رسمیت شناخته نشد و هرگز
وجود دوجریان موازی «امامت» و «خالفت» به
ّ
پذیرشی برای مشروعیت حکومت خلفا مطرح نشد تا بتوان گفت تفکیکی میان

امامت به معنای حکومت از امامت به معنای پیشوایی امور روحانی و دینی مردم
ائمه دربارۀ جایگاهی که خلفا بر آن تکیه زدهاند
پذیرفته شده است .پس دعوی ّ
یک دعوی ادامهدار بود (پاکتچی .)143 :1392 ،در همین زمینه آورده شده پس

از اینکه مأمون به حضرت اعالم کرد که قصد واگذاری خالفت را به ایشان دارد،
ِ
خالفت وی را زیر سؤال برد،
حضرت در جوابی صریح و قاطع که بهطور کلّی اساس
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در مجموع از روايت امام رضا(ع) درباره شئون امام اینطور برداشت میشود که اجراي
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به وی چنین فرمودند:

ك َو َج َع َل َها هَّ
اللُ ل َ َ
«إ ِْن َكان َ ْت َه ِذ ِه ال ْ ِخ اَلفَ ُة ل َ َ
ك ف اََل يَ ُجو ُز أَ ْن تَ ْخ َل َع لِبَاس ًا
أَلْبس َك ُه هَّ
ك ف اََل يَ ُجو ُز ل َ َ
ِك َو إ ِْن َكان َ ِت ال ْ ِخ اَلفَ ُة ل َ ْي َس ْت ل َ َ
اللُ َو تَ ْج َع َل ُه ل ِ َغ ْير َ
ك أَ ْن
ََ
س لَك» (مجلسی ،ج)129 :49
تَ ْج َع َل لِي َما ل َ ْي َ
 :اگر اين خالفت مال تو است و خدا به تو داده جايز نيست خود را

خلع كنى و جامهاى كه خداوند بر تن تو آراسته بديگرى بدهى اگر مال
تو نيست نميتوانى چيزى كه مال خودت نيست به من بدهى.
امام رضا(ع) عالوه بر نفی طاغوت ،به صراحت به تبریجویی و مخالفت با دشمنان نیز اشاره
میفرمایند :کمال دین والیت ما و برائت از دشمن ماست (ابنادریس ،1410 ،ج.)640 :3
به نظر میرسد لحن صریح و سازشناپذیر امام رضا(ع) در بیان جایگاه و شأن امامت ،ازجمله
دالیلی بود که مأمون را وادار به شهادت ایشان کرد .امام رضا(ع) ح ّتی در حضور مأمون امامت
و برحق بودنشان را بهصراحت اعالم میکردند و به نظر میرسد این از مسائلی بوده که امام
(ع)
تقیه را در آن مجاز نمیدانستهاند .از حسن بن جهم نقل شده« :روزى
رضا در عصر مأمون ّ

به مجلس مأمون رفتم حضرت رضا(ع) نيز حضور داشت دانشمندان و عقيدهشناسان از فرقههاى

مدعى
مختلف اجتماع كرده بودند .يكى از دانشمندان از حضرت رضا(ع) پرسيد آقا بفرمایيد ّ
امامت بايد داراى چه شرايطى باشد؟ در جواب فرمود :با نص و تصريح به امامت او و داليل.
گفت :چه چيزها ازجمله دالیل امامت است؟ فرمود :علم و استجابت دعا (مجلسی ،ج)134 :25
(ع)
ائمه بهعنوان «خلفاي خداوند در زمين» 20از يكسو حكومت ساير خلفا
امام رضا با معرفي ّ

رسميت نميشناسند و از سوي ديگر بر بطالن جايگاه و القابي كه خلفا به خود منتسب كرده
را به
ّ

بودند ،تأکید ميورزند؛ زيرا از ديدگاه شيعه ،مصداق خاص «خلیفهاهلل فیاالرض» كسي است
كه خداوند او را برگزيده و امام مردم قرار داده است و پيامبران و امامان معصوم ،مصاديق خلفاي

الهي بر روي زمين به شمار ميآيند .هرچند لفظ «خليفه» در منابع شيعه بهطور گسترده استفاده
توجه به داللت سياسي آن بر جايگاه
نشده است ،اما استفاد ه خاص امام رضا(ع) از اين لفظ با ّ

ائمه ترديدي
ائمه تأکید دارد زيرا در ميان عا ّمه دربارۀ جايگاه علمي ،اخالقي و مذهبي ّ
سياسي ّ
ائمه بهعنوان خليفه بهصراحت حكومت را حق امام ميدانند.
وجود نداشت و ايشان با معرفي ّ

ال َس ِم ْع ُ َ
الرضَ ا(ع) يَ ُق ُ
 . 20ال ْ ُح َسيْ ُن ب ْ ُن ُم َح ّم ٍد الَأْشْ َعر ِّي َع ْن ُم َع ّلى بْنِ ُم َح ّم ٍد َع ْن أَ ْح َمدَ بْنِ ُم َح ّم ٍد َع ْن أَب ِي َم ْس ُعودٍ َعنِ ال ْ َج ْع َفر ِّي َق َ
ول الَأْئ ِ ّم ُة
ت أبَا ال ْ َح َسنِ ّ
خُ َل َفا ُء ِهّ
الل َع ّز َو َج ّل فِي أَ ْر ِ
ض ِه (اصول كافى ،جلد  275 :1روایت .)1 :امام رضا عليه السالم مىفرمود :ائمه خلفای خداى عزوجل در زميناش باشند.

مؤلّفههای سياست ورزي...

23

امام رضا(ع) با یادآوری و تبیین جایگاه و شأن امامت در حکومت بهطور خاص به انحرافات
متوجه همان انحراف
صدر اسالم اشاره میفرمایند و بهنوعی وضعیت فعلی جهان اسالم را
ّ

نخستین میدانند .بهعنوان نمونه در خطبهای که در مجلس والیتعهدی ایراد فرمودهاند ،آمده
که[ :مأمون] از حقوق ما خاندان حقى را شناخت كه ديگران آن را نشناختند (شیخ صدوق،
 ،1373ج )328 :2همچنین ایشان در خالل مباحث مختلف ازجمله در مناظرات و مجلس
والیتعهدی این نکته را یادآور میشوند که در صدر اسالم والیت و خالفت حق حضرت علی

(ع)

بود که بهناحق غصب شد و آن حضرت بنا به مصلحت جامعۀ مسلمین صبر پیشه کردند .ابان
ِين آ َم ُنوا أَطِي ُعوا هَّ
اللَ َو أَطِي ُعوا
گويد :خدمت حضرت رضا(ع) رسيدم و پرسيدم معنى «يا أَي ُّ َها الَّذ َ

الر ُس َ
ول َو أُول ِي الَأْ ْم ِر ِم ْن ُك ْم» چيست؟ فرمود :على بن ابیطالب(ع) سپس سكوت فرمود ،چون
َّ
سكوتش به طول انجاميد ،گفتم :بعد از آن كيست؟ فرمود :حسن ،بار ديگر سكوت كرد ،پرسيدم

بعد از آن كدام است؟ فرمود :حسين ،راوى گويد :وى همچنان سكوت ميكرد و من سؤال
ائمه را نام بردم (عطاردی.)508 :1390 ،
مىكردم تا آنگاه كه همه ّ
رویکرد مبارزه منفی
امام رضا(ع) در مواضع سیاسی ،مشی میانه را اتّخاذ کردند که در آن روزگار حد وسط
مواضع نسبتا افراطی زیدیان و اهل حدیث بود .21زیدیان بر لزوم قیام بالسیف در مقابل

ح ّکام جور تأکید داشتند و گاه بدون توجه به مساعد بودن شرایط و آگاهی از پیامدهای
وضعیت
قیام ،دست به حرکتهای مسلحانه میزدند که در اغلب موارد با شکست ایشان
ّ

بر شیعیان سختتر میشد .از سوی دیگر اهل حدیث هم با استناد به مبانی خاص خود
هرگونه حکومتی را مشروع میدانستند و بر لزوم اطاعت از آن تأکید میورزیدند .مبارزۀ

منفی در شرایطی که قیام مسلّحانه بیاثر مینمود و حتی با فرض پیروزی و به نتیجه
رسیدن قیام امکان تشکیل حکومت (مطابق با اصول و مبانی شیعی) وجود نداشت؛ بهترین
راهبرد بهحساب میآمد .مبارزهی منفی امام در مقابل دستگاه حاکم بهطور خاص در جریان
والیتعهدی 22بهطور آشکاری نمود دارد .در ادامه برخی اقدامات امام ذکر شده است:
 . 21شیخ صدوق ( .)1373ترجمه و متن عیون اخبار الرضا (ع) .مستفید و غفاری ،تهران :نشر صدوق
 . 22براساس آنچه در منابع تاریخی و روایی آمده حضرت دالیل پذیرش والیتعهدی را بیان کردهاند که در همه آنها عنصر «ضرورت و
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امام در مدینه به نامه یا نامههای مأمون پاسخ ندادند.با وجود اینکه مأمون دستور داده بود ایشان خانوادهشان را همراه خود ببرند،حضرت هیچ از اعضای خانواده را همراه نبردند و بهگونهای خاص با خانواده
خداحافظی کردند که بر بازنگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت داللت داشت.

23

 بیان صریح حق والیت امام معصوم(ع) در مسیر راه نیشابور و حتی در مالقات با مأمون.امام در خراسان نیز همچنان از قبول والیتعهدی سر باز میزدند.استدالالت منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به اینکه حکومت حقمأمون و خاندانش نیست و وی در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد.
شخص مأمون
پس از پذیرش والیتعهدی ،امام رضا(ع) به یاران نزدیک و حتیِ
سرانجام این ماجرا را بیان فرمودند.

24

طرح شرط «عدم دخالت در عزل و نصب و سایر امور حکومتی» به نظر میرسدمأمون مجبور به پذیرش این شرط امام رضا(ع) شد؛ زیرا امام پیش از این بهصراحت و
قاطعیت موضع منفی خود را اعالم کرده بودند و عمال مأمون شکستخورده و ناکام
ّ

بود ،پس در پی چاره و راهکاری بود .با مطرح شدن شروط از سوی امام رضا(ع)،

مأمون بالفاصله شرطها را پذیرفت و خرسند شد که ظاهرا ً به اهداف خود رسیده
توجه داشت در جریان والیتعهدی مالحظات بسیاری وجود دارد.
است .اما باید ّ

طرح شرط در ضمن قبول والیتعهدی پس از مخالفت چندینبارۀ امام بر چند مطلب
مهم داللت دارد :از یکسو امام نارضایتی خود را اعالم کردند و از سوی دیگر مشروعیت
نداشتن حکومت مأمون را رسماً اعالم فرمودند .همچنین حضور ظاهری امام در دستگاه

عباسی سبب شد تا بهطور مو ّقت فشار علیه علویان برداشته و فراغتی برای آنان
خالفت ّ
حاصل شود .عالوه بر این ،در ضمن فرصتهایی که پیش میآمد مانند جلسات مناظره یا
بیت و رفع شبهات جهان اسالم و
نماز عید 25مجالی برای اما ّم بهمنظور نشر معارف اهل ّ

دفاع از اسالم در برابر سایر ادیان و نیز انجام امربهمعروف و نهی از منکر بود .از بسیاری
ائمه بهویژه پس از دوران حکومت حضرت علی(ع) بیسابقه
جهات فرصت یادشده ،در تاریخ ّ
اجبار» بسیار پررنگ است.
 . 23برای مطالع ه بیشتر مراجعه کنید به :شیخ صدوق،1378 ،ج218 :2
 . 24به عنوان نمونه به این منبع بنگرید که امام(ع) در مجلس والیتعهدی به دعبل خبر شهادتشان را میدهند :اربلی ،1381 ،ج82 :3
 . 25دربارۀ جزئیات نماز عید امام رضا(ع) در زمان مامون ،مراجعه کنید به :شیخ طبرسی336 :1390 ،
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نمیفرمودند اما گاه بر مبنایِ اصل امربهمعروف و نهی از منکر ،انحرافات و اشکاالت سیاسی
و اجتماعی را بدون هیچ مالحظهای تذکر میدانند .برخی معتقدند و یکی از عواملی که
مأمون تصمیم به شهادت امام رضا(ع) گرفت همین انتقادات امام از وی بود (اربلی،1381 ،
ج109 :3و شیخ مفید،1413 ،ج.)269 :2
رویکرد تق ّیه

هرچند تقیه بهعنوان یک اصل انحصاری شیعی با تفکر و عمل شیعه قرین شده است ،نهتنها
در تاریخ اسالم منحصر در شیعه نیست ،بلکه باید آن را رفتار طبیعی و معتدل و احتیاطآمیز
متضمن واکنش فرد یا قوم مقهور
انسانها تلقی کرد که در عرف بیشتر اقوام و ملل سابقه دارد و
ّ

اقلیت است که توانایی مقابله و مبارزه مستقیم را ندارند یا مبارزه مستقیم به مصلحت
یا در ّ

آنان نیست (درخشه .)199 :1388 ،این اصل نقشی کلیدی در حفظ مکتب اهل بیت(ع) داشته
تقیه عملی ساده نیست ،بلکه به
و سبب حفظ و نجات شیعیان از گزند دشمنان شده استّ .

مثابه چتری وسیع و فراگیر شامل اجزا و بخشهای عملکننده است که با استفاده از ابزارهای
تقیه چنین آمده است:
گوناگون توانسته از موجودیت شیعیان دفاع کند .در تعریف ّ

تقیه در اینجا خود نگهداری از ضرر دیگران با موافقت در گفتار یا کردار
«منظور از ّ
مخالفان حق میباشد» (شیخ انصاری)320 :1375 ،
تقیه نیز چنین است:
تعریف برخی از فقهای معاصر از ّ
«روش و رسم هر اقلیتی که اکثریت بر آنان سیطره داشته و آنان را نسبت به اظهار
عقیده یا عمل بر طبق عقیده خود باز میدارد ،این است که چنانچه از اظهار عقیده در گفتار

یا کردار از اکثریت بر جان خود یا نزدیکان خود بترسد به تقیه متوسل میشود» (مکارم
شیرازی،1380 ،ج.)388 :1
تقیه اظهار هرگونه اعتقاد یا عمل مخالف حق است به خاطر
در مجموع میتوان گفتّ :

دفع ضرر جانی ،مالی و آبرویی؛ البته بدون پایبندی قلبی و درونی به آن اعتقاد یا عمل و
بلکه اعتقاد داشتن به خالف آن.
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 . 26برای مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به :محمدی ایالمی ،رحیم (« .)1389تبیینی نو از مفهوم و راهبرد تقیه در مکتب امامیه» ،علوم
اسالمی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار .1389
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مینمود .بههمین دلیل ،هرچند امام بر اساس شرطهای اولیه در هیچ امر حکومتی دخالت
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تقیه حکمی ثانوی است که با کنار زدن حکم ا ّولی وارد میشود؛ بنابراین
بدیهی است که ّ

تقیه مطرح کرد
میتوان احکام خمسه تکلیفیه (واجب ،حرام ،مباح ،مکروه و مستحب) را برای ّ
تقیه نهفته است تقدیم اهم بر مهم است .عقل برای رسیدن
(شریعتی .)199 :1387 ،آنچه در ّ
به حق پایدار و محفوظ ماندن مو ّقت طرفداران حق یا جلوگیری از هدر رفتن مال ،عرض یا

تقیه را واجب میکند.
آبروی افراد یا حفظ وحدت گروهی و جلوگیری از منازعات بیفایده ّ

تقیه با اظهار یا
تقیه رعایت مصلحت اهم و ّ
تقدم آن بر دیگر مصالح است .گاه ّ
مالک کلی ّ

ائمه
با سکوت صورت میگیرد و گاه با اظهارنظر برخالف عقاید .همچنان که برخی اصحاب ّ
ائمه برای
عباس پرداختهاند و حتی ّ
امیه و بنی ّ
صرفاً به دلیل حفظ جان به ستایش خلفای بنی ّ

حفظ جان اصحابشان در جمع مخالفان از آنان بدگویی کردهاند .در همین زمینه میتوان
(ع)
تقیه در برخی اوقات مستلزم
به اقدام امام صادق دربارۀ زراره اشاره کرد .عالوه بر اینها ّ

تقیه
همکاری با حاکم جائر (در امور مباح و غیر حرام) است .یکی از مباحث مهم در بحث ّ
تقیه در یک موضوع بر فردی
و تغییردهندۀ
ِ
تقیه است .گاه ممکن است ّ
حکم آن ،طرفین ّ

واجب و بر فرد دیگر حرام باشد (شریعتی.)211-209 :1387 ،

(ع)
تقیه را در حد تارک نماز
تقیه از نگاه امام رضا تا آنجاست که حضرت تارک ّ
اهمیت ّ
ّ

معرفی میکنند 27.همچنین نقل شده گروهی از شیعیان برای دیدار امام آمده بودند که امام
تقیه
به آنها اجازه شرفیابی ندادند و یکی از دالیل عدم اذن دخول ،بی ّ
توجهی آنان به اصل ّ

ذکر شده است .حضرت میفرمایند:

ون التَّ ِقيَّ َة َح ْي ُث اَل ب ُ َّد ِم َن التَّ ِقيَّ ِة»(طبرسی،1403،ج.)441 :2
ون َح ْي ُث اَل تَ ِج ُب التَّ ِقيَّ ُة َو تَ ْت ُر ُك َ
«...و تَتَّ ُق َ

«آنجا كه نبايد تقيه مىكنيد و آنجا كه بايد ،تقيه نمىكنيد»

تقیه در سیرۀ امام رضا(ع) راهبردی مستمر و پیوسته است که باید تا ظهور امام زمان
ّ

(عج)

همچنان دوام داشته باشد و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی مختلف به کار گرفته شود .با
عنایت به این اصل میتوان از هرگونه تندروی و حرکت غیرعقالنی که موجب ایجاد خطر
برای کیان و اساس شیعه میشود اجتناب کرد .آنهم در اوضاع و شرایطی که دشمنان و
بدخواهان ائمه و شیعیان همواره درصدد از میان بردن و آسیب زدن به آنان هستند .از نگاه
ِ
امام رضا(ع) رعایت تقیه با دینداری در تالزم است .ایشان میفرمایند:
ت إ َِّن تَارِ َك ال َّتقِ َّي ِة َكتَارِ ِ
ْت َصادِقا (حرانی :)483 :1404 ،اگر بگويم تارك تقيه چون تارك نماز است راست گفتهام.
الصلاَة ِ ل َ ُكن ُ
 - 27ل َ ْو ُق ْل ُ
ك َّ
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تقيه نميكند .گراميترين
 :دين ندارد كسى كه ورع ندارد ،ايمان ندارد كسى كه ّ

تقيه را مورد عمل
شما در نزد پروردگار آن كس است كه تقوايش بيشتر باشد و ّ
قرار دهد ،خدمت حضرت عرض كردند يا بن رسول هَّ
تقيه كرد؟
الل تا كدام وقت بايد ّ

تقيه
فرمود تا روز معين كه روز خروج قائم ماست ،و هر كس قبل از خروج قائم ما ّ
را ترك كند از ما نخواهد بود.

تقیه از منظر امام رضا(ع) ،شرایط سختی است که
فلسفه تداوم و استمرار ّ
محبت اهلبیت با آن روبهرو بودهاند:
شیعیان بهواسطۀ ّ
ال أِ َ
َاك قَ َ
ُرفِ َع ال ْ َق َل ُم َع ْن ِش َيعتِنَا فَ ُق ْل ُت يَا َسيِّ ِدي َك ْي َف ذ َ
لن َّ ُه ْم أُ ِخ َذ َع َل ْيه ُِم ال ْ َع ْه ُد بِالتَّ ِقيَّ ِة فِي

ْ
ون بِنَا َو اَل ن ُ ْقتَ ُل بِه ِْم
ون فِينَا َو اَل ن ُ َكف َُّر فِيه ِْم َو يُ ْقتَ ُل َ
ُون َو يُ َكف َُّر َ
اس َو يَ َخاف َ
َد ْول َ ِة الْبَا ِطلِ يَأ َم ُن النَّ ُ
َما ِم ْن أَ َح ٍد ِم ْن ِش َيعتِنَا ْارتَ َك َب َذنْب ًا أَ ْو َخ ْطب ًا إ اَِّل نَال َ ُه فِي َذل ِ َ
ص َع ْن ُه ُذنُوب َ ُه َو ل َ ْو أَن َّ ُه
ك غ ٌَّم َم َّح َ
أَتَى ب ِ ُذن ُ ٍ
وب ب ِ َع َد ِد ال ْ َق ْط ِر َو ال ْ َم َط ِر َو ب ِ َع َد ِد ال ْ َح َصى ...» (مجلسی ،ج.)199 :65

قلم از شيعيان ما برداشته شده ،گفتم :اى سرور من اين چگونه مىشود،

تقيه عهد و پيمان گرفته شده است،
فرمود :براى اينكه از آنها در دولت باطل بر ّ

مردم همه در آسايش هستند ولى آنها خائف و از جان و مال خود مىترسند.
آنها را به خاطر دوستى ما نسبت به كفر مىدهند ولى ما به خاطر آنها تكفير
نمىشويم ،آنها براى ما كشته مىشوند ولى ما به خاطر آنها كشته نمىشويم ،هر
يك از شيعيان ما كه مرتكب گناه و يا خطایى شوند گرفتار غم و اندوهى مىگردند
كه گناهان آنها پاك مىشود ،اگرچه گناهان بسيار زياد باشد.
در همین فقره نقلشده پس از شهادت امام کاظم(ع) برای اینکه از شدت فشار هارون بر
امام و شیعیانشان کاسته شود 28تا سال  187امامتشان را بهطور علنی اعالم نفرمودند و در
توجهات عمومی شود ،نداشتند (اعالم الهدایه.)69 :1422 ،
مدینه فعالیتی که باعث جلب ّ

ظاهرا ً امام(ع) پس از شهادت امام کاظم(ع) ،به بازار رفتند و چند حیوان خریداری کردند که
 . 28در میان خلفای عباسی بعد از منصور ،هارون الرشید سختگیرترین و ظالمترین خلیفه در برابر شیعیان و ائم ه شیعه بود.
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ان لِم ْن اَل تَ ِقيَّ َة ل َ ُه َو إِ َّن أَ ْكر َم ُكم ِع ْن َد هَّ
اَ
الل ِ أَتْقا ُك ْم َو أَ ْع َم ُل ُك ْم
«ل ِد َ
ين ل ِ َم ْن اَل َو َر َع ل َ ُه َو اَل إ َِيم َ َ
َ ْ
ول هَّ
يل ل َ ُه يَا ابْ َن َر ُس ِ
الل ِ إِلَى َمتَى قَ َ
بِالتَّ ِقيَّ ِة فَ ِق َ
وج قَائ ِ ِمنَا
ال إِل 
ى يَ ْو ِم ال ْ َو ْق ِت ال ْ َم ْع ُلو ِم َو ُه َو يَ ْو َم ُخ ُر ِ
س ِمنَّا» (طبرسی)434 :1390 ،
ف ََم ْن تَ َر َك التَّ ِقيَّ َة قَ ْب َل ُخ ُر ِ
وج قَائ ِ ِمنَا فَ َل ْي َ
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جاسوسان هارون پس از این اقدا ِم امام ،به وی گزارش دادند 29که از جانب امام رضا(ع) و
ِ
اقدامات ایشان علیه حکومت آسودهخاطر باشد .در مجموع آنچه در سیرۀ سیاسی امام رضا

(ع)

تقیه بهجا و ترک آن در هنگام لزوم و پرهیز از اقدامات
به چشم میآید ،سفارش و تأکید به ّ
ائمه بهواسطۀ برخی قیامهای شتابزده و
غیرعقالنی است؛ زیرا در شرایطی که شیعیان و ّ

حرکتهای اعتراضی زیدیان روز به روز در شرایط سختتری قرار میگرفتند ،حضرت الزم
ائمۀ پیش از خودشان این اصل را بیشازپیش مورد تأکید قرار دهند.
میدانستند مانند ّ
ت ورزی امام در جایگاه والیتعهدی
سیاس 
همانطور که پیشازاین گفته شد ،شاید بیشترین مواضع سیاسی امام رضا(ع) در دوران
والیتعهدی اتّخاذ شده است .قبول والیتعهدی و پیامدهای آن از جنبههای مختلف قابل

بررسی است .مواضعی که امام در مقابل مأمون اتّخاذ میفرمایند عمدتاً بر این مبنای شرط
ا ّول ایشان یعنی دخالت نکردن در امور حکومت 30است ا ّما با وجود این ،نقل شده که امام در
برخی موارد نصیحتهایی را به مأمون یا سفارشهایی مبنی بر همکاری با وی فرمو دهاند .بر

همین اساس بهطور مختصر به تبیین هر یک از موارد یا د شده خواهیم پرداخت.
دربارۀ قبول والیتعهدی مأمون از سوی امام رضا(ع) برخی معتقدند که این کار از روی
تقیه صورت گرفته است 31ا ّما به نظر میرسد توجیه مصلحت قبول والیتعهدی مأمون ،خلیفۀ
ّ

تقیه شخصی امکانپذیر نیست .زیرا تقویت مصالح کلی اسالم و ا ّمت برای
عباسی ّ
توسط امام با ّ
ّ
ائمه سابقه ندارد .قبول والیتعهدی باید در عداد جریان صلح امام
مصلحت شخصی در رویه ّ

حسن(ع) تجزیه و تحلیل شود .بهویژه آنکه در هر دو ماجرا هرگونه امکان سوءاستفاده از قرارداد

و پیامدهای ناخوشایند آن دو توسط هر دو امام(ع) خنثی شده و عم ً
ال بهصورت غیرقابل عمل
درآمده است .مصلحت کلّی در اینگونه واکنشهای سیاسی سعی در مشروعیت ندادن به نظام
حاکم ،افشاگری و خنثی کردن فشارهای تخریبی و ایجاد فضای جدید برای حفظ اسالم و ا ّمت

از سرکوب و اختناق است (عمیدزنجانی ،1384 ،ج .)154 :9به نظر میرسد تعامل و برخورد
ب الْخَ بَ ِر إِلَى َها ُرونَ ب َِذل ِ َ
ك َق َ
ال َقدْ أَمِنَّا َجانِبَه» (مجلسی ،ج )114 :49و (شیخ صدوق،1378 ،ج.)205 :2
َب َصا ِح ُ
َ « . 29كت َ
 . 30امام رضا(ع) فرمودند :من وليعهدى را مىپذيرم به شرط آنكه نه امرى كنم و نه نهيى و نه فتوایى دهم و نه حكمى و نه كسى را به كار گمارم
و نه كسى را از كار بر كنار كنم و هيچ چيزى را كه پا بر جاست دگرگونش نسازم ،مأمون همه اين شرایط را پذيرفت(شیخ مفید،1413 ،ج260 :2و
شیخ طبرسی)334 :1390 ،
 . 31به عنوان نمونه بنگرید به( :مجلسی ،ج)156 :49

مؤلّفههای سياست ورزي...

(ع)
عباسی اصلی اساسی نهفته است که ریشه
باشد .در برخورد و تعامالت امام رضا با حکومت ّ

ائمه(ع) دارد.
در غنای مکتب اهل بیت و دوراندیشی ّ

اصل حاکم از سوی
دربارۀ رابطۀ امام با مأمون پس از والیتعهدی در امور حکومتِ ،

امام(ع) دخالت نکردن است و ایشان براساس حرمت کمک به طاغوت و تأیید وی و نیز
شرطی که در ابتدا مطرح فرموده بودند ،با هرگونه دخالت مخالفت ورزیدند .به عنوان
نمونه هنگامیکه مأمون پس از کشتن فضل بن سهل از امام کمک خواست ،حضرت به وی
فرمودند که تدبیر این امور به دست خود مأمون صورت گرفته و میگیرد (مجلسی ،ج:49
 .)171در نمون ه دیگر مأمون از امام رضا(ع) تقاضا میکند که امام برای یک شهر فرمانداری
مجدد به
مورد اعتماد معرفی کنند 32که در اینجا حضرت شرطهای قبول والیتعهدی را ّ
وی یادآوری فرمودند و در این امر دخالت نکردند (مجلسی ،ج .)144 :49حتی زمانی که
مأمون از امام تقاضا کرد که برای نماز عید و خطبۀ آن حاضر شوند ،حضرت به وی پيغام
مجدد شرطهای مشارکت و مداخله نکردن در امور حکومت را یادآوری فرمودند.
داده و ّ

33

در سیرۀ حضرت مواردی هم وجود دارد که شاید بتوان آن را به نوعی دخالت در

امور حکومت یا همکاری با آن تعبیر کرد .روشن است که موضع اصولی تف ّکر سیاسی
شیعه ،همکاری نکردن با دستگاه حاکم بود و این اصل در رفتار و احادیث امام بهصراحت
توجه داشت که بهطور ثانوی و بسته به شرایط گاه
منعکسشده است .اما با این وجود ،باید ّ

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،
حفظ خون همکاری کننده و دفع خطر سلطان از جماعت امامیه است و فایده همکاری
اینکه آن شیعه که منصبی از جانب سلطان گرفته ،بتواند در حد همان منصب در رفع مظالم
و احقاق حقوق مؤمنان بکوشد .در میان شیعیان همکار حکومت ،شاخصترین چهره علیبن
یقطین است که ستایشهای مختلفی درباره او وارد شده است .در سیرۀ عملی امام با مأمون
نیز دیده میشود که امام در مصاحبت با مأمون بارها از ریخته شدن خونی جلوگیری کردهاند
 . 32طرح این درخواست از دو نظر می تواند صورت گرفته باشد :درماندگی مامون و اعتراف وی به شایستگی امام برای امور حکومت؛ مامون
میخواست به هر نحو ممکن امام را در امر حکومت مداخله دهد و به اهدافی که در مسئله والیتعهدی داشت ،برسد و با شرطهای امام ناکام ماند.
 . 33این بیان حضرت ،میتواند براین داللت داشته باشد که برگزاری نماز عید از شئون حکومت است ،بر اساس آموزههای شیعی برگزاری نماز
عید در زمان معصوم ،به امامت امام واجب است و از این دو مقدمه به روشنی شان حکومت و والیت امام(ع) ثابت میشود.
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امام رضا(ع) با مأمون پس از والیتعهدی با در نظر گرفتن قاعد ه مصلحت قابلمطالعه و بررسی
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(پاکتچی .)151-150 :1392 ،عالوه بر این مصالحی نظیر عدل و انسجام ا ّمت ،اصالح امور،

امربهمعروف و نهی از منکر 34،حل و فصل امور مسلمین مبنای برخی سفارشهای امام به
مأمون بوده است .زیرا درست است که مأمون خلیفۀ 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 امیر یا فرمانروا هستند ،هرچند این امیر فاجر باشد .در همین باب
امام برای به حداقل رساندن آسیبهای این حکومت توصیههایی میفرمایند:
حضرت با توجه موقعیت استراتژیک و محوریِ بغداد در جهان اسال ِم آن روز ،بهمأمون پیشنهاد دادند پایتخت خود را به حجاز منتقل نماید و در آن شهر مستقر

شود (مجلسی ،ج.)166 :49
-هنگامیکه مأمون به امام رضا

(ع)

دربارۀ گسترش سرزمینهای اسالمی و فتح

سرزمینهای جدید به امام رضا(ع) گزارش میدهد ،حضرت به وی خاطرنشان
میفرمایند که مسائل داخلی جهان اسالم به واسطۀ وجود افراد ناشایست در
رأس امور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اولویت خلیفه در درجه ا ّول باید سامان
بخشیدن به امور داخلی باشد و از اطمینان به افراد ناشایست باید اجتناب شود .امام

رضا(ع) آگاهیشان از اوضاع کلی جهان اسالم و ا ّمت مسلمان را به مأمون یادآوری

میفرمایند و از وی به خاطر غفلت و بیاطالعی انتقاد میکنند .حضرت میفرمایند:
محمد(ص) كه زمامدار آنها شدهاى و اين
«از خدا بترس در مورد ا ّمت ّ

امتياز به تو داده شد زيرا تو كار آنها را خراب كردهاى و به ديگرى واگذار
نمودهاى كه ميان آنها بر خالف حكم خدا رفتار مىكنند تو خود در اين
سرزمين نشستهاى و مركز هجرت و محل وحى را واگذاشتهاى مهاجرين
و انصار مورد ستم قرار مىگيرند و هيچ مالحظهاى درباره مؤمنين ندارند
سالها بر يك بيچاره مظلوم ميگذرد كه با رنج و مشقت خوراك خود را
مىتواند بهدست آورد و كسى را نمىبيند كه با او از حال خود شكايت
كند و دستش به تو نيز نميرسد( »...مجلسی ،ج.)166 :49

 . 34برخی ارشادات و دستورات حضرت به مامون بر اساس امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است .شیخ مفید معتقد است یکی از
عواملی که باعث شهادت امام رضا(ع) شد همین انتقادات و سفارشهای امام (امر به معروف و نهی از منکر) بوده است« .بدان كه حضرت رضا(ع)
بسيار مأمون را در خلوت موعظه ميفرمود و اندرز ميداد و از خدا او را بيم ميداد و آنچه بر خالف دستور آن حضرت انجام ميشد زشت ميشمرد،
و مأمون در ظاهر آن سخنان را مىپذيرفت ولى در دل بر او گران مىآمد و خوش نداشت( »...ارشاد ،1413 ،ج)269-270 :2

مؤلّفههای سياست ورزي...

31

با توجه به تعریف موسعی که از سیاست دربارۀ پارادیم کالسیک و نیز پاردایم امامت ارائه
شد و مبنای این مقاله قرار گرفت ،قسمت عمدهای از سیرۀ امام رضا(ع) جهتگیریهای سیاسی
آشکار و نهان دارد و مواضع سیاسی امام(ع) منحصر به دوره والیتعهدی نمیشود .همزمانی
(ع)
عباسی و تفاوت در شرایط اجتماعی سیاسی و نیز سیاستهایی
امام رضا با سه خلیفۀ ّ
که خلیفه در مقابل امام اتّخاذ کرده ،سبب اتّخاذ روشهای متفاوتی از سوی امام گشته

و از همین رو نمیتوان یک گفتمان واحد را برای دوران امام رضا(ع) تعیین کنیم .دوره
هارون ،امام رضا(ع) به فعالیتهای فرهنگی و آموزش تعلیمات سیاسی پرداختند .فعالیتهای
فرهنگی و علمی وسیع امام رضا(ع) و تربیت شاگردان بیشمار از جمله رویدادهای این دوره
است .امام به شاگردان خویش دستور میدادند که روایات را تدوین و نگهداری کنند .از
جمله به علی بن اسباط فرمودند :آیاتی که تفسیر میشود ،یادداشت کن 35.در این عصر 77
تن از شاگردان حضرت ،تألیف حدیثی دارند که در مجموع  207کتاب تصنیف کردهاند .در
میان اینها میتوان از حسین بن سعید اهوازی 30 ،اثر؛ صفوان بن یحیی 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 کردهاند ،طبق رجال شیخ طوسی 138 ،تن هستند 37.براساس شواهد روایی و
فعالیتهای حضرت بهطور خاص بر اصالح امور و تبیین اصول
تاریخی موجود در این مرحله ّ

فرهنگی و سیاسی متمرکز بوده و علیه حکومت هارون اقدامی به عمل نیاوردهاند .در دوران
امین هم به نظر میرسد 38امام نسبت به زمان هارون از آزادی و فراغت بیشتری برخوردار
فعالیت ایشان همچنان در حوزۀ فرهنگی ،تبلیغی و پاسخ به شبهات و تبیین مواضع
بودند و ّ
اصولی بوده است .در دوران مأمون هم بحث والیتعهدی مطرح میشود که امام رسماً در
جدی دربارۀ چگونگی ایفای نقش امام
جایگاه ولیعهد قرار میگیرند .در این دوره شبهات ّ

(ع)

در حکومت مطرح میشود .بهویژه دربارۀ برخورد با حکومت جور .پاسخی که اجمالی داده
شد این بود که برخی اقدامات ،پیشنیاز حداقلی هر حکومتی است که عق ً
ال و عرفاً موظف

به رعایت و انجام آنهاست و بیاناتی که از امام(ع) دربارۀ ضرورت حکومت ،حفظ انسجام
 . 35تدوین السنة الشریفه ،ص176؛ محجة العلماء ،ص( .253به نقل از حسینی)21 :1387 ،
 . 36سیر حدیث در اسالم ،ص 236و ( .263به نقل از حسینی)21 :1387 ،
 . 37شیخ طوسی ،رجال شیخ (قم ،منشورات الرضی) ص 366و ( .397حسینی)22 :1387 ،
 . 38دربارۀ جزئیات برخورد دستگاه عباسی با امام رضا(ع) در این دوران ،به گزارش و منبع قابل توجهی دست نیافتیم.
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ا ّمت و دیگر مسائل رسیده است ا ّوالً از باب قاعدۀ کلی و فراگیر امربهمعروف و نهی از منکر
صادر شده ،ثانیاً ناظر به مصالح ّ
امنیت،
کل جامعۀ اسالمی یعنی گرفتن حق مظلوم ،برقراری ّ

آبادانی و عمران ،دفاع از داراالسالم در مقابل دارالکفر و ...بوده است و میتوان گفت که
اینها حداقلهایی است که از هر حکومتی انتظار است و اصولی بنیادین است که حکومت
باید به آن اهتمام داشته باشد .البته اذعان داریم که حکومت معصوم(ع) چیزی فراتر از اصول
حداقلی را تأمین میکند زیرا هدف آن هدایت بشر بهسوی خیر و فضیلت و رستگاری است.

مؤلّفههای سياست ورزي...

محمد (1410ق) الکامل فی التاریخ ،به کوشش تورنبرگ ،بیروت :دار صادر.
ابن ادریسّ ،

اربلی ،علی بن عیسی(1381ق) کشف الغمه فی معرفه االئمه ،حسین زوائی ،تبریز :حاج محمدباقر

کتابچی حقیقت .چاپ اسالمیه.

مؤسسه االعلمی.
ابنبابویه (1404ق) عیون اخبارالرضا ،بیروتّ :

انصاری ،شیخ مرتضی ( )1375کتاب المکاسب ،چاپ دوم (چاپ قدیم) .تبریز :مطبعه اطالعات.

بشیریه ،حسین و جمالزاده ،ناصر (« )1377اشکال گفتمانی علمای شیعه از صفویه تا مشروطیت» ،مدرس

علوم انسانی ،شماره  ،8پاییز 1377

بشیر ،حسین (« ،)1392امام رضا(ع) و گفتمان امامت :تحلیل گفتمانی» ،به نقل از کتاب پاکتچی ،احمد

( ،)1392ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع) ،جلد دوم ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).

پاکتچی ،احمد (« ،)1392اندیشه سیاسی در تعالیم امام رضا(ع) » به نقل از :پاکتچی ،احمد ( ،)1392ابعاد

شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع) (مجموعه مقاالت) ،جلد دوم ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
چالمرز ،آلن اف ( )1390چیستی علم ،سعید زیباکالم ،تهران :سمت.

سید ابوالفضل(« )1387روششناسی مناظرات امام رضا(ع) » ،مجموعه مقاالت نخستین همایش
حسینیّ ،

جلوههای معرفتی در مناظرات و بیانات امام رضا(ع) ،زنجان :دانشگاه زنجان.

حکیمی ،محمدرضا ( )1380الحیاه ،احمد آرام ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

خامنهای ،سید علی ( .)1366مجموعه آثار دومین کنگره جهانی امام رضا(ع) .جلد ا ّول ،مشهد :کنگره

جهانی حضرت رضا

(ع)

درخشه ،جالل (« )1388بازتفسير مفاهيم ديني و تأثير آن بر شکلگیری انقالب اسالمي ايران» ،دانش

سیاسی ،پاييز و زمستان  ،1388دوره  ،5شماره ( 2پياپي .)10

درخشه ،جالل و حسینی فائق ( )1391سیاست و حکومت در سیره امام رضا(ع) ،تهران :بنیاد فرهنگی

و هنری امام رضا(ع).

شیخ صدوق ( )1373عیون اخبارالرضا ،غفارى و مستفيد ،تهران :نشر صدوق.

 )1378( -------------عیون اخبارالرضا ،مصحح الجوردی زاده ،مهدی ،تهران :نشر جهان

سيد هاشم
محمد بن
شیخ مفید،
ّ
ّ
محمد بن نعمان ( )1413االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العبادّ ،

رسولى محلاّ تى ،قم :كنگره شيخ مفيد.

عطاردی ،عزیزاهلل ( )1390زندگانى چهارده معصوم(ع) ،تهران :اسالميه.

عنایت ،حمید ( )1362اندیشه سیاسی اسالم معاصر ،تهران :انتشارات خوارزمی.

علاّ مه مجلسى (بیتا) بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تهران :اسالميه.

طبرسی ،احمد بن علی ( )1403اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مشهد :مرتضي.
طبرسی ( )1390إعالم الورى بأعالم الهدى ،تهران :اسالمیه.
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مط ّهری ،مرتضی ( .)1390سیری در سیره ائ ّمه اطهار(ع) .تهران :صدرا

مکارم شیرازی ،ناصر( )1380قواعد الفقیه ،چاپ پنجم ،قم :مدرسه امام علی بن ابیطالب.

منوچهری ،عباس ( )1388نظریه سیاسی پارادایمی ،پژوهش سیاست نظری ،دور جدید ،شماره ششم،

تابستان و پاییز .1388
منوچهری ،عباس (« )1391سیاستگذاری در سامان نیک؛ تأملی در جدایی سیاستگذاری و اندیشه

سیاسی در دوران جدید» ،سوره اندیشه ،تیر و مرداد ،شماره 60-61

 )1422( -------------اعالم الهدایه ،االمام علی بن موسی الرضا ،قم :المجمع العالمی الهل البیت

