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چکیده 

خاســتگاه تمــدن اســامی شــیعي، وحــی و از جملــه اهــداف آن تــن دادن جامعــه به سرپرســتی انســان 
کامــل و ایجــاد حیــات طّیبــه اســت. یکــي از مراحــل دســتیابي بــه چنیــن هدفــي برقــراري حاکمیــت 
سیاســی اســام اســت. رهبــری سیاســی و رهبــري فکــری در تفکــر شــیعي بــا یکدیگــر ممــزوج اســت. 
تبلــور ایــن وحــدت را در تمــدن رضــوی می تــوان مشــاهده کــرد. تاریــخ اســام دچــار انحــراف دوگانــه 
اســت؛ انحــراف از امامــت بــه خافــت در ماجــراي ســقیفه و پــس از آن بــه ســلطنت در ســال 61 ه.ق 
)ســلطنت یزیــد(. ســال ها پــس از زعامــت امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( رهبــری فکــری و سیاســی در 
زمــان امــام رضــا )علیه الســام( تــوأم می شــود. بنی عبــاس مشــروعیتی نداشــت. ایــن خأ مشــروعیت در 
دورۀ  امــام رضــا )علیه الســام( نمایــان شــد.  ســؤالي کــه در ایــن مقالــه مطــرح مي شــود ایــن اســت کــه 
بــا توجــه بــه ایــن انحــراف چگونــه امــام رضــا )علیه الســام( توانســتند از ایــن خــأ مشــروعیت اســتفاده 
کننــد و دســت بــه اصــاح نظــام سیاســي بزننــد؟ یافته هــاي پژوهــش حاضــر نشــان مي دهــد امــام رضــا 
)علیه الســام( از ایــن خــأ  بیشــترین اســتفاده را کردنــد و نه تنهــا حقانیــت حضــرت علی)علیه الســام( 
و ائمــۀ اطهار)علیهم الســام( را بــه اثبــات رســاندند، بلکــه به درســتي نظــام علــوي و نهضــت حســیني 
را بــه مهدویــت متصــل کردنــد. بنابرایــن در ایــن مقالــه اصاحــات سیاســي امــام رضــا )علیه الســام( در 
بازگشــت بــه حقیقــت امامــت و والیــت بــه روشــي توصیفــي ـ تحلیلــي بررســي شــده اســت؛ اصاحاتــي 
کــه توانســت انحــراف خافــت را برجســته کنــد. باوجــود ایــن، مســئله ایــن پژوهــش برجســته کــردن 
خــط ســیر و خطــوط کمتر برجســته شــدۀ تمــدن اســامي در بازگشــت به ســیرۀ ائمــه )علیهم الســام( 

در دوران امــام رضــا )علیه الســام( از دریچــۀ فلســفه سیاســي اســت.
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1.مقدمه

بحــث را بــا طــرح یــک ســؤال آغــاز مي کنیــم: چــرا اصــا از مکتــب سیاســی حضــرت رضــا 
)علیه الســام( ســخن بــه میــان مي آیــد و مثــا نمی گوییــم مکتــب سیاســی حضــرت صــادق 
ــهرت  ــیعه ش ــب ش ــس مذه ــه رئی ــام( ب ــادق )علیه الس ــام ص ــه ام ــام(؛ درحالی ک )علیه الس
ــد. شــیعه پــس از امــام حســین )علیه الســام( بازســازی خــود را شــروع می کنــد. امــام  دارن
ــد.  ــازی کنن ــه نمی توانســتند نظام س ــدید بنی امی ــاق ش ــبب اختن ــجاد )علیه الســام( به س س
ــا  ــت ب ــادف اس ــه مص ــام( ـ ک ــادق )علیهما الس ــام ص ــرو ام ــام باق ــت ام ــر دورۀ امام در اواخ
ــه بنی عبــاس ـ ایــن فضــا شکســته می شــود و اســتبداد  دورۀ انتقــال حکومــت از بنی امیــه ب
ــرا  ــده اند، چ ــلط نش ــوز مس ــاس هن ــان، بنی عب ــن زم ــی رود. در ای ــن م ــًا ازبی ــه کام بنی امی
کــه معمــوالً یکــی دو دهــه طــول می کشــد تــا نظام هــای سیاســی بتواننــد قــدرت را کامــًا 
دردســت بگیرنــد. بــه همیــن ســبب، در ایــن دوران، فرصتــی بــرای امــام صــادق )علیه الســام( 

به وجــود می آیــد. 

ــا  ــاط فرهنگــِی آنه ــا و نق ــد، بیشــتر ویژگی ه ــان کار کــرده بودن ــا علوی ــاس چــون ب بنی عب
را می دانســتند. ایــن مســئله، کار را بــرای بنی الحســن )علیه الســام( و بنی الحســین 
ــد  ــزی بای ــه چی ــه چ ــتند ب ــاس می دانس ــرا بنی عب ــرد؛ زی ــکل ک ــیار مش ــام( بس )علیه الس
حملــه کننــد. می دانســتند جلســۀ درس امــام صــادق )علیه الســام( چیســت، و از ایــن حیــث 
ــد. دشــمنی آشــکار بنی امیــه و تقیــۀ اهــل بیــت ســبب می شــد  ــا بنی امیــه متفــاوت بودن ب
کــه بنی امیــه نتواننــد اهــل بیــت )علیهم الســام( را چنان کــه هســتند، بشناســند. بنی عبــاس، 
ــه  ــد. ب ــد آنهــا را ســرکوب می کردن ــذا بای ــراي حکومــت مي دانســتند؛ ل ــان را خطــري ب علوی
ــن  ــام( چنی ــم )علیه الس ــام کاظ ــام( و ام ــادق )علیه الس ــام ص ــان ام ــل، در زم ــن دلی همی
اتفاقــی ممکــن نبــود؛ زیــرا بــا هــر اقدامــي، بنی عبــاس بافاصلــه وارد عمــل مي شــدند. ولــی 
شــرایط جدیــد کشــور اســامی ـ تحــول از خافــت بنی امیــه بــه دولــت عباســی ـ وضعیــت 
ــد  ــزی کردن ــد کــه حضــرت صــادق )علیه الســام( آن را پایه ری ــدی را می طلب فرهنگــی جدی
و حضــرت رضــا )علیه الســام( آن را بــه شــکوفایی  رســاندند. یکــي از راه هــاي به ثمررســیدن 
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ــن  ــه همی ــود. ب ــت ب ــه حکوم ــا )علیه الســام( ب ــی، ورود حضــرت رض ــت فرهنگ ــن وضعی ای
ســبب اســت کــه نقطــۀ  ثقــل مکتــب سیاســی امــام رضــا )علیه الســام( را والیتعهــدی ایشــان 

می دانیــم. 

بررســی هایی کــه تاکنــون انجــام شــده اســت، نشــان مي دهــد کــه امــام رضــا )علیه الســام( 
تقّیــه کرده انــد و والیتعهــدی  بــه  ایشــان تحمیــل شــده  اســت؛ ولــی نظــر نگارنــدگان خــاف 
ایــن اســت. مأمــون قصــد داشــت مشــکل خــود و حکومتــش را بــا یــک تاکتیــک سیاســي رفع 
کنــد، امــا حضــرت از ایــن فرصــت کمــال اســتفاده را کردنــد. ســنگ بنای مکتب متعالی اســام 
در دوران ســایر ائمــه )علیهم الســام( گذاشــته شــده بــود ولــی فرصتــی بــرای مکتب ســازی 
همه جانبــه و بــروز تمام عیــار نظــام سیاســي فراهــم نشــد؛ تــا زمــان امــام رضــا )علیه الســام( 

کــه مکتــب سیاســیـ  اســامی اهــل بیــت )علیهم الســام( تکمیــل شــد. 

1-1 پیشینه پژوهش

جســتجو در پیشــینه موضــوع و عنــوان حاضــر، مقاالتــي را بــه دســت مي دهــد کــه دربــاره 
ــق  ــا تحقی ــی ب ــا اختاف های ــد؛ ام ــام رضــا )علیه الســام( بحــث کرده ان ــب سیاســي ام مکت
حاضــر دارنــد. یکــي از پژوهش هــاي مهــم ایــن عرصــه کتــاب سیاســت و حکومــت در ســیرۀ 
امــام رضــا )علیه الســام( اثــر جــال درخشــه و ســید محمدمهــدي حســیني فائــق اســت 
ــر افتخــاري  ــر اصغ ــاالت »مفهــوم سیاســت در مکتــب رضــوي« اث ــه مق ــوان نمون ــه  عن و ب
ــر  ــور« اث ــت ج ــا حکوم ــورد ب ــا )علیه الســام( در برخ ــام رض ــیره سیاســي ام )1392(؛ »س
ــال  ــام( در قب ــا )علیه الس ــام رض ــي ام ــیرۀ سیاس ــران )1392(؛ »س ــه و دیگ ــال درخش ج
مأمــون« اثــر ابراهیــم برزگــر )1393(؛ »ســبک زندگــي سیاســي امــام رضــا )علیه الســام( 
در برخــورد بــا حاکمــان« اثــر امیــر احمدنــژاد و دیگــران )1394(، همــه بــه مکتــب و ســیرۀ 
ــه روش  ــه ب ــق ک ــن تحقی ــا در ای ــد ام ــاره کرده ان ــام( اش ــا )علیه الس ــام رض ــي ام سیاس
توصیفــيـ  تحلیلــي صــورت گرفتــه، ســعي شــده اســت ضمــن تمرکــز بــر دوران بیست ســالۀ 
ــده شــود؛  ــر تمــدن شــیعي نظــر افکن ــو ب ــام رضــا )علیه الســام( از دریچــه اي ن امامــت ام
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ــخ« از  ــي تاری ــفۀ اله ــر »فلس ــه ب ــا تکی ــد ب ــعي دارن ــدگان س ــه نگارن ــبب ک ــن س ــو بدی ن
گوشــه هاي پنهــان دورۀ امامــت امــام رضــا )علیه الســام( رمزگشــایي شــود. تمــدن شــیعي 
ــل  ــت و در تبدی ــوي شــکل گرف ــا منطــق عل ــا )علیه الســام( ب ــام رض ــل از ام ــه قب اگرچ
امامــت بــه خافــت )ماجــراي ســقیفه( امــام معصــوم )علیه الســام( بــه مصلحــت ســکوت 
کردنــد؛ در تبدیــل خافــت بــه ســلطنت )یزیــد( قیــام مي کننــد. امــا در والیتعهــدي امــام 
ــر حضــرت،  ــا تدبی ــه ب ــود بلک ــت دور مي ش ــلطنت از خاف ــا س ــا )علیه الســام( نه تنه رض
مشــروعیت کّل جریــان خافــت زیــر ســؤال مــي رود. بــه نظــر نگارنــدگان، از همیــن نقطــۀ 
تاریخــي اســت کــه تمــدن شــیعي فصلــي نوظهــور و شــکوفا را در قالــب تمــدن رضــوي 
آغــاز  و خــود را از مســیر منحــرف  خافــت جــدا مي کنــد. نقطــۀ مرکــزي تمــدن رضــوي، 
ــه در روزگار  ــان دوران و چ ــه در هم ــي چ ــای فراوان ــه تأثیره ــت ک ــي آن اس ــد فرهنگ بُع
ــري  ــام رضــا )علیه الســام( برت ــا ام ــذارد. فرهنــگ شــیعي ب ــس از خــود، به جــاي مي گ پ
ــه بنیــاد  ــۀ اساســي ب ــاز مي یابــد و دقیقــاً همین جاســت کــه اولیــن ضرب بالقــوه خــود را ب

ــد. ــت وارد مي آی خاف

ــوم  ــام معص ــود ام ــا وج ــه ب ــت ک ــامي اس ــدن اس ــي از تم ــا صورت ــوي تنه ــدن رض تم
ــه  ــود ادام ــه راه خ ــتعایي، ب ــیري اس ــد و در س ــدا مي کن ــدس پی ــادي مق ــام( ابع )علیه الس
مي دهــد. تأثیرهــای شــگرف ایــن تمــدن بــر ملت ســازي ایرانیــان و دمیــده شــدن روح تقــدس 
در حکومــت، بــه تعریــف جدیــدي از هویــت ملــي ایرانیــان منجــر مي شــود کــه  ســرانجام آن 

عدالــت مهــدوي اســت.

2. چهارچوب مفهومي

2-1 چیستي تمدن و تمدن اسالمي

تمــدن معــادل واژۀ civilization از ریشــۀ التینــی civitas به معنــای شــهر و شــهروندی در 
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زبان هــای فرانســه و انگلیســی اســت )نصــر، الــف 1384: 242(. ایــن لفــظ کــه از کلمــه  عربــی 
مدینــه )شــهر( گرفتــه شــده، معــادل رایــج آن در عربــی الحضــارة )از ریشــۀ حضــور و تجمــع( 
ــر طوســی  ــار خواجــه نصی اســت )دیکســون، 1980م.: 6(. در فارســی کلمــۀ تمــدن را در آث
می تــوان یافــت؛ آنجــا کــه در کتــاب اخــاق ناصــری می گویــد: »ســعادت ســه جنــس بــود... 
ســیم ســعادت مدنــی کــه بــه اجتمــاع و تمــدن متعلــق بـُـَود.« )خواجــه نصیــر طوســی،1369: 
154(. دهخــدا تمــدن را تخلــق بــه اخــاق اهــل شــهر و انتقــال از خشــونت و جهــل بــه حالــت 

ظرافــت، انــس و معرفــت معنــا می کند)دهخــدا،1346: 942(.

بــا توجــه بــه رویکردهــاي مختلــف بــه تمــدن، تاکنــون  از تمــدن تعریف هــای مختلفــي ارائه 
شــده اســت کــه در ایــن بخــش بــه برخــي از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

ــرد  ــن رویک ــران ای ــي اســت. متفک ــرد جغرافیای ــف تمــدن، رویک ــاي تعری یکــي از رویکرده
معتقدنــد کــه بعضــي از عناصــر تمــدن بالفعــل موجــود اســت و برخــی دیگــر در طــول زمــان 

ــد. ــد می آی پدی

ــه،  آب و هــوای طبیعــی، حــرارت، تغییــرات فصلــی و جریان هــای زیرزمینــی، پدیــده جاذب
جریــان رودهــا و دریاهــا، آن حــد کــه مســتقل از دخالــت انســانی وجــود دارنــد، قاعــدۀ »عوامل 
جغرافیایــی« نامیــده می شــوند. اصحــاب ایــن نظریــه، بــا قبــول ایــن عوامــل به عنــوان عناصــر 
اصلــی و ســازنده محیــط جغرافیایــی، معتقدنــد کــه این عوامــل تأثیــر قاطــع و تعیین کننده ای 
ــازمان های  ــی و س ــوی آدم ــار و خ ــی رفت ــخ و چگونگ ــش تاری ــا، پیدای ــت تمدن ه در سرنوش

اجتماعــی و فعالیت هــای انســانی دارنــد )محســنی،1366: 235(.

ــود،  ــده می ش ــدن دی ــوالً در تم ــه معم ــری ک ــی از عناص ــرد، یک ــن رویک ــه ای ــه ب ــا توج ب
شهرنشــینی اســت )نجفــي،1394: 168(. تمــدن در روســتاها، محیط هــای کوچــک، جنگل هــا، 
خــط اســتوا و قطــب شــمال به وجــود نمی آیــد. از دیگــر شــرایط جغرافیایــی تمدن هــا، اعتــدال 
ــرد،  ــی س ــرم و خیل ــی گ ــوا و خیل ــد آب و ه ــی ب ــای خیل ــدن در مکان ه ــی اســت؛ تم دمای
به وجــود نمی آیــد. وقتــی نیازهــای اولیــۀ انســان همچــون خــوراک، پوشــاک و مســکن رفــع 
شــد و آدمــي بــر ســرما و گرمــا و ناامنــی فایــق آمــد، آنــگاه بــه امــور متعالــی نظــر می کنــد، 
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علــم و هنــر در نظــرش ارجمنــد می شــود و آهسته آهســته در مســیر تمــدن گام برمــی دارد.

ــه فرهنــگ اســت. در ایــن  یکــي دیگــر از رویکردهــاي تعریــف تمــدن، تعریــف معطــوف ب
تعریــف، بشــر ابتــدا زندگــي معیشــتي داشــت و ســپس با ذخیــرۀ محصــوالت اضافي و انباشــت 
ســرمایه و ثــروت، بــه ســاختن بناهــا و ابزارهــاي غیرمعیشــتي و نیــز ادبیــات و هنــر و اخــاق و 
ایدئولــوژي و نظام هــاي اجتماعــي رو آورد. در کل معنــای تمــدن بــا فرهنــگ همخوانــي زیــادي 
ــد  ــا هــم دارن ــا جایــي کــه به جــاي یکدیگــر اســتفاده مي شــوند. البتــه، تفاوت هایــي ب دارد ت
کــه بایــد آنهــا را شــناخت. تمــدن بیشــتر بــه ظواهر زندگــی اجتماعــی توجــه دارد امــا آنجا که 
پــای معنــا بــه میــان می  آیــد بــا فرهنــگ ارتبــاط پیــدا می  کنــد؛ لــذا تمــدن از جهــت تاریخــي 
بــر فرهنــگ تقــدم زمانــي دارد، امــا از جهــت رتبــی، فرهنــگ بــر تمــدن مقــدم اســت و آن را 

شکوفا مي کند.  

ــدی  ــا، قانونمن ــن ویژگی ه ــي از ای ــد. یک ــاً همســان دارن ــا مشــخصاتي تقریب ــه تمدن ه هم
ــان  ــا در جه ــۀ تمدن ه ــن شــرط هم ــویم، اولی ــل ش ــی قای ــدم رتب ــم تق ــر بخواهی اســت. اگ
قانونمنــدی اســت. هیــچ تمدنــی را نمی تــوان ســراغ گرفــت کــه در آن هــرج و مــرج حاکــم 

ــون پایبنــد باشــند. ــه قان ــد ب باشــد. تمدن هــا بای

ــد  ــی می کنن ــا را غن ــا، فرهنگ ه ــت. تمدن ه ــروري اس ــا، فرهنگ پ ــر تمدن ه ــی دیگ ویژگ
ــا  ــت تمدن ه ــوان گف ــاید بت ــر، ش ــري دیگ ــه تعبی ــازند. ب ــکوفا مي س ــت را ش ــر و صنع و هن
ــان  ــگ نمای ــۀ مســیر آن فرهن ــع و در ادام ــور جام ــگ را به ط ــک فرهن ــت ی ــد عینی مي توانن
ــي و تمــدن اســامي نیــز  ــام و تمــام فرهنــگ غرب ســازند؛ چنان کــه تمــدن غــرب مظهــر ت
مظهــر فرهنــگ اســامي اســت. ایــن ســیر از نقــص بــه کمــال به صــورت تشــکیکي و بــا مراتب 

ــرد. ــورت مي گی ص

ــه  ــه ب ــک جامع ــبی ی ــل نس ــود، تکام ــف مي ش ــه تعری ــر این گون ــرازي دیگ ــدن در ف تم
مرحلــه ای کــه بربریــت در آن از بیــن رفتــه و رفتــار عالمانــه و خردمندانه حاکم باشــد. ســازمان 
اجتماعــی پیچیده تــر شــود و علــوم، فنــون و هنــر در ســایه امنیــت و آبادانــی نســبی جامعــه 
رشــد قابــل توجهــی پیــدا کنــد )همــان: 285(. طبــق ایــن تعریــف، تمــدن دو بخــش دارد؛ 
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بخــش لــوازم مــادی و بخــش روابــط انســانی کــه در برگیرنــده تکامــل معنــوی افــراد و جامعــه 
اســت. بــه بخــش غیرمــادی تمــدن »فرهنــگ« نیــز گفتــه می شــود. بنابرایــن، ویژگــی دیگــر 
ــان  ــر بی ــر بهت ــان هن ــه زب ــاً ب ــا طبیعت ــت. تمدن ه ــت اس ــر و صنع ــه هن ــه ب ــا توج تمدن ه
می شــوند. تمدن هــا، ادبیــات نوشــتاری گســترده ای دارنــد. برخــی فیلســوفان معتقدنــد زبــان 
ــان تمدن هــا عقانــی اســت. ادبیــات در  ــاِن برهــان اســت نــه سفســطه، و زب در تمدن هــا، زب

تمــدن نقــش واالیــی دارد.

ــد  ــی را تولی ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع ــازند و نظام ه ــا نظام س تمدن ه
می کننــد. البتــه، نهادهــا و نظام هــاي اجتماعــي و سیاســي و اقتصــادي نیــز بــه عینیت یافتــن 
و تحقــق فرهنــگ در مســیر تمــدن کمــک مي کننــد. تمدن هــا، عالی تریــن جنبــۀ  تــاش بشــر 
بــرای ایجــاد فرهنــگ اجتماعــی  هســتند. تمدن هــا، بالفعل کننــدۀ اســتعداد ها و ظرفیت هــاي 
انســانی اند و هرچــه جامع تــر باشــند، ذو ابعادترنــد. تمدن هــا، ارزش آفریننــد و ســعی می کننــد 

ارزش هــای خــود را نشــان دهنــد. بنابرایــن، فراگیــر و چندالیــه هســتند.

بنا بر آنچه ذکر شد، مي توان به برخي از عناصر اصلی تمدن این گونه اشاره کرد:

ــکوفایی  ــداری، ش ــدی، اخاق م ــارور، قانونمن ــگ ب ــوآوری، فرهن ــت و ن ــینی، خاقی شهرنش
همــۀ اســتعدادهای انســانی، شــکوفایی هنرهــا و صنایــع، ایجــاد نظام هــای اجتماعی، سیاســی، 

اقتصــادی و فرهنگــی و... .

پــس از نظــر بــر چیســتي تمــدن و ترســیم مختصــات آن به طــور مختصــر، به ســراغ تمــدن 
اســامي مي رویــم. اینکــه ویژگی هــای تمــدن اســامی چیســت؟ و چــه عنصــر و یــا عناصــري 

ــد؟ ــا جــدا مي کن آن را از ســایر تمدن ه

بــا توجــه بــه مطالــب عنوان شــده دربــارۀ معنــاي عــام تمــدن، مناســب اســت تمــدن را بــا 
ــز مي کنــد، واکاوي کــرد.  ــا ســایر صفاتــي کــه تمدن هــا را از هــم متمای جهــت اســامي و ی
پــس تمدن هــا عــاوه بــر اینکــه نقــاط مشــترکي دارنــد، روندهــاي متمایــزي نیــز دارنــد کــه 

»فصــل« آنهاســت. 
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تمــدن اســامی مجموعــۀ حیــات و دســتاوردهای مــادی و غیرمــادی ملت هــای مســلمان از 
جملــه اعــراب، ایرانیــان، ترک هــا و دیگــران اســت کــه بــا پیدایــش و گســترش اســام آغــاز 
شــد و در طــول چهــارده قــرن فــراز و فرودهایــی متفاوتــي را طــي کــرد. عوامــل بســیاری در 
تکویــن یــک تمــدن دخیــل  اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه عنصــر جغرافیــا، جمعیــت، 

کار و همبســتگی اجتماعــی و... اشــاره کــرد )همــان: 285(.

ــدن اســامی و  ــرای تم ــی ب ــوی تمدن ــن الگ ــای آن، کامل تری ــی و معیاره ــۀ مدينۀالنب جامع
مســلمانان اســت. از ایــن منظــر اوج اقتــدار تمــدن اســامی، متجلــی ســاختن حقایــق اســام 
در همــه  ســطوح حیــات بشــری اســت. »نشــانۀ تمــدن اســامی یــک نهــر جــاری نیســت، بلکه 
خانــۀ مکعــب کعبــه اســت کــه ثبــات آن نمــودار خصلــت ابــدی و تغییرناپذیــر اســام اســت.« 

)نصــر،ب 1384: 1(.

ــت ارکان  ــر تقوی ــاوه ب ــه(، ع ــی اهلل علیه وآل ــالت پیامبر)صل ــداد رس ــت در امت ــت و امام والی
فرهنــگ اســامی، آن را از تحریــف و انحــراف مصــون داشــت و بــا تعلیــم علــوم نــزد خــود و 
تربیــت شــاگردانی ممتــاز در علــوم و فنــون زمــان، بــر غنــای آن افــزود. در رأس ایــن حرکــت،  
امیرالمومنیــن )علیه الســام( قــرار داشــت. ایشــان در پایه گــذاری علوم اســامی نقش به ســزایی 
ایفــا کردنــد. فرزنــدان آن حضــرت نیــز، تداوم بخــش ایــن نهضــت عظیــم فرهنگ ســاز بودنــد؛ 
ــژه دوران صادقین)علیهما الســام( و امــام رضــا )علیه الســام( برجســته تر از دوران دیگــر  به وی
ائمــه )علیهم الســام( اســت. پیــروان ایشــان نیــز بــر ایــن امــر اهتمــام ورزیدنــد و در راه بســط 
ــا  ــۀ تاش ه ــه در ادام ــد ک ــا کردن ــارف اســامی نقــش به ســزایی ایف ــج فرهنــگ و مع و تروی
ــای  ــمار علم ــود بی ش ــت. وج ــوده اس ــام( ب ــت )علیهم الس ــل بی ــه و اه ــای ائم و مجاهدت ه
شــیعهـ  به عنــوان شــاگردان و رهپویــان مکتــب اهــل بیــت )علیهم الســام(ـ  در علــوم مختلف، 
ــارف  ــوم و مع ــش و بســط عل ــب تشــیع در پیدای نشــانگر ســهم برجســته و قابل توجــه مکت

اســامی اســت )ر.ک: احمــدي، نشــریه الکترونیکــي هفــت اقلیــم(.

امــا خاســتگاه تمــدن اســامی بــا قرائــت شــیعه در نــگاه حداکثــري، وحــی اســت. مبانــی آن 
توحیــد و معــاد، اصــول آن والیــت و شــریعت و عدالــت، و اهــداف آن قــرب بــه خــدا، توســعۀ 
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عبودیــت، انسان ســازی، تــن دادن جامعــه بــه سرپرســتی انســان کامــل و ایجــاد حیــات طّیبــه 
اســت. بــرای رســیدن بــه چنیــن اهدافــی بایــد از چهــار مرحلــه عبــور کــرد:

1. توسعۀ کّمی و کیفی فرهنگ اسامی و شکل گیری جامعۀ اسامی؛

2. حاکمیت سیاسی اسام؛

3. شــکل گیری منطــق تولیــد علــم مبتنــی بــر منطــق وحــی و فراهم شــدن فضــای عقانیــت 
اسامی؛

ــاي  ــن نیازه ــد، و تأمی ــای کارآم ــۀ محصــوالت علمــی، ســاخت ابزاره ــوم، ارائ ــد عل 4. تولی
ــۀ اســامی. معیشــتی جامع

تمــدن اســامی، شــکل جامــع و فراگیــری از اســام در ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، اجرایــی، 
سیاســی، منطقــی، فلســفی، علمــی، و کاربــردی اســت. ایــن تمــدن، همچــون هــر تمدنــی، 
تدریجــی، تشــکیکی، ذومراتــب و چندالیــه  اســت. بنابرایــن، زمانــی کامــًا تحقــق می یابــد کــه 
بتوانــد ایــن چهــار مرحلــه را بــر پایــۀ توحیــد و معنویــت و در ســایۀ والیــت و شــریعت طــی 
کنــد و در بســتر فرهنــگ و عقانیــت اســامی، در جهــت تولیــد علــم و توســعۀ  امکانــات مادی 

و افزایــش رفــاه و عدالــت اجتماعــی گام بــردارد.

ــال برســد  ــه کم ــه مرحل ــدن ب ــاد تم ــه ابع ــه هم ــراي آنک ــال، به نظــر مي رســد ب ــه هرح ب
ــاز اســت؛ و آن از نظــر  ــوي نی ــۀ ق ــروي محرک ــل خــاص و نی ــک عام ــه ی و شــکوفا شــود، ب
نگارنــدگان، وجــود »انســان کامــل« اســت کــه همــان امــام معصــوم )علیه الســام( اســت، و 

ــدۀ تمــدن اســامي در تشــیع و تســنن اســت.  ــراق و متمایزکنن ــن نقطــۀ افت ای

2-2 مکتب سیاسي

وقتــی از اندیشــۀ سیاســی در معنــاي مصطلــح آن ســخن به میــان می آیــد، مرادمــان بیشــتر، 
ــام  ــي، ام ــه نائین ــال، اندیشــۀ سیاســی عام ــراي مث ــر انســان های غیرمعصــوم اســت. ب تفک
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خمینــي، فارابــي، و یــا فقیهــان و سیاســتمداران و فیلســوفان و... . لیکــن اصطــاح »مکتــب 
سیاســی«، وســعت و جامعیتــي بیشــتر از »اندیشــۀ سیاســی« دارد.

ــم  ــی«، »عل ــم  سیاس ــی«، »عل ــفۀ  سیاس ــات »فلس ــي، اصطاح ــیک غرب ــون  کاس در مت
ــت. )ر.ک:  ــده اس ــک  ش ــتي تفکی ــی« به درس ــان سیاس ــی« و »عرف ــت«، »کام سیاس سیاس
ــای اشــتراوس،  ــه اشــتراوس رجــوع کــرد. مبن ــوان ب ــن زمینــه مي ت اشــتراوس، 1373( در ای
پوزیتیویســتی صــرف نیســت، تقســیم بندی  مناســبي ارائــه کــرده  اســت. اصطــاح »مکتــب 
سیاســی« اعــم از ایــن مصطلحــات اســت؛ چــرا کــه فلســفۀ  سیاســی، علــم سیاســت، کام 

ــرد.  ــان در برمي گی ــی، و... را توأم سیاس

دربــارۀ مفهــوم »مکتــب« گفتــه شــده کــه بــه تغییــر انســان و جهــان مربــوط اســت و بــا 
ــاز انســان  ــب، هــم نی ــا مکت ــن مي شــود. ب ــاي انســاني مشــخص و معّی ــا و نبایده آن، بایده
ــه  مي شــود. در واقــع،  ــراي زیســتن ارائ ــه جهان بینــي مرتفــع  و هــم یــک نظــام ارزشــي ب ب
» مکتــب« مجموعــه اي از جهان بیني هــا و ایدئولوژي هــاي یــک انســان اســت )ر.ک: هدایتــي، 

.)1393

غربیــان پــس از رنســانس و بــا شــروع تحــوالت فکــري، اجتماعــي و فلســفي، بــراي هــر یــک 
از گرایش هــاي مذکــور، واژۀ  School  را برگزیدنــد کــه معــادل آن در زبــان عربــي »مدرســه« 
ــه  ــوان آن را ب ــت، مي ت ــو اس ــاح ن ــن اصط ــد ای ــت. هرچن ــام گرف ــب« ن ــي »مکت و در فارس

گرایش هــاي کامــي، سیاســي، فقهــي و حدیثــي در تاریــخ اســام حمــل کــرد.

در تعریــف دیگــري از مکتــب عنوان شــده، طرحــي جامــع و منســجم اســت و جهان بینــي 
ــي  ــش راهنمای ــال و اهداف ــه ســوي کم ــه بشــر را ب ــد ک ــه مي ده و دســتورالعمل هایي را ارائ

مي کنــد.

ــف  ــن تعری ــي آورد و آن را  چنی ــوژي م ــار ایدئول ــب را در کن ــري، مکت اســتاد مرتضــي مطه
مي کنــد:
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ــی،  ــوری کل ــک تئ ــه ی ــاز ب ــی نی ــد؛ یعن ــوژی1 ضــرورت خــود را می نمایان »مکتــب و ایدئول
ــن  ــال انســان و تأمی ــی آن، کم ــدف اصل ــه ه ــگ و منســجم ک ــع و هماهن ــرح جام ــک ط ی
ســعادت همگانــی اســت و در آن، خطــوط اصلــی و روش هــا، بایدهــا و نبایدهــا، خوب هــا و بدها، 
هدف هــا و وســیله ها، نیازهــا و دردهــا و درمان هــا، مســئولیت ها و تکلیف هــا مشــخص شــده 
ــري،  ــوده باشــد« )مطه ــراد ب ــۀ اف ــرای هم ــا و مســئولیت ها ب ــام تکلیف ه ــع اله باشــد و منب

1394،ج2: 53(. 

و در جایی دیگر، در تعریف آن نوشته اند:

ــه  ــوژی یعنــی دســتگاه فکــر، مجمــوع جهان بینــی، یعنــی هســت ها، ]و نیــز چگون »ایدئول
بایدهــا [. نگــرش مــن بــه هســتی کــه چگونــه هســت و نگــرش مــن دربــارۀ خــودم و جامعــه 

ــوژی« )همــان، ج15: 504(. ــه باشــد، همــه را یکجــا می گویــم ایدئول کــه چگون

درنتیجــه، مکتــب یــک سلســله اعتقــادات و آداب کلــی، و مذهــب راه و روش خــاص 
متدین شــدن بــه آن مکتــب اســت. البتــه، ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه واژۀ مکتــب بــه 
معنــای دیــن نیســت، بلکــه اعــّم از دیــن اســت. لــذا مکاتــب یــا بشــری اند یــا الهــی. مکاتــب 
الهــی را دیــن می گوینــد. به عنــوان مثــال، مکتــب اســام، مکتــب  مســیحّیت، مکتب  بودیســم، 

مکتــب  مارکسیســم، مکتــب  پراگماتیســم )ســودگرایی(، و ... .

بر این اساس و با استناد به توضیحات اشاره شده، مکتب عبارت است از:

1. طرحي جامع و منسجم،

2. قالبي نظام مند و هماهنگ، 

3. نوعي ویژگی متمایزکننده،

4. نوعي جهان بینی خاص و دستورالعمل هایی برای آن،

ــد و  ــن دو اصطــاح را از نظــر علمــي صحیــح نمي دانن ــراردادن ای ــرادف  ق 1. برخــي متفکــران حــوزۀ فلســفه و غرب شناســي، مت
معتقدنــد ایدئولــوژي بــه مکاتــب غیرالهــي و بیشــتر احــزاب و یــا تفکــرات بشــري محــدود مي شــود.
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5. تحقق جنبه های مختلف درون علمی و برون علمی،

6. تعیین مسئولیت و الهام بخش بودن،

7. تعیین حد و مرز و ضوابط مشّخص،

8 . چیزي اعم از دین بودن ) ر.ک: هدایتي، 1393(.

3. ویژگي هاي خالفت بني عباس 

ــا حــدودي آشــنا  ــا مفهــوم تمــدن اســامي و مکتــب سیاســي ت در بخش هــاي پیشــین ب
ــیعه  ــان ش ــي امام ــات سیاس ــیان و حی ــت عباس ــاي خاف ــش، ویژگي ه ــن بخ ــدیم. در ای ش
)علیهم الســام( را بــه اجمــال بررســي کنیــم. دورۀ امامــت ائمــه )علیهم الســام( از ســال11ه.ق 

تــا ســال260ه.ق، بــه 4 دوره تقســیم می شــود:

دورۀ نخست: از 11 ه.ق. تا امامت حضرت امیر)علیه السام(. 

ــال اول  ــام( و ده س ــن )علیه الس ــام حس ــت ام ــدت امام ــه م ــا60 ه.ق. ک دورۀ دوم: از40 ت
ــود. ــامل می ش ــام( را ش ــام حسین)علیه الس ــت ام امام

دورۀ ســوم: پــس از دورۀ امــام حســین )علیه الســام( تــا 140 ســال بعــد؛ یعنــی دوران امامــت 
امــام رضــا )علیه الســام(. 

دورۀ چهارم: دوران پس از امام رضا )علیه السام(.) ر.ک: خامنه اي، 1390(

حضــرات ائمــۀ معصومیــن )علیهم الســام( از فرداي عاشــورا تــا دوران امــام رضا )علیه الســام( 
ــد و بدین ترتیــب فاجعــۀ عاشــورا در خدمــت  ــه بازســازي فرهنــگ اســامي همــت گماردن ب
نجــات فرهنــگ اســامي از خطــر نابــودي قــرار گرفــت. بازســازي و ارتقــاي فرهنــگ اســامي 

پــس از امــام رضــا )علیه الســام( نیــز در قالبــي جدیــد ادامــه یافــت.
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»اگــر علــي و فرزنــدش حســن، مــدت کوتاهي در کســوت خافت مســلمین درآمدنــد، گرفتار 
جنگ هــاي ســنگین بودنــد. امــام رضــا )علیه الســام( گرفتــار جنگ شمشــیر نشــد، بلکــه او در 
متــن نبــردي فکــري و فرهنگــي واقــع شــد کــه از جنگ هــاي پیشــین ظریف تــر و از جهاتــي 

ــود.« )خوش منــش، 1391: 83(. ــر ب عمیق ت

ــن  ــت؛ لیک ــراف اس ــک انح ــود ی ــت خ ــامی، خاف ــل  اس ــام اصی ــت در نظ ــوان گف مي ت
موروثی بــودن خافــت، نقطــۀ بحرانــی مضاعــف ایــن انحــراف اســت. شــروع ایــن بحــران، یزیــد 
و قیــام اباعبــداهلل )علیه الســام( دقیقــاً در مقابــل ایــن نقطــۀ انحرافــي بــود. خلفــای امــوی و 
عباســی بــا چنیــن روشــی بــر مســند خافــت مســلمین می نشســتند؛ یــا بــرادر جــای بــرادر 

یــا پســر جــای پــدر، کــه ایــن روال تــا دوران مأمــون ادامــه داشــت. 

دورۀ خافــت مأمــون عباســي بعــد از دوران ســخت و البتــه گســتردۀ خافــت هــارون و پــس 
از جنگ هــاي خانوادگــي عباســیان شــروع شــد. در زمــان ایــن دو خلیفــۀ قدرتمنــد، زمینــۀ کار 
سیاســي و فرهنگــي گســترده اي فراهــم شــد. برخــي از ویژگي هــاي  عباســیان، عبارت اســت از:

1. عناصــر فرصت طلبــي بودنــد کــه بــا سیاســی کاری وقتــی حکومــت بنی امیــه رو بــه زوال 
می رفــت، ســفرۀ حکومــت را بــه نــام خــود پهــن کردنــد.

ــي داشــتند،  2. در نسب ســازي و تبلیغــات علیــه  اهل بیــت )علیهم الســام( تأثیرهــای فراوان
آن هــم در دورانــي  کــه ســطح فکــر مــردم بــاال نبــود.

3. ظاهــر بنی عبــاس علــوی ولــی باطنشــان امــوی بــود )ر.ک: خامنــه اي،1390(؛ لــذا حرکــت 
و انقــاب اهــل بیــت )علیهم الســام( را منحــرف کردنــد.

4. عباســیان بــا داشــتن فتوحــات بي شــمار، گســتردگي کم نظیــر قلمــرو،  حکومــت 
طوالني مــدت، اســتحکام قــدرت و ثــروت زیــاد، از طبقــۀ نظامیــان، صوفیــان، فقهــاي ســني، 

ــد. ــت مي کردن ــوان حمای ــۀ ت ــا هم ــمار ب ــن پرش ــان و مترفی متکلّم

5. اســتفاده از فضــای ذهنــی پرتعــارض آن دوره و توسل جســتن بــه مکتب ســازي متنــوع و 
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متکّثــر فقهــي، کامــي، فلســفي و ذوقــي در برابــر مکتــب  اهــل بیــت )علیهم الســام(. 

6. بهره بــرداري از همــه امکانــات مالــي و اقتصــادي و مذهبــي و اجتماعــي و فرهنگــي مثــل 
شــعر، فقــه و حتــي زهــد، در جهــت اهــداف ظالمانــه دســتگاه خافــت.

ــۀ  ــد عقب ــاس فاق ــود؛ بني عب ــرده ب ــا ک ــم اعط ــي عظی ــه قدرت ــا ک ــن ویژ گي ه ــه ای ــا هم ب
ــد؛ درحالي کــه ائمــۀ  ــد و مســتقًا نمي توانســتند فرهنگ ســازي کنن ــد بودن معرفتــي نیرومن
اطهار)علیهم الســام( در اقتــدا بــه رســول اهلل )صلــی اهلل علیه وآلــه(، و فاطمــۀ زهرا)علیهاالســام( 
فرهنــگ توحیــدي بســیار پویــاي مبتنــي بــر معــارف وحیانــي آفریدنــد. سیاســتي کــه آنــان 
بــراي ایجــاد عقبــۀ معرفتــي و ســپس ســاختار فرهنگــي در برابــر اهــل بیــت )علیهم الســام( 
انتخاب کردنــد، ابتــدا تأســیس  مکتب هــاي مــوازي توســط بعضــي از شــاگردان ائمــه 
)علیهم الســام( ماننــد ابوحنیفــه و ابوالخطــاب بــود. آنــان بــا تأســیس بیت الحکمــه، و 
پیونــد میــان دانشــمندان و علمــاي دربــاري بــا  زیرســاخت معرفتــي  حاصــل از قرآن کریــم و 
احادیــث مســروقه از اهــل بیــت )علیهم الســام( و زیرســاخت معرفتــي غــرب و شــرق باســتان، 
هســته هاي علمــي جدیــد و جلســات مناظــره علمــي پرشــماري برگــزار کردنــد تــا بتواننــد 

ــی زاده،1391: 173(. ــد )صف ــرار دهن ــام را تحت الشــعاع ق ــت علمــي ام موقعی

ــک  ــد، ی ــه بع ــام رضــا )علیه الســام( ب ــن تفاســیر، از دورۀ امامــت حضــرت ام ــا همــه ای  ب
جامعــۀ کوچــک تحــت تقّیــه در درون جامعــۀ پرتکاپــوي اســامي، از فضــاي موجــود بــراي 
ــا  ــام رض ــار ام ــار و گفت ــد. رفت ــره  بردن ــپس تمدني  به ــي  و س ــتقال فرهنگ ــه  اس ــیدن ب  رس
)علیه الســام( بــذر تشــّیع را در شــهرهاي نیشــابور و بیهــق بیــش از پیــش پاشــید. بعدها شــهر 
بیهــق، منطقــه مهمــي بــراي مقاومــت ســازمان یافته علیــه هجــوم مغــول و پیدایــش نهضــت 
ــال  ــزء امث ــني در آن ج ــودن س ــز نب ــز عزی ــهود و نی ــیعي بودن آن مش ــد و ش ــربداران ش س
ــي شــیعه،  ــاي اجتماع ــا گروه ه ــۀ شــیعه ی ــش،1391: 94(. جامع ــات شــد )خوش من و حکای
ــا انتهــاي غیبــت صغــري)329ه.ق( توســط ائمــۀ اطهــار )علیهم الســام( و ســپس توســط  ت
ــزرگ شــیعه، رهبــري و هدایــت و جهت دهــي مي شــدند و ظاهــراً آنهــا توانســتند  علمــاي ب
در چنــد مرحلــه تاریخــي، بــه تمدن ســازي مبــادرت کننــد؛ کــه مشــخص ترین آنهــا عبارتنــد 
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از: دورۀ آل بویــه، دورۀ صفویـّـه و دورۀ جمهــوري اســامي ایــران. بیــن ایــن دوره هــا، تاش هــاي 
نافرجامــي هــم در عصــر قاجاریــه و مشــروطه انجــام شــد. به نظــر مي آیــد ایــن همــان فراینــد 

تمــدن رضــوي برخاســته از فرهنــگ رضــوي اســت.

بنابرایــن، خافــت هــارون و مأمــون، مصــادف اســت بــا آغــاز دوران شــکوفایی تمدن اســامی 
ــي در  ــاي مختلف ــاوت و فرقه ه ــري متف ــاي فک ــت اســامي. گرایش ه ــرو خاف در شــرق قلم
جهــان اســام پدیــد آمــده اســت. رواج مناظــرات، نمــودي از ایــن مســئله اســت کــه اوج آن را 
در دوران مأمــون مي تــوان مشــاهده کــرد )ایــزدي، 1393: 363(. اســتاد مطهــری دورۀ ایــن دو 

خلیفــه را از دورۀ معاویــه و یزیــد جــدا می کنــد:

»مــا نبایــد ایــن طــور فکر کنیــم که همــۀ خلفایی که بــا ائمــه )علیهم الســام( مخالــف بودند 
یــا آنهــا را شــهید کردنــد، در یــک عــرض هســتند. بنابرایــن چــه فرقــی میــان یزیدبن معاویــه و 
مأمــون اســت؟ تفــاوت از زمیــن تــا آســمان اســت. مأمــون در طبقــۀ خــودش، یعنــی در طبقــۀ 
خلفــا و ســاطین، هــم از جنبــۀ علمــی و هــم از جنبه هــای دیگــر یعنــی حســن سیاســت، 
عدالــت نســبی و ظلــم نســبی، و از نظــر حســن اداره و مفیدبــودن بــه حــال مــردم، از بهتریــن 
ــود بســیار روشــنفکر. تمــدن عظیــم اســامی کــه امــروز  خلفــا و ســاطین اســت. مــردی ب
مــورد افتخــار ماســت، بــه دســت همیــن هــارون و مأمــون به وجــود آمــد. اینهــا ســعۀ نظر و 
روشــنفکری فوق العــاده داشــتند کــه بســیاری ازکارهایــی  کــه کردنــد، امــروز اســباب افتخــار 
ــُک َعقیــٌم« و اینکــه مأمــون به خاطــر ُملــک و ســلطنت  دنیــای اســام اســت. مســئلۀ »اَلُْملْ
برضــد عقیــدۀ خــودش قیــام کــرد و همــان امامــی را کــه بــه او اعتقــاد داشــت، مســموم کــرد، 

یــک مطلــب اســت و ســایر قســمت ها مطلــب دیگــر« )مطهــري،1394، ج18: 135(.

و در جاي دیگر ذکر مي کنند: 

»ایــن خاصیــت مــال اســام اســت نــه مــال مــردم، ایــن خاصیــت مــال ایمــان بــه اســام 
اســت، مــال پیــروی از تعلیمــات اســام اســت. اســام نیامــده اســت بــرای اینکــه جامعــه را 
متوقــف بکنــد، ملــت مســلمان را وادار بــه درجــازدن بکنــد. اســام دیــن رشــد اســت، دینــی 

ــه جلــو ببــرد« )همــان:55(. ــد جامعــۀ خــود را ب اســت کــه نشــان داد عمــًا می توان
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بنابرایــن، جامعــۀ اســامی مصــادف بــا خافــت مأمــون بــه نوعــی ظرفیــت و توانمندســازی 
رســیده اســت کــه  دیگــر نمی تــوان آن را تخریــب کــرد؛ ماننــد تمــدن غــرب کــه دســتاورد 
فرهنــگ غــرب اســت و بــه فعلیــت و تمامیــت خــود رســیده اســت. تمــدن نویــن اســامی در 

دل ایــن تمــدن جدیــد شــکل مي گیــرد.

یکــي دیگــر از ویژگي هــاي ایــن دوره ایــن اســت کــه مبانی معــارف اهــل بیت)علیهم الســام( 
بــا وجــود پربرکــت امــام رضــا )علیه الســام( عمــق بیشــتری پیــدا می کنــد و بــه شکوفاشــدن 
ــر اســت؛ شــعر  ــات و هن ــق ادبی ــد. یکــی از شــاخص های تمــدن، رون ــوم مي انجام ــر و عل هن

ِدعِبــل1 متعلــق بــه ایــن تمــدن اســت )مغنیــه،1339: 141(.

ــا  دوران امامــت امــام رضــا )علیه الســام( در دل شــکوفایی تمــدن اســامی دورۀ عباســی ب
ــی  ــی و منف ــای انحراف ــد جنبه ه ــه آن و نق ــیدن ب ــت و عمق بخش ــتاوردهای مثب ــظ دس حف
آن تجلــی یافــت. بنابرایــن نوعــی منازعــۀ ایده هــا شــکل می گیــرد. اســتاد مطهــري در ایــن 

ــد: ــه مي نویس زمین

ــرد،  ــی می ک ــت الدنگ ــح داش ــا صب ــب ت ــه ش ــی ک ــن مردک ــید، ای ــد هارون الرش »می گوین
قهرمــان هزارویک شــب، ایــن همــه شــرابخواری، ایــن همــه فســق و فجــور، ایــن همــه ظلــم، 
ــش  ــی پی ــال وقت ــن ح ــرده، در عی ــی ک ــه و امام ُکش ــدان انداخت ــه زن ــی بن جعفر را ب موس
ــه می کــرد.  فضیل بن عیــاض می رفــت و او وی را نصیحــت و موعظــه می کــرد، های هــای گری
ــد.  ــازی کن ــته حقه ب ــوده، نمی توانس ــازی نب ــرده. حقه ب ــازی می ک ــد او حقه ب ــردم می گوین م
یعنــی ایــن هارون الرشــید بــا همــۀ آن جنایتکاری هــا، هیــچ منافــات نــدارد کــه در یــک جــا 
هــم کــه پیــش بیایــد، آن طــرف دیگــر روحــش ظهــور می کنــد و آنجاســت کــه اشــکش هــم 

ــود. ــاری می ش ج

.1ِدْعبِلبْنَعلــیُخزاعــی )148-246ق(، شــاعر شــیعۀ قــرن دوم ســوم هجــری. او از اصحــاب امــام کاظم)علیه الســام( و 
ــا  ــام رض ــور ام ــان حض ــت. او در زم ــرده اس ــز درک ک ــام( را نی ــواد )علیه الس ــام ج ــر ام ــوده و محض ــام( ب ــا )علیه الس ــام رض ام
)علیه الســام( در مــرو بــه حضــور ایشــان رســید. زمانــی کــه بــه خراســان آمــد، قصیــدۀ ثانیــۀ خــود را ســروده و گفتــه بــود کــه 
نبایــد کســی پیــش از امــام رضــا )علیه الســام( آن را بشــنود. او در طعــن، بســیار تندزبــان بــود؛ همیــن امــر باعــث می شــد همــواره 
الواحــدة،درحــال گریــز و ســفر باشــد. ســرانجام طعن هایــش بــر خلفــای عباســی باعــث  شــد کشــته  شــود. ازجملــه کتاب هــاي او

ــد. ــمار می آی ــز به ش ــث نی ــان حدی ــره  راوی ــل از زم ــت. دعب ــعراء اس ــاوطبقاتالش ــربومثالبه فیمناقبالع
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ــن  ــخ را ]تحلیــل می کنندکــه[ بنابرای ــد تاری ــا یک ســونگری می آین ــی ســاده و ب اینهــا خیل
هرکــس کــه خلیفــه شــد، دیگــر نمی توانــد در وجــود او هیــچ چیــز دیگــری وجــود داشــته 
باشــد. هرکــس کــه پادشــاه شــد، پــس تمــام کارهایــش بایــد حمــل بــه فســاد شــود فقــط بــه 
ــوده، حــاال هرکــس می خواهــد باشــد؛ همــۀ پادشــاه ها هــم در یــک  دلیــل اینکــه پادشــاه ب
طبقــه هســتند! این طــور نیســت، خلیفــه هــم یــک انســان اســت. در عیــن اینکــه ایــن همــه 
ظلــم و جنایــت می کردنــد ]، گاهــی یــک ظهــور انســانی داشــتند[.  اگــر نودونــه درصــد وجــود 
اینهــا را آن امــور گرفتــه بــود، یــک صــدم ]آن هــم انســانیت بــود و[ یک جــا می دیــدی یــک 
ظهــور انســانی و اســامی در او پیــدا می شــود. منتهــا اینهــا حرف هایــی اســت کــه تــا انســان 
بگویــد، می گوینــد شــما از ایــن طبقــه داریــد حمایــت می کنیــد! خیــر؛ ایــن مطلــب، حمایــت 
از ایــن طبقــه نیســت، تحلیــل روحیــۀ انســان اســت. ]ایــن درســت نیســت کــه[ هرکســی کــه 
در آن طبقــه قــرار گرفــت، مــا فــوراً یــک قلــم خــاص روی کارهایــش بکشــیم؛ و هرکــس در 
ایــن طبقــه قــرار گرفــت ]، یــک قلــم خــاص دیگــر[. ایــن فکــری اســت کــه مارکسیســت ها به 
مــا دادنــد. بلــه، معاویــه جهنمــی هــم هســت، بــه عــذاب ابــد هــم گرفتار اســت امــا ایــن دلیل 
نمی شــود کــه بگوییــم معاویــه واقعــاً آن وقتــی هــم کــه نــام علی)علیه الســام( را می شــنید و 
گریــه می کــرد، هیــچ اعتقــادی بــه علــی نداشــت؛ اعتقــاد داشــت و بــا او می جنگیــد. مأمــون 
ــی از او  ــته اند( کس ــم نوش ــا ه ــود م ــای خ ــته اند )علم ــد. نوش ــش می گوین ــیعه امام ک را ش
پرســید کــه تشــّیع را از کــه آموختــی؟ گفــت: از پــدرم هــارون؛ او هــم مثــل مــن شــیعه بــود. 
ــزد هــارون[ آمــد و  آن قصــۀ موسی بن جعفر)علیه الســام( را نقــل می کنــد کــه در مدینــه ]ن
هــارون آن همــه احتــرام و تجلیــل کــرد؛ آخــر کار وقتی کــه می رفــت، بــه همــۀ مــردم جوایــز 
خیلــی ســنگین داد و بــرای موســی بن جعفر)علیه الســام( جایــزۀ مختصــری فرســتاد. مأمــون 
می گویــد مــا بــا حیــرت بــه او گفتیــم ایــن چــه کاری بــود. گفــت: اینهــا بایــد دستشــان خالــی 
باشــد و چیــزی نداشــته باشــند. گفتــم: چــرا؟ گفــت: اینهــا چنیــن و چناننــد. گفتــم: تــو کــه 
بــه ایــن اعتقــاد داری، پــس چــرا بــا او چنیــن رفتــار می کنــی؟ گفــت: »اَلُْمْلــُکَعقیــم«؛تــو 
هــم کــه بچــۀ مــن هســتی، اگــر بخواهــی در مقابــل مــن بایســتی، گردنــت را می زنــم. پــس 
منافــات نــدارد کــه عملــش عمــل»اَلُْمْلــُکَعقیــم« باشــد و فکــرش آن گونه. مــا نبایــد بگوییم. 
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خیــر، ایــن کــه هــارون شــده، نمی توانــد آن جــور فکــر کنــد« )مطهــری،1394، ج 15: 957-
.)956

در کل مي تــوان گفــت کــه در تبدیــل امامــت بــه خافــت )جریــان ســقیفه( امــام معصــوم 
ــام  ــد( قی ــلطنت )یزی ــه س ــت ب ــل خاف ــا در تبدی ــکوت ام ــت س ــه مصلح ــام( ب )علیه الس
ــت. در  ــلطنتی نیس ــت، س ــم خاف ــام( ه ــن )علیه الس ــام حس ــح ام ــاد صل ــد. در مف می کنن
والیتعهــدی امــام رضــا )علیه الســام(، ســلطنت از خافــت دور می شــود چراکــه ولیعهــد دیگــر 
فرزنــد خلیفــۀ قبلــی نیســت و ایــن، نقــد مشــروعیت کل جریــان خافــت در تاریــخ اســام و 
راهــی جدیــد در اصــاح نظــام سیاســی به ســوی حکومــت شایســتگان و صالحــان اســت )در 

تمــدن مهــدوی(.

4. ویژگي هاي دوران امامت امام رضا )علیه السالم( و والیتعهدي ایشان

ــارون  ــت  ه ــا خاف ــود:10 ســال ب   دورۀ امامــت حضــرت رضــا )علیه الســام( 20 ســال ب
ــام  ــال ام ــارون در قب ــت هاي ه ــم سیاس ــن دوره ه ــود. در ای ــادف ب )193-183ه. ق.( مص
ــا روش امــام هفتــم  تغییــر یافــت، و هــم روش امــام در رهبــري و ادامــه حرکــت امامــت ب
ــری  ــام درگی ــر در ای ــال دیگ ــي زاده،1391: 173(. 5 س ــت )صف ــاوت داش ــام( تف )علیه الس
ــون  ــت مأم ــا حاکمی ــز ب ــر نی ــال دیگ ــذرد، و 5 س ــن )198- 193ه.ق.( مي گ ــون و امی مأم
)203- 198ه. ق.( ســپري مي شــود کــه در ایــن ایــام، از ســال 201 ه.ق، والیتعهــدی مأمــون 

ــوند.  ــده دار می ش را عه

دورۀ  امامت آن امام همام )علیه السام( دو ویژگی شاخص دارد:

1. ادامۀ همان سیر ائمۀ )علیهم السام( پس از قیام امام حسین)علیه السام(؛

2. دورۀ ثبات کامل بنی عباس، و آغاز تضعیف سیاسی عباسیان بر اثر جنگ های داخلی 5 ساله.

ــادی را  ــع زی ــام( مناف ــا )علیه الس ــام  رض ــوی ام ــدی ازس ــول والیتعه ــارۀ قب ــه درب گرچ
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برمی شــمارند )نظیــر مبــارزۀ  منفــی علیه دســتگاه، برماکــردن داعیۀ شــیعه، اســتفاده از فضای 
تبلیغاتــی دســتگاه خافــت و ایجــاد رابطــۀ  عمیــق بــا مــردم(، امــام )علیه الســام( به مــدد علــم 
امامــت می دانســتند کــه یــک ســال پــس از قبــول والیتعهــدی شــهید می شــوند )ابــن بابویــه، 
1389: 266(. بــا ایــن تفاســیر، ســؤال ایــن اســت کــه چــرا ایشــان والیتعهــدي را پذیرفتنــد؟ 
ــا  قتــل فــوري  ــه ایــن ســؤال این گونــه پاســخ داد کــه ایشــان مي دانســتند ب شــاید بتــوان ب
مواجهنــد، لــذا آن را پذیرفتنــد و همــان فرصــت کوتــاه را بــرای ضربــه زدن بــه انحــراف خافت 
موروثــی مناســب دیدنــد. در مقابــل، مأمــون بــا آن تصمیــم، همــۀ مشــروعیت خلفای عباســی 
را ازبیــن بــرد، حتــی در حکــم والیتعهــدی نوشــت: »ایــن شــخص از آل علــی، بهتــر از ماســت. 

او زاهدتریــن و عادل تریــن مــردم اســت.«)ر.ک: مغنیــه،1339: 158-151(. 

ــین  ــام امام حس ــل قی ــوان مث ــث می ت ــن  حی ــام( را از ای ــا )علیه الس ــدی امام رض والیتعه
ــدل  ــلطنت مب ــه س ــت ب ــی خاف ــم وقت ــام( ه ــت. امام حسین)علیه الس ــام( دانس )علیه الس
ــي  از  ــا یک ــام( ب ــا )علیه الس ــام رض ــدی ام ــال والیتعه ــک س ــۀ ی ــد. نتیج ــام کردن ــد، قی ش
نتایــج قیــام امام حســین )علیه الســام(  برابــر اســت کــه درآن مشــروعیت ســلطنت شکســته 

مي شــود )واســعي،1391: 356 و 357(.

امام رضــا )علیه الســام( بــا قبــول  والیتعهــدیـ  کــه ازنقــاط ســنگین و پیچیــدۀ تاریــخ اســام 
 اســت- مشــروعیت  آل عبــاس  وآل امیــه  را یک جــا زیرســؤال  بردنــد. ایشــان بــا یــادآوري جایــگاه 
ــي  ــد و به نوع ــاره مي فرماین ــام اش ــدر اس ــراف ص ــه انح ــاص ب ــور خ ــت به ط ــأن امام و ش
وضعیــت فعلــي جهــان اســام را متوجــه همــان انحراف مي کننــد )درخشــه و حســیني،1394: 
23(.  وقتــی حضــرت شــهید شــدند، مأمــون متوجــه شــد کــه بــا ایــن کار مشــروعیت خافــت 
خــود را زیــر ســؤال بــرده اســت. در ایــن وضعیــت اســت کــه قیام هــا ی  علــوی دوبــاره  شــکل 
می گیرنــد و تمنــاي  نظــام علــوی پیــش می آیــد. محصــور شــدن امــام هــادی )علیه الســام( 
ــب  ــه طل ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــز ب ــامرا نی ــادگان س ــام( در پ ــام عسگری)علیه الس و ام
ــان  ــند امام ــی می ترس ــای عباس ــه خلف ــود ک ــاد می ش ــدری زی ــوم به ق ــام معص ــور ام  حض
ــور  ــال حض ــان  یک س ــر، هم ــر  دیگ ــد. به تعبی ــا کنن ــم ره ــه ه ــک لحظ ــام( را ی )علیهم الس
امــام رضــا )علیه الســام( کافــي بــود تــا همــۀ ائمه )علیهم الســام( بــا عنــوان »ابــن الرضــا« در 
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درون حاکمّیــت ســني مذهب نیــز جایــگاه  مشــروع پیــدا کننــد و ذیــل ایــن جایــگاه و حضــور 
سیاســي، فرهنــگ شــیعي رضــوي نیــز فرصــت رشــد پیــدا کــرد تــا در دورۀ غیبــت، موجودیت 

علنــي مســتقلي از اهــل ســنت داشــته باشــد.

بــراي درک بهتــر شــرایط والیتعهــدي امــام رضــا )علیه الســام( و نیــز فهــم ســیره و روش 
سیاســي آن حضــرت دربرابــر حکومــت عباســي و شــخص مأمــون مــوارد زیــر روشــن کننده 

اســت:

1. اثبــات اصــل امامــت، لــزوم حفــظ سلســله امامــت، مقــدم دانســتن هــدف بــر وســیله و 
ــودن خافــت )همــان، 1391: 11-8(.  ــه ب اثبــات غاصبان

ــام  ــفر ام ــودن س ــر اجباری ب ــد ب ــه و تأکی ــون در مدین ــارۀ  مأم ــی درب ــازی منف 2. فضاس
ــت و  ــده و گســتردۀ خاف ــه دســتگاه پیچی ــارزۀ منفــی علی )علیه الســام( و شفاف ســازي مب

ــان(؛ ــت عباســي )هم دول

3. اســتنکاف شــدید از پذیــرش دعــوت مأمــون عباســي از ســوي امام )علیه الســام( )ســحاب، 
1355: 239(؛ 

4. دخالت نکردن در امور به عنوان شرط پذیرش والیتعهدی قبل و بعد از نصب؛

5. استفادۀ فرهنگي از امکانات دستگاه خافت در دورۀ والیتعهدي؛

6. برماکــردن داعیــۀ اصلــی شــیعه و کنارگذاشــتن تقیــه بــا اســتفاده از مشــروعیتي کــه در 
دســتگاه خافــت کســب کــرده بودنــد؛

ــت  ــل بی ــل اه ــي فضای ــان علن ــت آمده و بی ــي به دس ــت فرهنگ ــیار از فرص ــتفادۀ  بس 7. اس
ــه؛  ــن زمین ــدي در ای ــدن قصای ــام( و سروده ش )علیهم الس

8. آشکارشــدن علــم امــام )علیه الســام( بــراي عمــوم مســلمانان به خصــوص بعــد از مناظــره 
ــان دیگر؛ ــا ادی ب
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9. پرهیز از لعن علني بر منابر، پس از امام رضا )علیه السام(؛

10. ارتباط عمیق با مردم در فرصت هاي مختلف؛

11. برقراري رابطۀ مؤثر با مردم درطول هجرت طوالني از مدینه تا مرو.

ــی دارد.  ــور و انحراف ــاط ک ــام( نق ــا )علیه الس ــرت رض ــدی حض ــون در والیتعه ــم مأم حک
مأمــون کوشــید تــا از پایــگاه مردمــی علویــان اســتفاده کنــد و بــا جلــب آنهــا و در رأس آنهــا 
ــا اســتفاده از  امــام رضــا )علیــه الســام(، حمایــت مردمــی را به دســت آورد. او تــاش کــرد ب
ــدرت  ــه ق ــان و اســتفاده از موقعیــت خراســان ب ــی علوی ــگاه سیاســی، اجتماعــی و مذهب پای
ــد؛  ــادر مي کن ــد ص ــد قص ــه چن ــم را ب ــن حک ــان: 133(. او ای ــد )هم ــتحکام بخش ــود اس خ
ــن  ــت، بی ــدازد، و درحقیق ــا بین ــی ج ــروعیت اله ــک مش ــوان ی ــت را به عن ــه  خاف اول اینک
ــا  ــا حاکــم و نظــام اســامی تناســب ایجــاد کنــد. دوم، از تضــاد علویــان ب جامعــۀ اســامی ب
ــا محــدود ســاختن  ــارم، ب ــاي اعتراضــي را فرونشــاند؛ چه ــد؛ ســوم، نهضت ه عباســیان بکاه
امــام رضــا )علیه الســام( ســعي کنــد نظــارت بیشــتري بــر ایشــان داشــته باشــد )صفــي زاده، 
1391: 177(؛ پنجــم، تخریــب چهــره  امــام )علیه الســام( نــزد مــردم و پیــروان ایشــان )همــان: 
155(. امــا ایــن اســتدالل هاي باطــل در قضیــه والیتعهــدی امــام رضــا )علیه الســام( بــا عمــل 
و ســیرۀ آن حضــرت باطــل می شــود. درطــول تاریــخ رســمي خافــت در قــرون اولیــۀ اســامي، 
باوجــود تشــکیل جامعــۀ اولیــه اســامي و رشــد ســریع کمــي و کیفــي آن، نظام سیاســي مدام 
رو بــه انحطــاط و زوال مــي رود و حتــي همــان خافــت نیم بنــد هــم به تدریــج جــاي خــود را 

بــه ســلطنت و اشــرافیگري بانــد امــوي و ســپس عباســي مي دهــد.

ــس از  ــدي و پ ــا دورۀ والیتعه ــه ت ــي در مدین ــدرت سیاس ــأ ق ــرت از خ ــن آن حض بنابرای
والیتعهــدي نهایــت اســتفاده را کردنــد و بــه ترویــج الگوهــا، نمادها و مناســک صحیــح وحیاني 

و بازسازي نهادهاي اجتماعي پرداختند، که از آن جمله است:    

الــف( نقــل صدهــا حدیــث بــا سلســلۀ ســند، مشــابه حدیــث»سلســلۀالذهب« و نــام بــردن از 
تــک تــک ائمــۀ قبــل از خــود تــا رســول اهلل )صلی اهلل علیه وآلــه(. مجموعــه اي از 234 حدیــث 



170

سال هفتم، شماره 25، بهـار 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ــي  ــن کار، از طرف ــود دارد. ای ــالم(وج ــۀالمامالرضا)علیهالس ــندي درصحیف ــن س ــا چنی ب
سلســلۀ امامــت شــیعه را تثبیــت و از جهتــي دیگــر بــه احیــاي نقــل احادیــث در مواجهــه بــا 
سیاســت منــع احادیــث و نیــز تثبیــت میــراث روایــي ائمــۀ )علیهم الســام( قبــل از حضــرت 
رضــا )علیه الســام( کمــک کــرد و همچنیــن بــه صــورت مســتقیم بــا سیاســت مکتب ســازي 
خلفــاي قبــل و بعــد از آن حضــرت و مهــار تنــوع فکــري و ذوقــي بي حــد عصــر عباســي مقابله 

مي کــرد. 

ــان،  ــذار ایش ــاران اثرگ ــاز ب ــام( و نم ــرت )علیه الس ــام حض ــد ناتم ــاز عی ــتان نم   ب( داس
الگــوي صحیــح امامــت و عبــادت را بــه مــردم ارائــه داد )ســجادي، 1393: 22 و 23(. مأمــون 
ــام )علیه الســام(  ــد. ام ــد را پیشــنهاد می ده ــاز عی ــت نم ــا )علیه الســام( امام ــام رض ــه ام ب
طبــق معمــول در ابتــدا نمي پذیرنــد؛ امــا پــس از اصــرار مأمــون، بــه شــرطي مي پذیرنــد کــه 
طبــق ســنت اســامی و اجــداد معصــوم خــود یعنــی پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و امــام علــی 

ــزار شــود )درخشــه و حســیني، 1391: 201(. )علیه الســام( برگ

ج( نحوۀ تعامل آن حضرت )علیه السام( با غامان و نیز عامۀ مردم شهرت یافت.                         

ــراي  ــرق نیــز الگوهــاي جدیــدي ب ــان و فِ ــا اهــل ادی د( نحــوۀ بحــث و مناظــره و تعامــل ب
تفکــر و مجادلــۀ احســن و دعــوت ارائــه کــرد کــه شــبیه مجــادالت انبیا)علیهم الســام( بــود 

ــي،1403ق: 170(. )طبرس

و( توجــه دادن بــه نــکات بســیار باریــک نشانه شــناختي در تعامــل مــردم بــا حــکام نیــز نوعــي 
تصحیــح فرهنگــي بــود.1 )ر.ک: ابــن بابویــه، 1377ق، ح 2 بــاب 59(؛ کــه موجــب تجدیــد و 

تصحیــح افعــال نشانه شــناختي سیاســي شــد. 

1. بــراي مثــال، همــۀ کســاني کــه بــا ایشــان بیعــت کردنــد، ابتــدا انگشــت اشــارۀ خــود و بعــد بقیــۀ انگشــت ها تــا انگشــت کوچــک 
را بــر انگشــت هاي ایشــان گذاشــتند جــز جوانــي انصــاري کــه بــه عکــس آن عمــل کــرد. حضــرت )علیه الســام( تبســم فرمودنــد 
و بــه مأمــون فرمودنــد فقــط آن جــوان بــه عقــد بیعــت کــرده و بقیــه بــه فســخ بیعــت کرده انــد و مأمــون آنهــا را واداشــت شــبیه 
ــه اســتحقاق  ــه را نمي شناســد، چگون ــه عقدالبیع ــج شــد کســي ک ــردم رای ــن م ــن در بی ــد. بنابرای ــد بیعــت کنن آن جــوان تجدی
امامــت را دارد. کســي کــه آن  را مي دانــد، بــر او ترجیــح دارد و ایــن، یکــي  از عوامــل محــرک مأمــون در به شــهادت رســاندن آن 

حضــرت )علیه الســام( شــد.
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5. مکتب سیاسي امام رضا )علیه السالم( 

ــی  ــری ـ عقیدت ــری فک ــی از رهب ــری سیاس ــه در آن رهب ــنت ک ــل س ــر اه ــاف منظ خ
ــن وحــدت را  ــور ای ــا هــم ممــزوج اســت. تبل جداســت، رهبــری سیاســی و فکــری شــیعه ب
مــی تــوان در مکتــب سیاســي امــام رضــا )علیه الســام( دیــد کــه تکامل یافتــۀ  نظــام علــوی 
اســت. ســال ها پــس از زعامــت امیرالمؤمنین)علیه الســام( رهبــری فکــری و سیاســی در ایــن 
ــر  ــت ب ــرای حکوم ــروع ب ــتاویزی مش ــون دس ــاس چ ــود. بنی عب ــوأم می ش ــی ت ــۀ تاریخ بره
ــه شــیعه  ــه دامــان امــام رضــا )علیه الســام( شــدند و ب مؤمنــان نداشــتند، به ناچــار دســت ب
گرایــش پیــدا کردنــد. بنی عبــاس بســیار پیچیــده، اهــل سیاســت و مهره شــناس بودنــد، ولــی 
ــان  مشــروعیتی نداشــتند. ایــن خــأ مشــروعیت در دورۀ  امــام رضا)علیه الســام( کامــا نمای
ــا  ــه تنه ــد و ن ــاز  بیشــترین اســتفاده را کردن ــن نی ــم از ای ــام رضــا )علیه الســام( ه شــد. ام
ــاندند،  ــات رس ــه اثب ــۀ اطهار)علیهم الســام( را ب ــی )علیه الســام( و ائم ــت حضــرت عل حقانی
بلکــه ســّنت هاي فراموش شــدۀ آنهــا را نیــز احیــا کردنــد و فراینــدي بــه نــام فرهنــگ و تمــدن 
رضــوي را آغــاز کردنــد. آن حضــرت در پشــت کاغــذ حکــم والیتعهــدی خــود تصریــح کردنــد 
کــه »مأمــون حــق مــا را کــه دیگــران نشــناختند، شــناخت«. )مغنیــه،1339: 159(. به نظــر 
ایــن جملــه بیــش از اینکــه تعریــف از مأمــون باشــد، نکوهــش کســانی اســت کــه حــق اهــل 
بیــت )علیهم الســام( را نشــناختند؛ ازجملــه پــدر مأمــون. آنــگاه حضــرت رضــا )علیه الســام(  
می فرماینــد: مأمــون والیتعهــدی و خافــت را در اختیــار مــن قــرار داد تــا اگــر بعــد از او زنــده 
مانــدم، ایــن منصــب از آن مــن باشــد. هــر کــس کــه پیمانی را بشــکند و عهــدی را نقــض کند، 
احتــرام خــود را از بیــن بــرده و موقعیــت خــود را از دســت داده، چــرا کــه چنیــن شــخصی بــر 

امــام خــود ســتم روا داشــته و بــه حرمــت اســام تجــاوز کــرده اســت )همــان:160(.

ــدوی  ــدن مه ــه تم ــینی ب ــت حس ــوی و نهض ــام عل ــل نظ ــۀ وص ــوی، حلق ــب رض مکت
ــین  ــام حس ــام  ام ــه قی ــان داد ک ــام( نش ــا )علیه الس ــی امام رض ــب  سیاس ــرح مکت ــت. ط اس
ــده آل  ــام  ای ــات  نظ ــه  در درون   آن  اثب ــدارد بلک ــت   ن ــی حکوم ــۀ نف ــط جنب ــام( فق )علیه الس
ــذا، ابعــاد اجتماعی حکومتــی مدينۀالنبــي و نظام  علــوی  در کشــور    اســامي   هــم وجــود دارد. ل
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گســتردۀ اســامی  قابل اجراســت. مکتب رضــوی، نوعــی  مدینــۀ فاضلــۀ دینــی به رهبــری امــام 
معصــوم )علیه الســام( و انســان کامــل اســت کــه دو عنصــر اعتــدال و تفکــر مقــّوم آن اســت. 
ــود. ایشــان چون فضــای   ــه نب ــِر شــیعیان همچــون زیدی ــای  دیگ ــد قیام ه ــام مانن حرکــت ام
مناظــره و گفتگــو را فراهــم دیدنــد، از ایــن بــاب وارد شــدند تــا نشــان دهنــد مبانــي  فرهنگــي 
اصیــل  اســامی  عمیق تــر از فرهنگــي  اســت  کــه خلفــا پدیدآورنــدگان آن بودنــد. امــروز هــم 
قــرار نیســت بــه دوران پیــش از نظام ســازی بازگردیــم؛ چراکــه تغییر مســیر از عقانیــت، امري 
اســت کــه خشــونت سیاســي ایجــاد مي کنــد، مطلبــي کــه متأســفانه دنیــاي اســامي معاصــر 
بــه آن مبتاســت. اگــر میــان مــا و تمــدن غــرب گفتگــوی عقانــی انجــام شــود، بهتــر اســت، 

چراکــه فرهنــگ برتــر از آن ماســت.

از یــک نظــر شــاید بتــوان گفــت والیتعهــدي امــام رضــا )علیه الســام( ماننــد مشــروطۀ ایران 
قــدر مقــدور اســت. پارلمــان بهتــر از اســتبداد ســلطنتی اســت؛ اما اســاس ســلطنت، نامشــروع 
اســت. امــام رضا)علیه الســام( والیتعهــدی را بــا کراهــت پذیرفــت؛ بــا ایــن حــال، والیتعهــدي 
ــد  ــر، مؤیّ ــت و از طــرف دیگ ــي نشــان دهندۀ ضــرورت اصــاح در نظــام خاف ایشــان از طرف
فقــدان مشــروعیت خافــت عباســي بــود. امــام رضا)علیــه الســام( در روایتــی وضعیــت خــاص 
حضــرت یوســف )علیه الســام( در حکومــت آن عصــر را بــا والیتعهــدي خــود مقایســه و شــبیه 

مي داننــد:

 »عزیــز مصــر کافــر بــود و مأمــون مســلمان فاســق. یوســف )علیه الســام( پیامبــر بــود و مــن 
وصــی پیامبــرم. یوســف پیشــنهاد همــکاری بــا حکومــت داد ولــی مــرا بــه ایــن کار مجبــور 

ــه،1377ق. ج2: 137(  ــن بابوی ــد.« )اب کرده ان

ــن صــورت  ــه ای ــوان مســئله را ب ــز مي ت ــام رضــا )علیه الســام( نی در حکــم والیتعهــدی ام
تحلیــل کــرد کــه آن حضــرت احتــرام حکومــت را از بیــن بــرد و ایــن کار میســر نمی شــد مگــر 

اینکــه امــام در منصبــی حکومتــی باشــند.

آشکارشــدن شــخصیت امــام )علیه الســام( از زمــان حیاتشــان تــا امــروز، به ایجاد ملت ســازی 
در ایــران کمــک کــرده اســت و از طرفــی، موجــب نقــد و بی اعتبــاری هــر جریــان مفــارق و 
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جداشــده از امــام معصــوم )علیه الســام( اســت. جاذبــه شــخصیتي امــام رضــا )علیه الســام( 
در هنــگام ســفر از مدینــه بــه مــرو، تأثیرهــای عمیقــي بــر مــردم ایــران گذاشــت و در حقیقــت 
جلــِو ادامــه حیــات بســیاري از بدعت هــا در دیــن را گرفــت و صدهــا حدیــث در ایــن عبــور 

پربرکــت از ایــران ثبــت شــد )همــان،1417ق: 199(.

نقــش امــام رضــا )علیه الســام( در دورۀ صفویــه و حتــی مغــوالن و تیموریــان )گوهرشــاد( 
ــلمان  ــای مس ــۀ گروه ه ــش هم ــوي، الهام بخ ــگ رض ــازی دارد. فرهن ــن ملت س ــان از ای نش
برون خافتــي ماننــد عرفــا، صوفیــه، فقهــا و... بــود. ســاطین بعــدی، حتــی غیرشــیعه و حتــی 
برخــي از مغــوالن و تیموریــان، مقیــد بودنــد ارادت خــود را بــه آســتان قــدس رضــوي نشــان 

دهنــد.

ــای  ــود، ویژگی ه ــه مطــرح مي ش ــه در ادام ــي ک ــده و مطالب ــب طرح ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــر برشــمرد: ــه صــورت زی ــوان ب ــام رضــا )علیه الســام( را می ت مکتــب سیاســی ام

ــب  ــن مکت ــی ای ــام(، جاودانگ ــا )علیه الس ــی  امام رض ــب  سیاس ــی  مکت ــتین  ویژگ 1. نخس
ــودن آن، تفــاوت نقــش انبیــا و ائمــه  اســت. ایــن مســئله یعنــي امتــداد یــک تفکــر و زنده ب
)علیهم الســام( بــا متفکــران و فیلســوفان اســت. در ایــن زمنیــه، بــراي مثــال، اســتاد مطهــری 

ــارۀ ارســطو می گوینــد: درب

ارســطو شــخص بزرگــی بــود و فیلســوفان در زمانــش می گفتنــد »مگــر می شــود از ارســطو 
جلوتــر رفــت؟« اّمــا یــک روز آرای ارســطو بــه جایــی رســید کــه متفکــران غربــی گفتنــد اصًا 
ایــن مــرد مانــع فکــر و خــرد اســت و بایــد از ارســطو عبــور کــرد تــا بــه اندیشــه و فکــر برســیم 

)ر.ک: مطهــري، 1383-1369(.

2. نظــام علــوی در زمــان امــام علــي )علیه الســام( از نظــام مدينۀالنبــی وســیع تر بــود و ظاهــراً 
قواعــد خــاص خــود را می طلبیــد. محیــط مدینــه کوچک تــر از ســرزمین پهنــاوری بــود کــه 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( پــس از ســه خلیفــه عهــده دار حاکمیــت آن شــدند. آیــا شــیوۀ 
ــدازۀ چندیــن  ــه( در ادارۀ مدینــه می توانســت جوابگــوی حکومتــی به ان پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
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کشــور باشــد؟ امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( ثابــت کــرد کــه بــا همــان ســیرۀ  نبــوی می تــوان 
کشــورهاي متعــدد را بــا فرهنگ هــاي گوناگــون اداره  کــرد. وقتــی عبدالرحمن بن عــوف 
ســپردن خافــت بــه امــام علــی )علیه الســام( را بــه عمــل بــه کتــاب خــدا، ســنت رســول و 
ســیرۀ دو خلیفــۀ پیشــین مشــروط کــرد، امــام )علیه الســام( شــرط ســیرۀ خلفــا را نپذیرفــت. 
جــواب منفــی امــام علــی )علیه الســام( بــه شــورای شــش نفره بــه ایــن معنــی بــود کــه فقــط 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه( اداره می کنن ــرآن و پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــیرۀ ق ــا س ــور را ب کش
مطالــب، نســبت مکتــب سیاســي امــام رضــا )علیه الســام( بــا نظــام علــوي از نظــر وســعت و 
تفضیــل مثــل نســبت نظــام علــوي بــه مدینۀالنبــي اســت؛ لــذا تمــدن اســامي در دوران امــام 
رضــا )علیه الســام( به مراتــب وســیع تر از نظــام علــوی اســت. در زمــان مــورد بحــث، کشــور 
اســامی بزرگ تــر شــده، مســائل آن فــرق  کــرده و خافــت عباســی نیــز بســیار متفــاوت از 
خافــت امــوی اســت؛ بــا ایــن اوصــاف، مکتــب سیاســی امــام رضــا )علیه الســام( مبتنــی بــر 
قــرآن و ســیرۀ رســول اهلل )صلی اهلل علیه وآلــه(و ائمــه )علیهم الســام( بــود و در اصــول تفاوتــي 

نداشت.

3.  ایــن نکتــه در کتــاب انســان 250 ســاله به خوبــي آورده شــده اســت کــه یهودیــان مدینــه 
چــون دینــی داشــتند، خــود را از دیگــر عرب هــا متفــاوت می دیدنــد و ازحیــث فرهنگــی بــرای 
خــود برتــری قائــل بودنــد. قــدرت اقتصــادی هــم داشــتند. بــه دلیــل ایــن برتــری فرهنگــی، 
رفتــار پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــا آنــان متفــاوت بــود )ر.ک: خامنــه اي،1390(. از ایــن نکتــۀ 
کلیــدی، برتــری فرهنگــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه امامــت شــیعه در زمــان مأمــون بــه 
دالیــل زیــادی برتــری فرهنگــی یافــت و ایــن برتــري فرهنگــي از انســداد سیاســي پیش آمــده 
جلوتــر مي رفــت. ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت. ایــن گــزاره بدیــن معنــا نیســت کــه امامــت 
پیــش از امــام رضــا )علیه الســام( برتــری فرهنگــی نداشــته اســت. ایــن برتــری وجــود داشــت، 
لیکــن خلفــا اجــازه بــروز و ظهــور ایــن برتــری را نمی دادنــد و امــام )علیه الســام( را شــهید 
ــد. در دورۀ  حضــرت رضــا  ــدري و زور اجــازۀ انســداد سیاســي را  نمي دادن ــا قل ــد و ب می کردن
)علیه الســام( آشــکار شــد کــه ایــن برتــری فرهنگــی بــر همــۀ  جریان هــا فائــق اســت. ایــن 
برتــری فرهنگــی بــه تعبیــري مقدمــه و نمایانگــر برتــری تمدنــی اســت.  درواقع، برتــری علمی 
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جریــان امامــت، بــا مباحثه هــا، مناظره هــا در زمــان امــام رضــا )علیه الســام( آشــکار شــد. در 
نتیجــه، برتــری فرهنگــی از آِن شــیعیان شــد و زمینــۀ برتــری تمدنــی را به وجــود آورد.

برتــری فرهنگــی شــیعه، الگــوی ســبک زندگــی در جامعــه و طــرح  والیتعهــدی، جریــان 
امامــت را در ســه بُعــِد علمــی، اجتماعــی و سیاســی شــاخص ســاخت و تثبیــت کــرد و فاصلــه 
و ذوابعــاد بــودن آن را در نســبت بــا خافــت و دولــت نشــان داد. هرچنــد مأمــون در شــروط 
والیتعهــدی و جانشــینی بســیار کوشــید نشــان دهــد کــه جــاي ایــن دو جریــان ـ امامــت و 
ــه  ــن دو هم جنــس و هم ســطح هســتند، نتوانســت ب ــوان عــوض کــرد و ای خافــت ـ را مي ت

هــدف خــود برســد و علــت اصلــی آن هــم همــان برتــری فرهنگــی بــود.

4.  شــاخص بودن امــام )علیه الســام( هــم در ســبک زندگــی و هــم در نظــام سیاســی اســت. 
ــام(  ــام )علیه الس ــخص ام ــور ش ــبب حض ــامی به س ــۀ  اس ــای جامع ــن دوره، انحراف ه در ای
ــان  ــام( و روش ایش ــام )علیه الس ــی ام ــبک زندگ ــه س ــت  ک ــون دریاف ــود. مأم ــکار می ش آش
ــام  ــش ام ــز من ــت نی ــد در حکوم ــی نیســت و بای ــن کاف ــی ای ــه مشــهود اســت ول در جامع
)علیه الســام( متبلــور شــود. ایــن احســاس نیــاز موجــب شــد کــه امــام رضــا )علیه الســام( را 

بــه والیتعهــدی منصــوب کنــد.

ــرش والیتعهــدي توســط خــود  ــام رضــا )علیه الســام( از پذی ــاِع ام ــِث امتن ــاً در احادی اتفاق
آن حضــرت تصریــح  شــده  اســت کــه  منظــور مأمــون  ایــن  بــود کــه  شــایع  کنــد زهــد امــام 
)علیه الســام( در مدینــه بــراي رســیدن  بــه  خافــت بــود و با واردســاختن  ایشــان   بــه  حکومت، 
به ظاهــر افشــاگري کنــد کــه ســبک  زندگــي  آن  حضــرت )زهــد( در دخــول  بــه  حکومــت، بــا 
آنچــه  قبــل  از آن بــود تعــارض  و تقابــل دارد و ایشــان زهــد  قبــل از والیتعهــدي  و خافــت را 
ابــزاري بــراي  رســیدن بــه  منصــب  دنیــوي خافــت قــرار داده انــد. لــذا مأمــون بــا تهدیــد بــه 
قتــل، ایشــان را بــه پذیــرش والیتعهــدي واداشــت )ابــن بابویــه،1377ق: 139(. ســبک زندگــي 
زاهدانــۀ آن حضــرت قبــل از والیتعهــدي، علي رغــم نّیــت و تــاش مأمــون، بعــد از والیتعهــدي 
ــور اجتماعــي ـ سیاســي  ــا و تبل ــا اســتفاده ازمنصــب والیتعهــدي ارتق ــه و حتــي ب هــم ادام
ــه نهادینه شــدن زهــد واقعــي در میــان جامعــه و قســمتي از کارگــزاران  بیشــتري یافــت و ب
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حکومتــي کمــک زیــادي کــرد.

6. در مســیر حرکــت حضــرت  امام رضــا )علیه الســام( از مدینــه بــه مــرو کــه از آن بــه جــادۀ 
والیــت تعبیــر می شــود، ایرانیــان بــرای اولیــن بــار امــام معصــوم )علیه الســام( را بــه چشــم 
ــام( را  ــی )علیه الس ــرت عل ــام( و حض ــین )علیه الس ــام حس ــف ام ــش از آن، وص ــد. پی دیدن
ــت،  ــز خاف ــه به ج ــد ک ــا دیدن ــد. ایرانی ه ــده بودن ــراً ایشــان را ندی ــی اکث ــد ول ــنیده بودن ش
شــکل دیگــری از حکومتــداری هــم وجــود دارد )دریابیگــي،1394: 34و35( شــیوه ای کــه در 
ــدس می شــود،  ــرد، کشــور مق ــي می گی ــگ قدســی اله ــور رن ــۀ ام ــه آن، هم ســایۀ توجــه ب
ــام  ــدس ن ــرزی مق ــوط م ــاع از خط ــی دف ــوند وحت ــته می ش ــدس انگاش ــت مق ــت و مل دول
ــی  ــد؛ ول ــت نمي گنج ــت و مل ــد دول ــي جدی ــای سیاس ــدس در تعریف ه ــرد. واژۀ مق می گی
چــرا خــاک ایــن ســرزمین در زمــان جنــگ مقــدس شــمرده می شــود؟ چــرا مهم تریــن جــای 
ایــن کشــور همیشــه حــرم  رضــوی مقــدس اســت؟ ارتبــاط ایــن دو مقــدس بــا هــم را چگونــه 
بایــد تحلیــل کــرد؟ چطــور صفویــه بعــد از نــه قــرن توانســت بنــای یــک کشــور مقــدس را 
پایه گــذاري کنــد؟ ایــن بــه حــرم رضــوی و مکتــب سیاســی امام رضــا )علیه الســام( مربــوط 
می شــود. در هیــچ ســرزمین شــیعی دیگــر، ملت ســازی بــه ایــن نحــو اتفــاق نیفتــاده اســت. 
عــراق و لبنــان ولــو بــا اکثریــت شــیعه،  چنیــن نیســتند. عباســیان تعّمــد داشــتند کــه خــود را 
خلیفــۀاهلل بنامنــد و بــه همــۀ چیزهــاي مربــوط بــه حکومــت خــود تقــدس بدهند. ذیــل همین 
تقــدس بــود کــه ائمــۀ اطهار)علیهم الســام( و شــیعیان را محصــور و تحقیــر مي کردنــد و آزار 

ــتند.  ــي مي کش ــد و حت مي دادن

ــت اســت. ایرانی هــا از فرصــت والیتعهــدی  ــی از خاف ــن پرســش ها، جدای اولیــن پاســخ ای
امــام رضــا )علیه الســام( بــه بهتریــن شــکل اســتفاده  کردنــد. پیشــاپیش، پایــان عمــر خافــت 
را دیدنــد و دریافتنــد کــه بایــد خــود را از انحرافــي سیاســي و عقیدتــي کــه از صــدر اســام 
ــان، اولیــن سلســلۀ  ــه جامعــۀ اســام تحمیــل شــده اســت، نجــات دهنــد. سلســلۀ طاهری ب
ــه ایــن مطلــب توجــه کــرد و ایرانیــان آرام آرام خــود را از  ــی  اســت کــه ب نیمه مســتقل ایران
خلیفــۀ بغــداد جــدا  کردنــد )یعقوبــي،1356: 413( و حتــی حاکمان ســنی مذهب مثل ســلطان 
محمــود کــه لــوا و پرچــم خــود را بــراي مشروعیت بخشــي ظاهــري از خلیفــه  مي گرفتنــد، بــه 
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خلیفــه اعتقــاد واقعــي نداشــتند. ســلطان محمــود دربــارۀ خلیفــۀ عباســي در جایــي عبــارت 
»پیــر خرفــت« را بــه کار بــرد )بیهقــي،1386: 208(.

ــل  ــرای حــرم رضــوی قائ ــژه ای ب ــرام وی ــخ، همــۀ پادشــاهان و ســاطین احت در طــول تاری
ــرم  ــن ح ــاي صح ــت، و مناره ه ــان اس ــه دورۀ تیموری ــق ب ــاد متعل ــجد گوهرش ــد. مس بوده ان
رضــوي در عصــر ســلجوقی ســاخته شــده اســت. همــه ســاطین بعــدی بــه ایــن حــرم مقدس 
ابــراز ارادت کرده انــد. اوج ایــن ارادت در عهــد شــاه عباس صفــوی اســت کــه هنــوز هــم شــرح 
پیــاده روی اش بــه مشــهد بــه یــادگار روي گنبــد طایــي حضــرت رضــا )علیه الســام( نقشــه 

بســته اســت.

7. ویژگــی دیگــر مکتــب سیاســي رضــوی، اثبــات »منطــق علــوی« اســت. ایــن اثبــات بــه 
تصحیــح جریان هــای تاریخــی پیشــین منتهــی شــد: نقــد ســقیفۀ بني ســاعده، اثبــات غدیــر، 
ــخ اســام. ائمــۀ پیــش از  ــم تاری ــات مه ــام عاشــورا و ســایر موضوع ــه قی ــاوت ب نگاهــی متف
ــام  ــدی ام ــًا والیتعه ــتند و اص ــعی داش ــن کاری س ــه در چنی ــام( هم ــا )علیه الس ــام رض ام
رضــا )علیه الســام( مرهــون تاش هــای ایشــان و ارتقــای فهــم مــردم به واســطۀ معــارف آنهــا 
بــود. مأمــون کــه همــۀ مشــروعیتش از عباســیان بــود، در حکــم والیتعهــدی اش مجبــور  شــد 
ــا  ــد. حکــم والیتعهــدي تاریــخ اســام در ایــن برهــه ت آل عبــاس و آل علــی را مســاوی بدان
حــدودي تصحیــح می شــود. تصحیــح تاریخــی، اتفــاق بســیار بزرگــی اســت کــه هــر زمــان 
روی نمی دهــد. یــک ملــت بایــد بــه پختگــی برســد و تمدنــی بــزرگ داشــته باشــد تــا چنیــن 
ــا ایــن قضیــه مواجهیــم و امــروز در تضــارب آرا و اســناد،  شــود. امــروز در انقــاب اســامی ب
تاریــخ صفویــه، تاریــخ مشــروطه و تاریــخ اســام تصحیــح می شــود. ایــن تصحیــح بــه بصیــرت 
ــری فرهنگــی«  ــن شــرایطی »برت ــل پدیدآمــدن چنی ــا عام ــزون منجــر می شــود و تنه روزاف
اســت. برتــری فرهنگــی خاصــی کــه از ایــن مکتب سرچشــمه گرفتــه اســت و از طریــق فرایند 

ــود. ــی می ش ــام( منته ــدن مهدوی)علیه الس ــه تم ــازي ب تمدن س

8. ویژگــی دیگــر ایــن مکتــب، انسان ســازی آن )تربیــت انســان ها( متناســب بــا روح حاکــم 
بــر فرهنــگ و تمــدن رضــوی اســت. میــان انســان بــا جامعــه و تمــدن ارتبــاط عمیقــي وجــود 
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دارد. تمــدن مــادی، انســان مــادی پــرورش می دهــد و آن جامعــه نیــز ســاحتی مــادی پیــدا 
ــی ایجــاد می شــود، هــم  ــۀ  عال می کنــد و تمدنــی کــه از ایــن انســان و ایــن جامعــه در نمون
مــادی اســت. برتــری فرهنگــی مکتــب رضــوی، به دلیــل وجــود انســان کاملــی چــون امام رضــا 
)علیه الســام( اســت. انســان، جامعــه  و تمدنــی کــه ایــن انســان کامــل ایجــاد می کنــد، بایــد بــا 
آن ســنخیت داشــته باشــد. حــال ممکــن اســت گفتــه شــود در مکتــب رضــوی، انســان کامــل 
وجــود دارد ولــی جامعــه قطعــاً متشــکل از انســان های کامــل نیســت، پــس چگونــه جامعــه 
ــه نظــری از افاطــون رجــوع  ــد ب ــد؟ در پاســخ بای ــه می دانی ــر آن جامع ــا رهب را هم ســنخ ب
ــا مدینــۀ  ــه ب ــی شــد. تفــاوت مدینــۀ فاضل ــۀ فاراب کــرد کــه بعدهــا زمینه ســاز مدینــۀ فاضل
غیرفاضلــه چیســت؟ رئیــس مدینــۀ فاضلــه، یعنــی مــردی کــه ســعادت را می شناســد. ایــن 
اطــاق فضــل بــه چیســت؟ آیــا بــه تک تــک انســان های ایــن مدینــه اســت؟ یــا اطــاق فضــل 
بــه رهبــر مدینــه اســت. مــاک فاضله بــودن و اصــًا مــاک مدینــه فقــط و صرفــاً بــه محوریت 
اعضایــش نیســت بلکــه بــه رئیــس مدینــه اســت. خــاف نظــر رایــج امــروز کــه اصالــت را بــه 
جامعــه می دهنــد، در نظــر افاطــون و فارابــی رئیــس مدینــه مــاک اســت؛ بنابرایــن، بیــن 
انســان، جامعــه و تمــدن ارتبــاط وجــود دارد. البتــه جامعــه اي کــه مي خواهــد چنیــن رئیــس 
فاضلــه اي داشــته باشــد، بایــد لیاقــت آن را هــم بیابــد؛ درســت مثــل عصــر ظهــور کــه بایــد 
جامعــۀ مهــدوي به پــا شــود تــا نظــام مهــدوي را درک کنــد، هرچنــد ارتبــاط بیــن جامعــه و 

نظــام دوطرفــه اســت.

5. نتیجه گیري

در نظــام اســامی، خافــت یــک انحــراف اســت؛ لیکــن موروثی بــودن آن، بحرانــی مضاعــف 
اســت. قیــام اباعبــداهلل )علیه الســام( علیــه یزیــد دقیقــاً در مقابــل همیــن نقطــۀ انحرافــي و 
بحرانــي شــکل گرفــت. روش دســتیابي خلفــای امــوی و عباســی بــراي خافــت چنیــن بــود؛ 
بــرادر جــای بــرادر یــا پســر جــای پــدر، و تــا دوران مأمــون این چنیــن بــه تخــت ســلطنت گونۀ 
خافــت تکیــه مي زدنــد. مأمــون عباســي بــا والیتعهــدي امــام رضــا )علیه الســام( ایــن بدعــت 
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را بــه دســت خــود شکســت. بدین ترتیــب، مکتــب رضــوی، یعنــی حلقــۀ وصــل نظــام علــوی 
ــام  رضــا  ــب  سیاســی ام ــت. طــرح مکت ــه تمــدن مهــدوی شــکل گرف و نهضــت حســینی ب
)علیه الســام( نشــان داد کــه در قیــام  امــام حســین )علیه الســام( فقــط جنبــۀ نفــی  حکومــت   
وجــود  نــدارد؛ بلکــه بــه نوعــي  اثبــات  نظــام  ایــده آل  اســامي اســت. لــذا ابعــاد اجتماعــی و 
ــب  ــت. مکت ــامی  قابل اجراس ــتردۀ اس ــور گس ــوی  در کش ــام   عل ــي  و نظ ــی مدينۀالنب  حکومت
 رضــوی، نوعــی  مدینــۀ فاضلــۀ دینــی بــه  رهبــری امــام معصــوم )علیه الســام( و انســان کامــل 
ــد  ــام )علیه الســام( مانن ــت ام ــّوم آن اســت. حرک ــر مق ــدال و تفک ــه دو عنصــر اعت اســت ک
قیام هــای  دیگــِر شــیعیان چــون زیدیــه نبــود. ایشــان  چــون فضــای  مناظــره و گفتگــو را فراهم 
دیدنــد، از ایــن بــاب وارد شــدند تــا نشــان دهنــد مبانــي  فرهنگــي اصیــل  اســامی  عمیق تــر 
از فرهنگــي  اســت  کــه بــه دســت خلفــا پدیــد آمــده اســت. امــروز هــم قــرار نیســت بــه دوران 
پیــش از نظام ســازی بازگردیــم؛ چــرا کــه تغییــر مســیر از عقانیــت، امــري اســت که خشــونت 
سیاســي ایجــاد مي کنــد، مطلبــي کــه متأســفانه دنیــاي اســام معاصــر بــه آن مبتاســت. اگــر 
میــان مــا و تمــدن غــرب گفتگــوی عقانــی شــکل بگیــرد، بســیار مناســب اســت؛ چراکــه 

فرهنــِگ برتــر از آن اســام اســت.
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