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چکیده 

حکمرانــی و حکومــت مطلــوب همــواره موضــوع بحــث تشــّیع بــوده اســت. مذهب تشــّیع بــرای تبیین 
حکومــت مطلــوب دینــی بــه ثقلیــن رجــوع کــرده و تــاش داشــته تــا پــس از مطالعــه کتــاب وحــی و 
تبییــن مفاهیــم حکمرانــی در آن، مؤلفه هــای حکومــت مطلــوب را از ســیره اهــل  بیــت )علیهم الســام( 
اســتخراج کنــد. از دوران هــای مهــم جهــت اســتخراج مهم تریــن مؤلفه هــای حکومــت مطلــوب دینــی 
دوران والیتعهــدی امــام رضــا )علیه الســام( اســت. حضــرت رضــا )علیه الســام( تاش داشــتند تــا احکام 
اســامی را در دوران والیتعهــدی خــود اجــرا کننــد. ایــن پژوهــش در پــی پاســخگویی بــه ایــن ســؤال 
اســت کــه مهم تریــن مؤلفه هــای حکومــت مطلــوب از منظــر حضــرت رضــا )علیه الســام( چیســت؟ 
مســئله اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــا )علیه الســام( در دربــار عباســی، چــه مؤلفه هایــی را 
بــرای حکومــت اســامی مّدنظــر داشــتند؟ پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفی ـ تحلیلــی و بــا 
اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای بــه مطالعــه دوره هــای مختلــف والیتعهــدی ایشــان پرداختــه و مهم تریــن 
مؤلفه هــای حکومــت مطلــوب از منظــر ایشــان را اســتخراج کــرده اســت. روش قصدگــرای هرمنوتیــک 
ــرت  ــه حض ــق آن زمان ــر طب ــه ب ــد ک ــکیل می ده ــش را تش ــن پژوه ــری ای ــوب نظ ــکینر چارچ اس
ــام رضــا  ــوب از منظــر ام ــّم حکومــت مطل ــم مه رضــا )علیه الســام( شــرح داده شــده، ســپس مفاهی
)علیه الســام( تبییــن شــده اســت. البتــه، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه مهم تریــن مؤلفه هــای 
حکومــت مطلــوب از منظــر ایشــان کــه در ایــن مقالــه بیــان شــده، صرفــاً مؤلفه هــای احتمالــی مّدنظــر 
نویســندگان پژوهــش حاضــر از دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســام( اســت وگرنــه ایشــان هیــچ گاه به صورت 
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مقدمه

هــدف ثابــت سیاســي امامــان معصــوم )علیهم الســام( تشــکیل حکومــت دینــي بــود کــه 
ــای الهــي در رأس آن باشــد. شــرط اساســي در  ــوان مجــري احــکام و ارزش ه معصــوم به عن
تحقــق آن ـ  کــه مواضــع سیاســي آنــان را تعییــن می کــرد ـ میــزان آمادگــي فکــري مــردم 
و پذیــرش و مقبولیــت اجتماعــي بــود )امام جمعــه زاده و محمــود اوغلــی، 1393: 9(. پذیــرش 
ــۀ  والیتعهــدِی پیشــنهادِی مأمــون از ســوی امــام رضــا )علیه الســام( را نیــز بســیاری به مثاب
دســتیابی بــه زمــام حکمرانــی دانســته و در پــی آن بوده انــد تــا بــه واکاوی حکومــت مطلــوب از 
منظــر آن حضــرت بپردازنــد. ایــن در حالــی اســت کــه والیتعهــدی خراســان در زمــان مأمــون، 
ــه حضــرت رضــا )علیه الســام(  ــه عباســی ب ــن خلیف ــار و برنامه ریزی شــده از ســوی ای به اجب
محــول گردیــد و ایشــان بــا بی میلــی والیتعهــدی را پذیرفتند و در نتیجه نتوانســتند بــه احقاق 
ــا  وجــود ایــن، موشــکافی مهم تریــن مؤلفه هــای حکومتــی در  ــد. ب حکومــت مطلــوب بپردازن
ــاش می شــود در  ــه ت ــوده ک ــام رضــا )علیه الســام( بســیار ارزشــمند ب اندیشــه سیاســی ام
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا اســتناد بــه منابــع کتابخانــه ای و 
همچنیــن کاربســت چارچــوب نظــری قصدگــرای هرمنوتیــک اســکینر، اندیشــه سیاســی امــام 
رضــا )علیه الســام( توصیــف، تبییــن و تحلیــل شــده، ســپس نشــان داده شــود کــه ایشــان 
چــه مؤلفه هایــی از حکومــت و حکمرانــی را در دســتگاه عباســی بــه اجــرا درآوردنــد. نــوآوری 
پژوهــش حاضــر از ایــن حیــث اســت کــه بــه صــورت اکتشــافی درصــدد کشــف مؤلفه هــای 
حکومــت مطلــوب از منظــر ایشــان، از طریــق مطالعــۀ اندیشــه و کنــش و بیــان سیاســی وی 
در دربــار عباســی اســت. بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، ابتــدا بایــد زندگــی و زمانــۀ حضــرت رضــا 
ــا  ــر اندیشــه ایشــان بررســی کــرد ت )علیه الســام( و تأثیــر شــرایط سیاســی ـ اجتماعــی را ب
بــه شــناخت مهم تریــن مفاهیــم حکومــت مطلــوب دســت  یافــت. در راســتای نیــل بــه ایــن 
مهــم بایــد معّیــن کــرد کــه خافــت عباســی چــه تأثیــری در اندیشــۀ ایشــان داشــته و آیــا 
ایشــان در محیــط محــدود دربــار عباســی توانســته اند مؤلفه هــای مهــّم حکومــت داری مطلــوب 
اســامی را در عمــل خــود تبییــن ســازند یــا اینکــه اقتضــای محیــط و منصــب ایشــان ایجــاب 
ــی اســامی را  ــم محــدود حکمران ــن مفاهی ــا برخــی از مهم تری ــا آن حضــرت تنه ــرد ت می ک
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تبییــن کننــد. ســازماندهی )ســاماندهی( پژوهــش حاضــر بــرای نیــل بــه پاســخ ایــن ســوال 
هــا بدیــن صــورت اســت کــه بــا مطالعــه آثــار مکتــوب باقی مانــده از آن حضــرت و همچنیــن 
پژوهش هایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت، زندگــی و زمانــۀ وی را به صــورت موجــز 
بررســی کــرده، ســپس بــا بیــان زمینه هــا و تحــوالت اجتماعــی و سیاســی موجــود در ســاختار 
حکمرانــی عباســی، مؤلفه هــای حکمرانــی مطلــوب در اندیشــه و عمــل سیاســی امــام رضــا 
ــی  ــش سیاس ــدم آزادی کن ــبب ع ــت، به س ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــان می ش ــام( بی )علیه الس
حضــرت رضــا )علیه الســام( در امــر والیتعهــدی و همچنیــن بــه جهــت تــاش مأمــون بــرای 
ــام( در  ــا )علیه الس ــام رض ــور ام ــق حض ــود از طری ــای خ ــه اقدام ه ــیدن ب مشروعیت بخش
منصــب والیتعهــدی، حضــرت رضــا )علیه الســام( از ورود بــه امــر سیاســی در دربــار عباســی 
اجتنــاب ورزیــده و تنهــا از بــاب مصلحــت یــا امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر و یــا به ســبب 
دفــع افســد بــه فاســد، بــه صــورت محــدود در امــر حکومــت و حکمرانــی وارد می شــدند. ایــن 
مشــکل و محدودیــت ســبب گردیــده تــا نتــوان همــه مؤلفه هــای مهــم حکمرانــی و حکومــت 
مطلــوب اســامی را از طریــق مطالعــه زندگــی سیاســی حضــرت اســتخراج کــرد. لــذا به ســبب 
کمبــود منابــع اطاعاتــی، بــه چندیــن مؤلفــه محــدود مســتخرج از فعالیت سیاســی محــدود و 

ــدک ایشــان بســنده می شــود.  ان

هم زمانــی امــام رضــا )علیه الســام( بــا ســه خلیفــه عباســی و تفــاوت در شــرایط اجتماعــی 
سیاســی و نیــز سیاســت هایی کــه خلیفــه در مقابــل امــام اتخاذ کــرده، ســبب اتخــاذ روش های 
متفــاوت از ســوی امــام گشــته اســت. از ایــن رو، نمی تــوان یــک گفتمــان واحــد بــرای بررســی 
ــق، 1394: 31(.  اندیشــه و کنــش سیاســی ایشــان تبییــن ســاخت )درخشــه و حســینی فائ
به عنــوان نمونــه، حضــرت رضــا )علیه الســام( در دوره هارون الرشــید بــه فعالیت هــای 
فرهنگــی و آموزشــی و تعلیمــات سیاســی پرداخــت و شــاگردان بســیار زیــادی را در ایــن دوره 
تربیــت کــرد. ایشــان در دورۀ امیــن نســبت بــه هــارون آزادی بیشــتری بــه دســت آوردنــد لــذا 
ــه شــبهات و تبییــن  ــان در حــوزه فرهنگــی، تبلیغــی و پاســخ ب فعالیت هــای ایشــان همچن
مواضــع اصولــی بــوده اســت. در دوره مأمــون هــم بحــث والیتعهــدی مطــرح گردیــد کــه امــام 
رســماً در جایــگاه ولیعهــد قــرار گرفتنــد. در ایــن دوره شــبهات جــدی دربــاره چگونگــی ایفــای 
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ــه در  ــق، 1394: 31( ک ــینی فائ ــه و حس ــود )درخش ــرح می ش ــت مط ــام در حکوم ــش ام نق
ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا از طریــق مطالعــه ایــن شــبهات و پاســخ های داده شــده 
بــه آنهــا، مفاهیــم حکومــت مطلــوب از منظــر ایشــان بررســی شــود. بــار دیگــر بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره داشــت کــه مفاهیــم اســتخراجی موجــود در متــن پیرامــون مؤلفه هــای حکومــت 
مطلــوب، به صــورت مســتقیم از ســوی حضــرت رضــا )علیه الســام( بیــان نشــده اســت بلکــه 
نویســندگان پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه آثــار و کنــش سیاســی حضــرت در دوران والیتعهدی، 

ــد. ــتخراج کرده ان ــا را اس ــن مؤلفه ه ای

1. چارچوب نظری

»کوئنتیــن اســکینر«1 فیلســوف سیاســی، نظریه پــرداز و مــورخ بریتانیایــی، از نظریه پــردازان 
سیاســی دوران معاصــر اســت کــه عمــده تــاش، تمرکــز و دغدغه هــای علمــی خــود را صــرف 
فلســفه و نظریــه سیاســی کــرده اســت. اســکینر بــرای درک معانــی گزاره هــای سیاســی و نظــر 
اندیشــمندان، شــیوۀ بدیعــی را ارائــه کــرده کــه رایج تریــن شــیوه در درک اندیشــۀ سیاســی افراد 
اســت. وی به دنبــال یافتــن پاســخ ایــن ســؤال اســت کــه بــرای فهــم اثــر یــا اندیشــه افــراد چــه 
روش و رویّه هایــی را بایــد بــه کار بــرد؟ او معتقــد اســت بــرای دســتیابی بــه مفاهیــم و معنــای 
اندیشــۀ سیاســی افــراد، دو روش متعــارض امــا متعــارف و رایج وجــود دارد. روش نخســت، روش 
زمینه محــور اســت کــه بســیار و به طــور فزاینــده از ســوی مورخــان اندیشــه بــه کار گرفتــه شــده 
اســت )Tully ,1988 :78(. طبــق ایــن روش، معنــای هــر متــن معّیــن را زمینه هــای سیاســی، 
اقتصــادی، دینــی و اجتماعــی آن متــن مشــخص می کنــد. روش دوم، روش متن محور اســت که 
بــا چشم پوشــی از زمینه هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و دینــی، مفاهیــم برداشت شــده از 
متــن را مــاک قــرار می دهــد. خودبســندگی متــن، فرازمانــی بــودن و دارای حکمــت فراتاریخی 
ــه در  ــرد متن گراســت ک ــای اساســِی رویک ــون کاســیک، از پیش فرض ه ــام مت ــرد ع ــا کارب ی

.)Skinner ,2002 :86( ادامــه به صــورت تفصیلــی بــدان پرداختــه می شــود

1. Quentin Skinner
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ــه  ــن روش و رویّ ــه آن و یافت ــال پاســخگویی ب ــرده و به دنب ــه اســکینر مطــرح ک ســؤالی ک
مناســبی بــوده، ســبب خلــق روش مناســبی بــرای بررســی و موشــکافی متــن یــا اندیشــۀ افراد 
شــده اســت. طبــق ایــن روش، عــاوه بــر مطالعــۀ آثــار و متــون هــر فــرد، بایــد زمینه هــای 
اجتماعــی و سیاســی دورۀ زندگــی آن اندیشــمند، همچنیــن جریان هــا و گرایش هــای فکــری 

و فضــای گفتمانــی جامعــۀ آن دوره را نیــز به دقــت بررســی کــرد )مرتضــوی، 1386: 159(.

ــرار  ــه ق ــورد مداق ــی م ــکینر به صــورت تفصیل ــده از ســوی اس ــل دو روش مطــرح ش در ذی
می گیــرد.

1ـ1 روش شناسی متن محور 1

ایــن روش بــر اســتقال متــن2 تأکیــد دارد و بازســازی زمینــۀ فکــری ـ اجتماعــی متــن را 
غیرضــروری می دانــد، زیــرا متــن به تنهایــی نقــش محــوری دارد. روش شناســی قرائــت متنــی 
بــر خــود متــن به عنــوان یــک ابــژه خودکفــای تحقیــق و فهــم تأکیــد دارد لــذا هــدف کلــی 
ایــن روش شناســی، ارزیابــی مجــدد متــون بــر اســاس کشــف ایده هــای عــام یــا پرســش ها و 
پاســخ های فرازمانــی مطرح شــده در آنهاســت. طبــق ایــن روش شناســی، پژوهشــگر بایــد بدون 
توجــه بــه زمینــۀ اجتماعــی و شــرایط تاریخــی، صرفــاً بــر آنچــه نویســنده در متــن نگاشــته 
اســت، تمرکــز کنــد. طرفــداران روش شناســی قرائــت متن محــور بــر ایــن بــاور هســتند کــه 
از طریــق مطالعــه می تــوان معنــا و مفهــوم اصلــی اش را تبییــن کــرد، لــذا نیــازی بــه مطالعــۀ 
ــی  ــت و منف ــه مثب ــور دارای دو وج ــی متن مح ــدارد. روش شناس ــود ن ــر وج ــات دیگ موضوع
اســت. در وجــه مثبــت تــاش بــرای تفســیر متــن و اثبــات معنــای آن از طریــق تمرکــز صــرف 
بــر روی خــود متــن صــورت می گیــرد. در وجــه مثبــت روش شناســی متن محــور تصــور بــر 
ایــن اســت کــه متــن اگــر به انــدازه کافــی مــورد تأمــل واقــع شــود، معنــا و پیــام خــود را بــروز 
خواهــد داد. بــر اســاس وجــه منفــی نیــز نبایــد بــه موضوعاتــی همچــون زندگینامــه، نیــت و 
انگیزه هــای شــخصی مؤلــف یــا زمینــه اجتماعــی و تاریخــی پرداخــت. بــر اســاس ایــن وجــه، 

1. Methodology of Textual Reading
2. Autonomy of the Text Itself
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نبایــد هرگــز از متــن فاصلــه گرفــت و بــه  دور از آن حرکت کــرد )مرتضــوی، 1386: 160-162؛ 
.)Skinner ,2002 :98

2ـ1 روش شناسی زمینه محور 1

در ایــن روش، چارچــوب یــا زمینــه2 تعیین کننــدۀ معنــای متــن اســت زیــرا فهــم معنــای 
هــر متــن منــوط بــه فهــم زمینه هــای فکــری، دینــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی جامعــۀ 
آن اندیشــمند اســت. طبــق ایــن روش شناســی، بــرای درک مضامیــن هــر متــن بایــد زمینــۀ 
کلــی یــا چارچــوب نهایــی را کــه در متــن آن زمینــه یــا چارچــوب پدیــد آمده اســت، بازســازی 
کــرد )Tully ,1988 :59(. ایــن روش امــروزه بــرای فهــم اندیشــه های سیاســی و فلســفی بــا 
اســتقبال زیــادی مواجــه شــده اســت. طبــق ایــن روش، فهــم هــر ایــده و اندیشــه ای مســتلزم 
فهــم زمینــه ای اســت کــه در آن نویســنده نــوع کلمــات و عبــارات یــک متــن را انتخــاب کــرده 
اســت. طرفــداران ایــن روش معتقدنــد پژوهشــگر  بایــد اطــاع داشــته باشــد کــه نویســنده در 
ــوده اســت )مرتضــوی،  ــردازی ب ــه ای در حــال نوشــتن، ســخن گفتن و ایده پ ــوع جامع چــه ن

.)172 :1386

اســکینر بــر ایــن بــاور اســت کــه هــر دو روش متنــی و زمینــه ای در اجــرا بــا عــدم  کفایــت 
ــرای درک درســت اندیشــه نمی تواننــد به صــورت  مواجــه هســتند و هیــچ  یــک از دو روش ب
کامــل کارآمــد باشــند )محمودپناهــی، 1394: 151(. ایــن دلیلی اســت که »کوئنتین اســکینر« 
ــال ها  ــی س ــد. وی در پ ــی می کن ــی و ارزیاب ــه بررس ــورت نقادان ــی را به ص ــر دو روش شناس ه
پژوهــش در تاریــخ عقایــد سیاســی و مطالعــۀ انتقــادی دو جریــان متن گرایــان و زمینه گرایــان 
توانســت روشــی منســجم و دارای منطــق درونــی ارائــه دهــد کــه بتوانــد شــناختی واقعی تــر 
از تحــول اندیشــه سیاســی را ارائــه دهــد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اســکینر از ترکیــب دو 
روش یادشــده بــه روش ســومی رســیده اســت؛ بلکــه روش جدیــد او مســتقل بــوده و در حــوزه 
اندیشــه سیاســی، از کاربــرد و قــدرت تبییــن باالیــی برخــوردار اســت. مدعــای اصلــی روش 

1. Methodology of Contextual Reading
2. Context
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اســکینر ایــن اســت کــه درک معنــا و قصدیــت بــرای فهــم متــون ضــروری و اساســی اســت، 
امــا چنیــن فهمــی نــه صرفــاً از مطالعــۀ زمینــۀ اجتماعــی به دســت می آیــد و نــه از مطالعــۀ 
محــض خــود متــن. از ایــن رو، نــه روش شناســی قرائــت متنــی و تمرکــز بــر مطالعــه خــود متن 
بــرای فهــم متــن بســنده اســت و نــه روش شناســی زمینــه ای و تمرکــز بــر زمینــه اجتماعــی و 
تاریخــی )مرتضــوی، 1388: 287؛ مرتضــوی، 1386: 174(. اســکینر در نهایــت بــا نقل تفصیلی 
بــر دو روش شناســی مذکــور، روش شناســی خــود را ســامان می دهــد و از روش »هرمنوتیــک 

قصدگــرای1« ســخن بــه میــان مــی آورد کــه در ادامــه مــورد مداقــه قــرار خواهــد گرفــت.

1-2-1 روش شناسی

ــرای مطالعــۀ نگــرش سیاســی یــک کنشــگر سیاســی، روش  یکــی از روش هــای مناســب ب
هرمنوتیــک قصدگــرای کوئنتیــن اســکینر اســت، زیــرا طبــق ایــن روش، مقوله هایــی چــون 
محیــط زندگــی، فضــای سیاســی، زبــان، زمینــه فکــری و حتــی درک صائــب از آثــار و تألیفــات 
ــک  ــرد. روش هرمنوتی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــن اندیشــه وی م ــر در تبیی ــورد نظ ــرد م ف
قصدگــرای اســکینر دارای ســه مرحلــۀ بنیادیــن اســت کــه بــدان پرداختــه می شــود 

)محمودپناهــی، 1394: 175(:

1-2-2 بررسی متون و آثار مؤلف

در نخســتین مرحلــه از هرمنوتیــک قصدگرای اســکینر، پژوهشــگر بــا مطالعۀ متــون، تألیفات، 
ــی،  ــا به عبارت ــژه و ی ــا اب ــد ت ــعی می کن ــمندانه س ــخنرانی های اندیش ــی س ــته ها و حت نوش
صاحــب اندیشــه را بــه دورانــی کــه اندیشــه های وی شــکل گرفته اســت، بازگردانــد تــا بتوانــد 
به وضــوح مشــکات زمــان و مــکان اندیشــمند را نظاره گــر باشــد و اندیشــۀ او را مــورد مداقــه 

.)Skinner ,1981 :2( قــرار دهــد

1. Intentional Hermeneutics
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1-2-3  بازآفرینی زمینه

در ایــن مرحلــه پژوهشــگر تــاش می کنــد تــا بتوانــد بــه بازآفرینــی محیــط سیاســی، محیط 
فکــری و حتــی بازآفرینــی محیــط اجتماعــی اندیشــمند بپــردازد. وی ســعی می کنــد تــا بــا 
ــارۀ محیــط و زمینــۀ فکــری، بــه درک درســتی از میــزان تأثیرگــذاری  خلــق و آفرینــش دوب

.)Skinner ,1981 :2( زمــان و مــکان بــر اندیشــۀ وی دســت یابــد

1-2-4  فهم نظریات مؤلف

در آخریــن مرحلــه از روش هرمنوتیــک قصدگــرای اســکینر، پژوهشــگر بــه فهــم نظریه هــا، 
.)Skinner ,1981 :2( ــازد ــت وی دســت می ی ــف و قصــد و نی ــم مؤل تعالی

2. پیشینۀ پژوهش

ــیعیان  ــی ش ــای زندگ ــام( راهنم ــوم )علیهم الس ــان معص ــنت امام ــار و س ــه رفت ازآنجاک
ــد،  ــی سیاســی خــود اتخــاذ کرده ان ــام رضــا )علیه الســام( در زندگ ــه ام ــی ک اســت، مواضع
حــاوی درس هــای ارزشــمندی در حــوزۀ تفکــر شــیعی اســت زیــرا ایشــان، سیاســت مداران، 
بنــدگان و شایســته ترین افــراد بــر روی زمیــن بــرای حکمرانــی هســتند. بــه همیــن دلیــل، 
ــا مطالعــۀ زندگــی و ســیرۀ آن امامــان بزرگــوار  ــا ب ــد ت پژوهشــگران مســلمان تــاش کرده ان
بتواننــد مؤلفه هایــی را از زندگــی و ســیرۀ ایشــان به عنــوان الگــوی مطلــوب پیــدا کننــد زیــرا 
ــه(، امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( و  ــر )صلی اهلل علیه وآل ــام رضــا )علیه الســام( پــس از پیامب ام
دوره کوتــاه زعامــت امــام حســن مجتبــی )علیه الســام( توانســتند بــه سیاســت نزدیــک شــوند 
کــه ایــن موقعیــت می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای دوره کنونــی مــا و روشــنگر شــیوه عملکرد 
ــا مطالعــه و بررســی دیگــر تحقیقــات و  سیاســی اســامی باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه ب
پژوهش هــای صورت گرفتــه در ایــن حــوزه، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه خــأ ایــن تحقیــق 
ــد  ــن دی ــا ای ــرا دیگــر محققــان ب ــی احســاس می شــود زی در میــان ســایر پژوهش هــا به خوب
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و بــا هــدف ایــن پژوهــش یعنــی اســتخراج مؤلفه هــای حکومــت ورزی بــا تأکیــد بــر اندیشــه و 
ــد. کنــش سیاســی امــام رضــا )علیه الســام( در ســیره آن حضــرت تأمــل نکرده ان

ــگارش  ــط ن ــات مرتب ــا موضوع ــده و ب ــی ش ــه بررس ــی ک ــن پژوهش های ــل مهم تری در ذی
ــۀ »مفهــوم سیاســت در فرهنــگ رضــوی« را  ــر افتخــاری مقال شــده اند، آورده می شــود. اصغ
دربــارۀ مفهــوم سیاســت نگاشــته اســت. مقالــه »مؤلفه هــای سیاســت ورزی در ســیرۀ امــام رضا 
)علیه الســام(« توســط جــال درخشــه و حســینی فائــق نوشــته شــده اســت. احمــد پاکتچــی 
نیــز مقالــه »اندیشــه های سیاســی در تعالیــم امــام رضــا )علیه الســام(« و غامرضــا خواجــه 
ــت  ــا محوری ــی« را ب ــاالری دین ــنت مردم س ــی در س ــی آزاداندیش ــه »تبارشناس ــروی مقال س

مباحــث کامــی و مناظــرات ایشــان نوشــته اند.

افــزون بــر ایــن جــال درخشــه بــه همــراه محمدمهدی حســینی فائــق در مقالــه ای بــا عنوان 
»موضــع امــام رضــا )علیه الســام( در قبــال حرکت هــای سیاســی علویــان در زمــان عباســیان« 
ایــن موضــوع را بررســی کــرده اســت. ازآنجاکــه بعــد از امــام رضــا )علیه الســام( و در پــی دوران 
کشــاکش قــدرت بعــد از مــرگ هــارون الرشــید، آزادی شــیعیان و دیگــر گروه هــای اقلیــت 
افزایــش یافــت، قیام هــای متعــددی از جانــب علویــان رخ داد کــه امــام رضــا )علیه الســام( از 
ســوی آنــان دعــوت بــه حضــور و همــکاری می شــد، لــذا موضــع امــام رضــا )علیه الســام( در 

ایــن خصــوص اهمیــت شــایان توجهــی دارد.

ــل  ــون و به دلی ــه در عصــر مأم ــن اســت ک ــرد ای ــت ک ــد از آن غفل ــه نبای ــه دیگــری ک نکت
فضــادادن بــه دانشــمندان بــرای حضــور در عرصه هــای مختلــف، نهضــت ترجمــه آغــاز شــد. 
در شــرایطی کــه نهضــت ترجمــه آغــاز شــده و هــر نــوع تفکــری بــه مرزهــای اســامی  ورود 
می یافــت، مســائل کامــی، عقلــی و فلســفی بــا رونــق فــراوان روبــه رو گردیــد. در ایــن شــرایط 
امــام رضــا )علیه الســام( در دو بخــش بــه اصاحــات فکــری و دینــی پرداختنــد: 1. رّد عقایــد 
باطــل و منحــرف 2. بیــان افــکار و عقایــد صحیــح و اصولــی )درخشــه و حســینی فائــق، 1392: 
12(. درپــی ایــن تحــوالت، افــکار تــازه ای در میــان عمــوم مــردم مطــرح شــد کــه امــام رضــا 
ــه پاســخ دادن  ــدد مناظــره علمــی، خــود را موظــف ب )علیه الســام( در خــال جلســات متع
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ــی  ــود اوغل ــا محم ــه و رض ــیدجواد امام جمع ــتند. س ــبهات می دانس ــؤال ها و ش ــن س ــه ای ب
ــای  ــام( در بحران ه ــا )علیه الس ــام رض ــی ام ــع سیاس ــترک »واکاوی مواض ــه ای مش در مقال

ــد. ــرار داده ان ــی 203 قمــری« را مــورد توجــه ق اعتقــادی ـ سیاســی ســال های 18 ال

ــا  ــرت رض ــارۀ حض ــف درب ــاد مختل ــه از ابع ــت ک ــی اس ــن پژوهش های ــوارد مهم تری ــن م ای
)علیه الســام( و سیاســت نوشــته شــده اســت. پــس از بیــان پیشــینۀ پژوهــش نیــز زندگــی و 
زمانــۀ حضــرت رضــا )علیه الســام( به عنــوان نخســتین محــور چارچــوب نظــری اســکینر در 

ــرار می گیــرد. ــه ق ادامــه مــورد مداق

3. بدنۀ پژوهش

پــس از شــرح و تبییــن نظریــه هرمنویتــک اســکینر بــرای مطالعــۀ اندیشــه و نگرش سیاســی 
متفکــران و کنشــگران سیاســی، در ادامــه بــه کاربســت محورهــای نظریــۀ اســکینر، زندگــی و 
زمانــۀ حضــرت رضــا )علیه الســام( پرداختــه و پــس از آن اندیشــه حضــرت پیرامــون موضــوع 

بررســی می شــود. 

3-1 زندگی و زمانه حضرت رضا )علیه السالم( 

امــام رضــا )علیه الســام( هشــتمین امــام شــیعیان و فرزنــد امــام موســی بن جعفر 
)علیهما الســام( اســت. ایشــان در ســال 148 هجــری در مدینــه چشــم بــه جهــان گشــود و در 
55 ســالگی و در ســال 202 بــه شــهادت رســید و در )ســناباد( مشــهد کنونــی به خاک ســپرده 
شــد. امــام رضــا )علیه الســام( بــا ســه خلیفــه عباســی هــم دوره بودنــد. اول، هارون الرشــید، 
ــدر مأمــون کــه ایــن دوره حــدود ده ســال طــول کشــید. دوم امیــن و ســوم، مأمــون کــه  پ
ــه، 1392: 172(. آن حضــرت بعــد از هــارون  هریــک پنــج ســال بــه طــول انجامیــد )کارخان
توانســت بــه فرصتــی بــرای نشــر معــارف تشــّیع دســت یابــد و راه پــدران خــود را ادامــه دهــد؛ 
امــا بــا بــه قــدرت رســیدن مأمــون، فضــای اختنــاق سیاســی بــر ایشــان افزایــش یافــت. بــر 
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خــاف تصــور بســیاری از مــردم از اهــل  بیــت )علیهم الســام( مبنــی بــر اینکــه ایشــان تنها در 
پــی کنــج عزلــت عبــادت بــوده و بــا سیاســت  کاری نداشــته اند، حضــرت رضــا )علیه الســام( 
ــد. آن  ــخن می گفتن ــود س ــده خ ــوق غصب ش ــاع و از حق ــود دف ــّق خ ــت از ح ــر موقعی در ه
حضــرت حتــی در برابــر مأمــون دســت از ابــراز حــّق خــود بــر حاکمیــت برنداشــت و مقابــل 
ــخصیت و  ــرد. ش ــداد می ک ــام( قلم ــت )علیهم الس ــی اهل بی ــّق اله ــت را ح ــگان حکوم هم
زندگــی ایشــان به گونــه ای بــود کــه تمامــی نقشــه های از پیــش طراحــی شــده مأمــون را بــا 

کیاســت در نظــر داشــت و آنهــا را تبــاه می کــرد.

مأمــون چنــدی پــس از به دســت گرفتن قــدرت، بــه حضــرت رضــا )علیه الســام( پیشــنهاد 
ــام رضــا  ــون ام ــراوان، مأم ــس از اصــرار ف ــت. پ ــا آن حضــرت نپذیرف ــت خــود را داد ام خاف
)علیه الســام( را مجبــور کــرد تــا بــه مــرو ســفر کنــد و بــه مقــّر خافــت عباســیان بیایــد. بعــد 
از آمــدن امــام رضــا )علیه الســام( بــه ایــران و اســتقرار در مــرو، مأمــون حــدود دو مــاه تــاش 
کــرد تــا خافــت را بــه ایشــان واگــذار کنــد، ولــی آن حضــرت از پذیــرش خافــت خــودداری 

کــرد و به جــای آن بــه والیتعهــدی رضایــت داد )ابــن بابویــه، 1372، ج 2: 148-149(.

در دوران والیتعهــدی امــام رضــا )علیه الســام( راهبــرد عرفی ســازی سیاســت، یعنــی پاالیــش 
قــدرت از ارزش هــای دینــی، به نوعــی در بســتر قــدرت اجتماعــی مســتقر شــده بود، لذا ایشــان 
بــا اهتمــام بــه روش روشــنگری عمومــی، ســعی داشــتند مــردم را از حقیقت سیاســت اســامی 
کــه بــر ســعادت اســتوار اســت و نــه طلــب قــدرت، آگاه ســازند. ایشــان تــاش داشــتند تــا این 
واقعیــت را بــه مــردم تبییــن ســازند کــه کاربســت حقیقــی سیاســت اســامی، تأمین ســعادت 
جامعــه و افــراد اســت لــذا نبایــد بــا نادرســت پنداشــتن هــدف سیاســت در تأمیــن قــدرت، از 
هــر ابــزاری بــرای نیــل بــه آن بهــره بــرد )افتخــاری، 1392: 16(. در واقــع، سیاســت و حکومت 
در دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســام( همــان ادامــه جریــان بشــریت بــه  ســوی خیــر، فضیلــت و 
ــت )علیهم الســام(   ــق اهل بی ــروی از طری ــه پی ــی رود و بدیهــی اســت ک ســعادت به شــمار م
کــه ساســه العباد )سیاســت مداران بنــدگان( خوانــده شــده کــه تنهــا راه نجــات و رســتگاری 
بشــریت اســت )درخشــه و حســینی فائــق، 1392: 8(. بــر اســاس ســیره ائمــه )علیهم الســام( 
ــدف  ــا ه ــۀ ارزش ی ــت به مثاب ــچ گاه حکوم ــوده و هی ــت نب ــت در اولوی ــت گرفتن حکوم به دس
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مطــرح نشــده اســت، بلکــه از ایــن دیــدگاه حکومــت ابــزاری اســت کــه زمینــه را بــرای نیــل به 
اهــداف عالــی و متعالــی ائمــه )علیهم الســام( فراهــم می کنــد )همــان: 20(. 

ــوب از منظــر  ــت مطل ــای سیاســی حکوم ــن مؤلفه ه ــا مهم تری ــاش می شــود ت ــه ت در ادام
امــام رضــا )علیه الســام( بررســی شــود. ذکــر ایــن نکتــه حایــز اهمیــت اســت کــه مفاهیــم 
و مؤلفه هــای استخراج شــده حاصــل کنــکاش ذهنــی نویســندگان مقالــه اســت؛ لــذا ممکــن 
ــا حقیقــت مــورد نظــر حضــرت رضــا )علیه الســام( تفــاوت داشــته باشــد. آنچــه از  اســت ب

پژوهــش آثــار مکتــوب در ایــن زمینــه حاصــل شــده به شــرح زیــر اســت.

3-2  مهم ترین مؤلفه های حکومت مطلوب

در ذیــل مهم تریــن مؤلفه هــای حکمرانــی مطلــوب از منظــر امــام رضــا )علیه الســام( تبییــن 
می شــود. مؤلفه هایــی کــه در ادامــه ذکــر گردیــده صرفــاً مؤلفه هایــی اســت کــه نویســندگان 

پژوهــش حاضــر بــا مطالعــۀ زندگــی و زمانــه و آثــار آن حضــرت، اســتخراج کرده انــد.

3-2-1 الهی بودن قدرت و حکومت

اصــول و اهــداف امــام رضــا )علیه الســام( ماننــد ســایر ائمــه )علیهم الســام( همــواره و در 
تمــام شــرایط زمانــی و مکانــی ثابــت بــوده و تغییــرات ظاهــری کــه در شــرایط مختلــف و نــوع 

حرکــت دیــده می شــود، به منزلــۀ تغییــرات تاکتیکــی و غیراســتراتژیک بــوده اســت. 

امــام رضــا )علیه الســام( در قبــال کســانی کــه به وی پیشــنهاد پذیــرش والیتعهــدی را دادند، 
راهبــرد اســتنکاف را برگزیدنــد و بــا نپذیرفتــن ایــن پیشــنهاد، نشــان دادند که پیشــنهاددهنده 
صاحیــت ارائــه آن را نــدارد زیــرا اصــل قــدرت از آن او نیســت تــا بتوانــد آن را بــه دیگــری 
واگــذار کنــد. پــس  از آنکــه مأمــون بــه حضــرت اعــام مــی دارد کــه قصــد واگــذاری خافــت به 
ایشــان را دارد، حضــرت در جوابــی صریــح و قاطــع ـ کــه به طــور اساســی خافــت وی را زیــر 
ســؤال می بــرد ـ بــه وی چنیــن فرمــود: »اگــر ایــن خافــت مــال توســت و خداونــد آن را بــه 
تــو داده اســت، جایــز نیســت خــود را خلــع کنــی و جامــه ای را کــه خداونــد بــر تــن تو آراســته 
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ــو نیســت، نمی توانــی چیــزی را کــه مــال خــودت نیســت،  ــه دیگــری بدهــی. اگــر مــال ت ب
بــه مــن بدهــی.« )درخشــه و حســینی فائــق،1394: 22(. امــام رضــا )علیه الســام( قانونــی و 
مشــروع نبــودن خافــت مأمــون را پیوســته بــه مــردم خاطرنشــان می کردنــد )امام جمعــه زاده 

و محمــود اوغلــی، 1393: 23(. 

حضــرت رضــا )علیه الســام( برخــاف اســتقبال عمومــی شــیعیان نه تنهــا از ورود بــه قــدرت 
ــرش  ــام در پذی ــرار ام ــد. اضط ــاد کردن ــرار ی ــه اضط ــرش آن ب ــه از پذی ــود بلک ــودداری نم خ
حداقلــی و اظهــار نارضایتــی ایشــان نمــود دارد )افتخــاری، 1392: 17(. حضــرت به صراحــت 
ــا هــر عنوانــی کــه  می فرماینــد حکومــت حــق اولی االمــر اســت و غیــر از ایشــان هرکســی ب
حکومــت کنــد، غاصــب و جائــر اســت )پاکتچــی، 1392: 143(. مأمــون بــا والیتعهــدی امــام 
ــوده  ــام( ب ــت )علیهم الس ــق اهل بی ــت ح ــه حکوم ــوع ک ــن موض ــه ای ــام( ب ــا )علیه الس رض
ــه ظلــم و جنایت هــای پیشــینیان  ــه ای رقــم خــورد کــه وی ب اعتــراف کــرد و شــرایط به گون
ــرد  ــان ک ــز اذع ــیان نی ــودن عباس ــب ب ــه( و غاص ــر )صلی اهلل علیه وآل ــدان پیامب ــق خان در ح
ــذرد  ــی بگ ــام )علیه الســام( نمی گذاشــت فرصت ــق، 1392: 24(. ام )درخشــه و حســینی فائ
ــزی جــز حــق خــود را  ــون چی ــه مأم ــرد ک ــد می ک مگــر آنکــه در آن فرصــت تکــرار و تأکی
بــه او نــداده و بــا ایــن اقــدام کاری بیــش از بازگردانــدن آن حــق کــه از ایشــان ربــوده بودنــد، 
نکــرده اســت. حتــی اثبــات کــرد کــه خافــت مأمــون مشــروع و درســت نیســت )عاملــی، 
1365: 308(. سیاســت و اســتراتژی سیاســی امــام رضــا )علیه الســام( به هیچ وجــه تشــکیل 
یــا تملّــک حکومــت نبــود، زیــرا نــوع برخــورد و واکنــش ایشــان بــا قیام هــای صورت گرفتــه 
و نیــز مشــارکت و مداخله نکــردن در آنــان، حاکــی از آن اســت کــه اهتمــام و اولویــت امــام در 
ایــن مقطــع، اصــاح انحراف هــای فکــریـ  عقیدتــی و نشــر معــارف اهــل  بیــت )علیهم الســام( 
بــود )درخشــه و حســینی فائــق، 1392: 20(. بــه نظــر می رســد لحــن صریــح و ســازش ناپذیر 
امــام رضــا )علیه الســام( در بیــان جایــگاه و شــأن امامــت ازجملــه دالیلــی بــود کــه مأمــون 
را وادار بــه شــهادت ایشــان کــرد. امــام رضــا )علیه الســام( حتــی در حضــور مأمــون، امامــت 
ــائلی  ــن از مس ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــام می کن ــت اع ــود را به صراح ــودن خ و برحق ب
بــوده کــه امــام رضــا )علیه الســام( در عصــر مأمــون تقیــه را جایــز نمی دانســته اســت. ایشــان 
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همچنیــن ایــن نکتــه را یــادآور می شــوند کــه در صــدر اســام والیــت و خافــت حــق حضــرت 
ــه مصلحــت جامعــه  ــود کــه به ناحــق غصــب شــد و آن حضــرت بنــا ب علــی )علیه الســام( ب

مســلمین، صبــر پیشــه کردنــد.

 3-2- اصالح بینش عمومی توسط حکومت

ــت  ــت حکوم ــه واقعی ــردم نســبت ب ــش سیاســی، آگاه ســازی م ــم در کن ــۀ مه ــر مؤلف دیگ
ــه اجــرا  ــی از سیاســت را ب ــده و مترق ــی پیچی ــام رضــا )علیه الســام( الگوی ــود. ام عباســی ب
گذاشــتند تــا بتواننــد نخبــگان و امــت اســامی را از پوشــالی بــودن دعــاوی مأمون آگاه ســازند. 
منظــور از ایــن سیاســت حضــور مؤثــر و قدرتمنــد در جلســه های مناظــره و نقــد و بررســی 
بــود تــا از ایــن طریــق تفــوق بینــش مبتنــی بــر امامــت آشــکار شــود و بنیان هــای معرفتــی 
ادعــا شــده از ســوی مأمــون متزلــزل گــردد )افتخــاری، 1392: 19(. امــام رضــا )علیه الســام( 
در پــی ایــن بودنــد تــا تهدیدهــای به وجودآمــده از ســوی مأمــون را بــه فرصــت تبدیــل ســازند. 
بســیاری از ایــن تهدیدهــا در جلســۀ مناظــره بــروز می یافــت کــه در پــی آن مأمــون تــاش 
ــه  ــژه در عرص ــام( به وی ــا )علیه الس ــام رض ــی ام ــامی و معرفت ــای اس ــا بنیان ه ــت ت  داش
ــود کــه حضــرت  ــی ب ــا شــک و شــبهه مواجــه ســازد. ایــن درحال ــی را ب سیاســت و حکمران
رضــا )علیه الســام( شــبهات مطــرح شــده از ســوی پرسشــگران را به خوبــی  پاســخ می دادنــد 
و الگویــی مطلــوب از سیاســت و حکمرانــی اســامی را مطــرح می ســاختند. ایشــان به دلیــل 
اینکــه احســاس می کردنــد رســالتی ســنگین در اصــاح بینــش نخبــگان و مــردم نســبت بــه 
ــه اصــاح  ــدران بزرگوارشــان ب ــا همچــون پ ــد ت ــد، تــاش می کردن ــر عهــده دارن سیاســت ب
بینــش نخبــگان و مــردم نســبت بــه سیاســت مبــادرت ورزنــد )همــان: 20(. از همیــن رفتــار 
امــام رضــا )علیه الســام( می تــوان بــه فلســفه و تفکــر سیاســی نــزد آن حضــرت دســت یافــت. 
ــه هــر صــورت  ــر آنهــا ب ــه مــردم مهم تــر از حکومت کــردن ب ــا ایــن تعریــف، آگاهی دهــی ب ب
ممکــن اســت. مــردم بایــد از شــرایط و اقدام هــای حکومــت اســامی آگاه باشــند. از همیــن 
رهیافــت درمی یابیــم کــه یکــی از کارویژه هــای حکومــت اســامی، آگاه ســازی عمــوم مــردم 
اســت و آن حضــرت در پــی اصــاح بینــش عمومــی نســبت بــه قــدرت، سیاســت و مفهــوم 



205
مهم ترین مؤلفه های حکومت مطلوب در اندیشه و کنش سیاسی امام رضا )ع(

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

صحیــح سیاســت اســامی بودنــد.

3-2-3  اخالق گرایی در حکمرانی

ــرد   ــرار گی ــه ق ــورد توج ــیار م ــد بس ــه بای ــوی ک ــت رض ــای سیاس ــن مؤلفه ه از مهم تری
»اخاق گرایــی« حضــرت اســت کــه در تمــام مراحــل سیاســت ورزی، اعــم از زمانــی کــه در 
مقابــل پیشــنهاد مأمــون مقاومــت می کردنــد یــا زمانــی کــه بــر مســند والیتعهــدی نشســته 
بودنــد، حاضــر نشــدند تــا اصــول اخاقــی را به نفــع قــدرت نادیــده انگارنــد و حتــی اقدامــی 
ــدرت سیاســی« داشــته باشــند.  ــی در حــوزه ق ــه شــبهه »عمــل غیراخاق ــد ک انجــام ندادن
ــا اهتمــام  ــا ب ایشــان چــه در دوران قبــل از والیتعهــدی و چــه پــس از آن، ســعی داشــتند ت
ویــژه بــه چارچــوب و اصــول اخاقــی سیاســت ورزی، بــه همــگان بیاموزنــد کــه اخــاق جــزِء 
ــد مــورد  ــۀ مهــم در کنــش سیاســی بای ــن مقول ــر سیاســت اســامی اســت و ای جدایی ناپذی
اهتمــام واقــع  شــود و در آن کاربســت یابــد. گذشــته از سیاســت عملی امــام رضا )علیه الســام( 
کــه التــزام ایشــان بــه اصــول اخاقــی بــود، سیاســت ورزی بــه دور از تشــریفات، دروغگویــی، 
ــدون  ــه ب ــد ک ــان آموختن ــه آن ــگان نشــان داده و ب ــه هم ــی را ب ــی و قدرت خواه منفعت طلب
توســل بــه  دروغ و محوریــت دادن منافــع و قــدرت، می تــوان پــا بــه میــدان سیاســت گذاشــت 
و بــا رعایــت اخــاق، بــه کنــش سیاســی پرداخــت )افتخــاری، 1392: 22(. به عنــوان مثــال، در 
ســیرۀ سیاســی حضــرت رضــا )علیه الســام( می تــوان بــه سیاســت ورزی بــدون فرصت طلبــی 
ــی سیاســی آن  ــی در زندگ ــج اصــول اخاق ــی و تروی ــرای به دســت آوردن مناصــب حکومت ب
حضــرت اشــاره کــرد زیــرا در طــول جریــان امامــت و در ســپهر اندیشــه ای مکتب تشــّیع، هدف 
ــه ســعادت اســت، حال آنکــه سیاســت به معنــای متــداول آن در  سیاســت رســاندن انســان ب
ــدرت و منفعــت پنداشــته می شــد کــه  ــرای کســب و نگهــداری ق ــزاری ب ــه به ســان اب جامع

ازنظــر مکتــب شــیعه و جریــان امامــت نادرســت اســت.

3-2-4  توجه به مقتضیات زمان و مکان

ــام رضــا )علیه الســام( و کنــش سیاســی  نکتــۀ مهمــی کــه پیرامــون اندیشــه سیاســی ام
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ایشــان وجــود دارد، نــگاه جامــع آن حضــرت بــه مســائل و اصــول سیاســی در دو مقطــع پیــش 
از والیتعهــدی و پــس  از آن اســت کــه در اتخــاذ مواضــع به ظاهــر متفــاوت در زمــان هریــک 
از خلفــا )هــارون، امیــن و مأمــون( قابــل تبییــن اســت. حضــرت رضــا )علیه الســام( در مقابــل 
بحران هــا و مشــکات به وجودآمــده در زمــان هریــک از خلفــا، یــک راهبــرد کلــی در پیــش 
ــق، 1394: 8(؛   ــل اســت )درخشــه و حســینی فائ ــل  تأم ــد کــه در جــای خــود قاب می گرفتن
بدیــن معنــا کــه حضــرت در دوره هــارون، خــود و همراهانــش را بــه تقیــه دعــوت می کردنــد 
ــا اســتفاده از ضعــف  ــا روی کار آمــدن امیــن، ظهــور اختاف هــای امیــن و مأمــون و ب ــا ب ام
حکومــت حلقه هــای مجــاور شــیعیان آن حضــرت قــّوت گرفــت و در نهایــت بــا والیتعهــدی 
ــه ای  ــتند به گون ــرا می گذاش ــه اج ــود را ب ــی خ ــای سیاس ــر کنش ه ــه ای دیگ ــرت به گون حض
کــه مــردم متوجــه نارضایتــی امــام رضــا )علیه الســام( از شــرایط کنونــی شــوند. در ایــن دوران 
آشــفتۀ سیاســي کــه ماننــد عصــر امــام صــادق )علیه الســام( بــود، امــام رضــا )علیه الســام( 
بــه دور از تنش هــای سیاســي بــه نشــر مبانــي و مســائل اعتقــادي، تربیت شــاگردان و گســترش 

بحث هــای کامــي و رواج اندیشــه و فقــه شــیعي پرداختنــد )اکبــري، 1390: 6(.

 به عنــوان نمونــه، اصولــی کــه از ســیرۀ حضــرت قابل برداشــت بــود، عبــارت اســت از: اثبــات 
اصــل امامــت، مقــام امامــت و شایســتگی ذاتــی الهــی امــام بــرای رهبــری جامعــه اســامی، 
ــدان، رعایــت اصــل  ــزوم حفــظ سلســله امامــت و طریــق هدایــت از شــّر بدخواهــان و معان ل
ــه مصلحــت  ــان اســام، توجــه ب ــظ کی ــزوم حف ــر، ل ــی از منک ــروف و نه ــه  مع ــر ب ــه، ام تقّی
عمومــی مســلمانان، پیگیــری مبــارزۀ منفــی، شــرایط همــکاری یــا مقابلــه بــا حکومــت جــور، 
مقدم دانســتن هــدف بــه  وســیله، اهــم و مهــم، تکلیف مــداری، صراحــت و صداقت در سیاســت، 
بسترســازی قیام هــای ضــّد طاغــوت، حمایــت پنهــان و آشــکار از حرکت هــای آگاهی بخــش 
سیاســی و اجتماعــی، اثبــات غاصبانه بــودن خافــت، انتقــال بصیــرت سیاســی از اصولــی بــود 
ــا درایــت آنهــا را در دوران خلفــای مختلــف بــه کار گرفتنــد.  کــه امــام رضــا )علیه الســام( ب
ایــن نکتــه را بایــد خاطرنشــان کــرد کــه کلیدی تریــن مفهــوم در اندیشــۀ سیاســی امــام رضــا 

ــق،1394: 18-17(. )علیه الســام( امامــت و والیــت اســت )درخشــه و حســینی فائ
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3-2-5 اطاعت ناپذیری از طاغوت

امــام رضــا )علیه الســام( در ابتــدای پیشــنهاد والیتعهــدی از ســوی مأمــون، قاطعیــت خــود 
ــد. به عنــوان  مثــال، حضــرت  ــه مأمــون تبییــن ســاخته و فهمان در اندیشــه و تصمیمــات را ب
ــه  ــود اینک ــت و باوج ــخ گذاش ــون را بی پاس ــوی مأم ــده از س ــای ارسال ش ــه نامه ه در مدین
مأمــون دســتور داده بــود تــا امــام خانــواده ا ش را بــا خــود همــراه ســازد، هیــچ  کــدام از اعضــای 
ــا  ــام )علیه الســام( را در رفتارب ــد. ابهــت و شــخصیت ام ــه خراســان نبردن ــواده خــود را ب خان
ــرای  ــل ب ــه فض ــی ک ــم. هنگام ــی، می بینی ــار عباس ــل درب ــن رج ــهل، بزرگ تری فضل بن س
دریافــت نامــه ضمــان و امــان نــزد امــام آمــد، ســاعتی او را بــر پــا نگــه داشــت و آن گاه پرســید 
حاجتــش چیســت؟ چنان کــه راوی گویــد، فضــل بــا خطــاب )ای ســرور مــن( حاجــت خــود 
ــه را  ــد و او آن نام ــه را بخوان ــود کــه آن نام ــه او فرم ــام )علیه الســام( ب را بازگفــت. آن گاه ام
کــه بزرگ تریــن صفحــه نگاشــته شــده بــود، همچنــان ایســتاده خوانــد )عاملــی، 1365 : 138(. 
ــتن  ــود )معطل گذاش ــون ب ــرای مأم ــی ب ــل پیام ــه حام ــهل ک ــا فضل بن س ــرت ب ــار حض رفت
ــا از  ــه حضــرت نه تنه ــت اســت ک ــن واقعی ــر ای ــاهدی ب ــرد حضــرت( ش ــواب س فضــل و ج

طاغــوت اطاعــت نمی پذیــرد بلکــه بــا طاغــوت رفتــاری ذلیانــه دارد.

آن حضــرت در مســیر نیشــابور و حتــی در ماقــات بــا مأمــون نیــز همچنــان بــا بیــان صریــح 
بــر حــّق والیــت تأکیــد ورزیــده و در خراســان نیــز همچنــان از قبــول والیتعهــدی ســر بــاز 
ــه اینکــه  ــح ایشــان ب ــر اصــرار مأمــون و تصری ــام در براب ــد. اســتدالل های منطقــی ام می زدن
حکومــت حــق مأمــون و خاندانــش نیســت و اینکــه او در ارائــه ایــن پیشــنهاد صداقــت نــدارد، 
ــورت  ــته و بدین ص ــان داش ــان بی ــه خراس ــود ب ــدای ورود خ ــام در ابت ــه ام ــود ک ــوری ب از ام
ــه  ــیوه ای ک ــان ش ــه هم ــز ب ــدی نی ــرش والیتعه ــه در صــورت پذی ــد ک ــون فهماندن ــه مأم ب
ــدم  ــد پرداخــت. شــرط ع ــه سیاســت ورزی و والیتعهــدی خواهن ــد، ب ــح می دانن خــود صحی
دخالــت در عــزل و نصب هــا و ســایر امــور حکومتــی کــه حضــرت آن را بیــان داشــتند تــا از 
ــه دور باشــند و مأمــون نیــز آن را پذیرفــت، از جملــه مصداق هایــی اســت  سیاســت امــوی ب
ــان  ــدی را نمای ــند والیتعه ــون در مس ــام( از مأم ــا )علیه الس ــام رض ــری ام ــه اطاعت ناپذی ک
می ســازد )درخشــه و حســینی فائــق،1394: 23(. حتــی نحــوه رفتــار آن حضــرت بــا حکومــت 
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مأمــون بــرای مــا به عنــوان اصلــی الهام پذیــر و عملــی خواهــد بــود و عزت نفــس امــام و تــن 
ــه نمایــش می گــذارد. ــه ذلــت در مقابــل مســتکبر را ب ــدادن ب ن

3-2-6 قاعده مصلحت

روشــن اســت کــه موضــوع نخســتین تفکر سیاســی شــیعه در مکتــب تشــّیع، همکاری نکردن 
بــا دســتگاه حاکــم اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه به طــور ثانــوی و بســته بــه شــرایط، گاه 
اجــازۀ همــکاری بــا ســلطان صادر شــده اســت. غــرض از همــکاری حفــظ جــان همکاری کننده 
و دفــع خطــر ســلطان از جماعــت امامیــه و فایــده همــکاری اســت کــه به طــور مثــال، فــرد 
شــیعه ای کــه منصبــی از جانــب ســلطان گرفتــه، بتوانــد در حــد همان منصــب در رفــع مظالم 

و احقــاق حقــوق مؤمنــان بکوشــد و تأثیرگذار باشــد. 

ــور  ــه در ام ــه وی به هیچ وج ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــوت ب ــام از طاغ ــری ام اطاعت ناپذی
ــام(  ــا )علیه الس ــام رض ــورد ام ــل و برخ ــه تعام ــد، بلک ــی ورود نمی یافتن ــت و حکمران حکوم
بــا مأمــون پــس از والیتعهــدی در چارچــوب قاعــدۀ مصلحــت کاربســت یافــت. اگــر بخواهیــم 
ــه اصــل مصلحــت حفــظ  ــگاه کنیــم ب ــه مســئله قبــول والیتعهــدی ن جزئی تــر و خاص تــر ب
انســجام امــت و نیــز ضــرورت وحــدت وجــود حکومــت می رســیم. در ســیرۀ حضــرت مــواردی 
ــا  ــکاری ب ــا هم ــت و ی ــور حکوم ــت در ام ــی دخال ــوان آن را به نوع ــاید بت ــه ش وجــود دارد ک
ــح  ــق مصال ــده مصلحــت و در جهــت تحق ــر قاع ــا ب ــام )علیه الســام(  بن ــرد. ام ــر ک آن تعبی
مســلمانان، بــه سیاســت ورود یافتــه و در مواقــع لــزوم، بــا دســتگاه حاکــم همــکاری می کردند. 
مصالحــی نظیــر عــدل و انســجام امــت، اصــاح امــور، امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر، حــّل و 
فســخ مشــکات مســلمانان، دفــع افســدهای نظــام طاغــوت به فاســد و غیــره، از جملــه مبنای 

ســفارش های امــام بــه مأمــون و یــا همــکاری بــا او بــوده اســت. 

ــه  ــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه عمــل ب ــول والیتعهــدی می ت ــب حضــرت در قب از مطال
تکلیــف الهــی و تــاش در مســیر تحقــق ارادۀ پــروردگار، عنصــر اجبــار و ضــرورت را حضــرت 
ــا حاکــم جــور  ــه همــکاری ب در نظــر گرفتــه و به همیــن دلیــل در برخــی زمینه هــا اقــدام ب
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ــی و  ــی، سیاس ــرایط اجتماع ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــع کنن ــد دف ــا فاس ــد را ب ــا افس ــد ت کرده ان
فرهنگــی، اقــدام امــام رضــا )علیه الســام( بــا درنظرگرفتــن همــۀ مصالــح بــود و حضــرت در 
مقــام رهبــر به طــور خــاص بــر مصلحــت کّل جامعــۀ اســامی توجــه داشــتند. بــر ایــن اســاس 
در شــرایطی خــاص، بــا در نظرگرفتــن اصــول و برخــی مصالــح، همــکاری بــا حاکم ظالــم مجاز 
می شــود )البتــه بــه حکــم ثانــوی و موقــت(. البتــه، بــر اســاس مســتندهای تاریخــی، امــام رضا 
)علیه الســام( دربــاره هــر موضوعــی کــه از ســوی مأمــوران بــرای همــکاری و مشــارکت در امور 
ــم  ــه می گیری ــن، نتیج ــد. بنابرای ــت می کردن ــد، به صراحــت مخالف ــنهاد می ش ــت پیش حکوم
ــا حکومــت  ــوان ب ــه می ت ــا تقّی ــر اصــل مصلحــت، اضطــرار ی کــه در شــرایط ضــروری، بنــا ب

طاغــوت همــکاری داشــت )درخشــه و حســینی فائــق، 1392: 30-27(.

3-2-7 امر به  معروف و نهی از منکر

 ذکــر ایــن نکتــه حایــز اهمیــت اســت کــه هرچنــد امــام بــر اســاس شــرط های اولیــه خــود، 
در هیــچ امــر حکومتــی دخالــت نمی کردنــد امــا گاه بــر مبنــای اصــل امــر بــه  معــروف و نهــی 
ــای  ــد. روایت ه ــر می دانن ــی را تذک ــی و اجتماع ــکال های سیاس ــا و اش ــر، انحراف ه از منک
متواتــر داّل بــر وجــوب امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر، بــر وجــوب حفــظ دیــن و اصــاح 
شــئون مؤمنــان اســت کــه به عنــوان واجــب مقدمــی یــا واجــب کفایــی، ظالــم و تعامــل بــا 
ــی نیــز واجــب می شــود. امــام رضــا )علیه الســام( در عیــن  حــال کــه در  حکومــت غیرقانون
هیــچ مســئله حکومتــی ورود نمی یافتنــد، برخــی مواقــع بنــا بــه اصــل امــر بــه  معــروف و نهــی 
ــد  ــان می کردن ــه ای بی ــچ ماحظ ــدون هی ــکال ها را ب ــا و اش ــیاری از انحراف ه ــر بس از منک
ــون گاه  ــا مأم ــام رضــا )علیه الســام( ب ــی، 1381 ق، ج 3: 109(. در برخــورد ام )محــدث اربل
بــه مــواردی بــر می خوریــم کــه امــام رضــا )علیه الســام( پیشــنهادی بــه مأمــون داده انــد یــا 
مأمــون را در مســئله ای مربــوط بــه حکومــت راهنمایــی فرموده انــد. به عنــوان  مثــال، حضــرت 
بــه مأمــون خاطرنشــان می فرماینــد کــه مســائل داخلــی جهــان اســام به واســطه وجــود افــراد 
ناشایســت در رأس امــور در وضعیــت مناســبی قــرار نــدارد و اولویــت خلیفــه در درجــه اول باید 
سامان بخشــیدن بــه امــور داخلــی باشــد و از اطمینــان بــه افــراد ناشایســت بایــد اجتناب شــود. 
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همچنیــن، بیاناتــی کــه از حضــرت در ایــن رابطــه بــه دســت آمــده، عبــارت اســت از: 1. از بــاب 
قاعــدۀ کلــی و فراگیــر امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر صــادر شــده 2. ناظــر بــه مصالــح کل 
جامعــه اســامی )گرفتــن حق مظلــوم، برقــراری امنیــت، آبادانــی و عمران، دفــاع از داراالســام 

در مقابــل دارالکفــر و...( بــوده اســت )درخشــه و حســینی فائــق، 1392: 29(.

3-2-8 تقّیه

اصــل فقهــی تقّیــه از دیگــر امــوری اســت کــه در ســیرۀ امــام رضــا )علیه الســام( راهبــردی 
مســتمر و پیوســته داشــته اســت. ایــن اصــل کــه از زمــان امیرالمؤمنیــن در ســیرۀ معصومیــن 
)علیهم الســام(  وجــود داشــته و بایــد تــا ظهــور امــام زمــان )عــج ( هــم چنــان دوام داشــته 
ــت حضــرت  ــدی و زمام ــژه دوران والیتعه ــار )علیهم الســام( به وی ــه اطه باشــد، در دوران ائم
ــه کار گرفتــه می شــد )درخشــه و  ــی ب ــی و مکان ــه مقتضیــات زمان رضــا )علیه الســام( بنــا ب
حســینی فائــق،1394: 26(. امــام معصوم )علیه الســام( بـــا درایـــت و بیـــنش وســـیع و نگـــاه 
عالمانـــه بـــه مســـائل سیاســـي و اجتماعي به خوبي از شــرایط سیاســي ـ اجتماعي، زمینه ها 
و امکانات مورد نیاز بـــراي قیـــام و حتي تشکیل حکومت آگـــاهي داشـــتند و بـــا توجـــه بـــه 
شـــرایط سیاســـيـ  اجتمـــاعي، شکســت قیام هــا را پیش بینــی می کردنـــد و ازآنجا کــه در آن 
شـــرایط شکســـت قیـــام نمی توانســت به حرکــت ائمـــه )علیهم الســام( کمـــک قابل توجهی 
کنـــد، ائمـــه )علیهم السام( -در آن مقطـــع- بـــه پیروانشــان تقیه و اســتفاده از ابزارهاي دیگر 
ــق، 1392: 48(.  ــینی فائ ــه و حس ــد )درخش ــفارش می کردن ــلحانه( را س ــاد مس ــز جه )به ج
ــردن  ــوان در اعام نک ــام( را می ت ــا )علیه الس ــرت رض ــوی حض ــه از س ــق تقی ــی از مصادی یک
امامــت خــود پــس از شــهادت امــام کاظــم )علیه الســام( دیــد. حضــرت رضــا )علیه الســام( 
بــرای اینکــه از شــدت فشــار هــارون بــر خــود و شــیعیانش کاســته شــود، تــا ســال 187 هـــ 
امامت شــان را به طــور علنــی اعــام نکردنــد و در مدینــه فعالیتــی کــه ســبب جلــب توجهــات 
ــرش  ــن اصــل در دوران پذی ــی ازنویســندگان،1381: 69(. ای ــی  شــود، نداشــتند )جمع عموم
والیتعهــدی اجبــاری ایشــان بیشــتر نمایــان اســت. در مجمــوع، آنچــه در ســیرۀ سیاســی امــام 
رضــا )علیه الســام( به چشــم می آیــد، ســفارش و تأکیــد بــه تقّیــه و تــرک آن در هنــگام لــزوم 
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ــی اســت. و پرهیــز از اقدام هــای غیرعقان

3-2-9  ناامیدی دشمنان

ــد،  ایــن ادعــا کــه ائمــه )علیهم الســام( از سیاســت و مســائل حکومــت دوری می گزیده ان
ــچ گاه  ــرا ایشــان هی ــان )علیهم الســام(  اســت، زی ــرد امام ــت بی اطاعــی از روش و راهب عل
از حــّق خــود چشم پوشــی نکردنــد و همــواره بــه مســائل دینــی و سیاســی اجتمــاع اهمیــت 
می دادنــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه آن حضــرت همــواره بــر حــق خویــش تأکیــد داشــتند 
ــچ  ــام( از هی ــا )علیه الس ــام رض ــد. ام ــغ نمی کردن ــان آن دری ــرای بی ــی ب ــچ فرصت و از هی
ــدن  ــر او و فهمان ــت ب ــردن فرص ــون و تنگ ک ــای مأم ــردن اقدام ه ــرای خنثی ک ــی ب کوشش
ایــن حقیقــت بــه مــردم فروگــذار نکــرد کــه بــرای قبــول والیتعهــدی بــه  اکــراه و اجبــار وادار 
شــده و مأمــون جــز اینکــه حــق او را بــه خــودش بازگردانــده کاری نکــرده اســت )عاملــی، 
1365: 312(. همچنیــن از نظــر آنــان، یکــی از راه هــای اهتمــام بــه مســائل دینــی و سیاســی 
و اجتماعــی، در دســت گرفتــن قــدرت و زمــام امــور اســت تــا بــدان طریــق بتــوان بــه ادارۀ 
امــور جامعــه و مــردم پرداخــت. لــذا، دوری ائمــه اطهــار )علیهم الســام( از سیاســت و مســائل 
ــا حــدی در پذیــرش والیتعهــدی  ــوان ت حکومــت امــری نادرســت اســت. ایــن امــر را می ت
مأمــون از ســوی امــام رضــا )علیه الســام( مؤثــر دانســت. حضــرت یکــی از اهــداف خــود از 
پذیــرش والیتعهــدي مأمــون را ناامیــدی دشــمنان اهــل  بیــت )علیهم الســام( بیــان داشــتند. 
ایشــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه در صــورت عــدم پذیــرش والیتعهــدی یــا خافــت از ســوی 
ائمــه )علیهم الســام( مــردم از خافــت ائمــه و اصحــاب آنــان ناامیــد و در مقابــل، دشــمنان 
اســام خوشــحال و امیــدوار می شــوند. از نظــر ایشــان، حکومــت مطلــوب حکومتــی اســت 
کــه بــذر امیــد و انگیــزه را در دل هــواداران و تخــم ناامیــدی و نگرانــی را در دل دشــمنان 

رد.  بکا

3-2-10 خنثی کردن توطئه دشمنان

ــرای  ــزار مشروعیت ســاز ب ــوان اب ــام رضــا )علیه الســام( به عن ــا از ام ــود ت ــون درصــدد ب مأم
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اقدام هــای خــود بهــره بگیــرد امــا حضــرت تــاش کردنــد تــا تهدیدهــای ایجادشــده از ســوی 
مأمــون را بــه فرصــت تبدیــل کننــد. مأمــون علنــاً علــت انتصاب حضــرت بــه ولیعهــدی را بیان 
کــرد. وی بــه صــورت علنــی بیــان داشــته: ایــن مــرد از مــا پوشــیده بــود و مــردم را به ســوی 
خــود می خوانــد، پــس خواســتیم او را ولیعهــد خــود ســازیم تــا دعــوت و فراخوانــدن او بــرای 
مــا باشــد و بــه ملــک و خافــت مــا اعتــراف کنــد و شــیفتگانش معتقــد شــوند کــه او را در 
ادعایــی کــه می کنــد ادعــای پارســایی دارد، از بیــش و کــم نصیبــی نیســت و ایــن امــر خافت 
شایســته ماســت، نــه او )عاملــی، 1365: 347(. مأمــون بــا بیــان چنیــن جماتــی و بــا برگزاری 
جلســات مناظــره، ســعی داشــت تــا در حــّد امــکان از حضــرت اســتفادۀ مشــروعیت زایی کرده، 
ســپس بــه ایشــان ضربــه بزنــد، در حالی کــه واقعیــت عینــی کامــًا عکــس آن چیــزی شــد که 
مأمــون در نظــر داشــت. امــام بــا وضــع آن شــرط ها و بــا اتخــاذ دیگــر مواضــع خــود در برابــر 
مأمــون، پــس  از آن، نه تنهــا صدمــه ای از جانــب وی ندیــد بلکــه بســیار بــه مأمــون ضربــه زد و 

تهدیدهــای ایجادشــده از ســوی او را بــه فرصــت تبدیــل کــرد )عاملــی، 1365: 333(. 

اتخــاذ روش منفــی کــه حضــرت بــا حکومــت مأمــون انجــام داده بــود، به معنــای آن اســت 
کــه نظــام حکومــت صاحیــت آن را نــدارد کــه بــا آن هیچ گونــه همــکاری بــه عمــل آورد. امــام 
رضــا )علیه الســام( بــا قــرار دادن آن شــرط ها، اعتــراف بــه شــرعی بــودن نظــام موجــود را رد 
کــرد و تبییــن ســاخت کــه پذیرفتــن ولیعهــدی بــا چنیــن شــرطی اعتــراف بــه آن حکومــت 
محســوب نمی شــود )همــان: 331(. حتــی در مــواردی کــه مأمــون بــر ســر امــام )علیه الســام( 
منــت نهــاد کــه او را ولیعهــد خــود ســاخته اســت. حضــرت در پاســخ بــه ایــن ادعــا فرمودنــد: 
»کســی کــه متمّســک بــه پیامبــر خــدا باشــد، قطعــاً حــق دارد که )حقــش( بــه او داده شــود.« 
ــردم  ــه م ــا اقدام هــای خــود ب ــا ب ــام رضــا )علیه الســام( ســعی داشــتند ت )همــان: 310(. ام
بفهمانــد کــه حکمرانــی در حکومــت مطلــوب و حکمــران بــودن در آن، بــه هیچ کــس، هرکــه و 
هرجــا باشــد امتیــازی نمی بخشــد و حقوقــی غیــر از آنچــه دیگــران دارنــد، نمی دهــد )عاملــی، 

 .)342 :1365

عــده ای بــر ایــن بــاور هســتند کــه اگــر پذیــرش والیتعهــدی از ســوی حضــرت خســران بــه 
ــیعیان و  ــب آن، ش ــرا به موج ــت زی ــد آن را می پذیرف ــرت نبای ــت، آن حض ــال می داش دنب
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محّبــان وی نیــز بــه هاکــت می افتادنــد. در واقــع، ایــن افــراد معتقدنــد کــه متضــرر شــدن 
ــۀ متضــرر شــدن تمــام شــیعیان و محبــان آن حضــرت  امــام از پذیــرش والیتعهــدی به مثاب
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر فــرض شــود که ایشــان حــق داشــتند در چنین شــرایطی 
خویشــتن را بــه هاکــت افکننــد، ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه محبــان و شــیعیان ایشــان نیز 
بــه هاکــت می افتنــد، چراکــه ایشــان به عنــوان ولــی مســلمین در آن زمــان، شــرعاً اذن بــه 

هاکــت افکنــدن دوســتداران و محبــان خــود را نداشــتند )عاملــی، 1365: 288( 

امــام هیــچ گاه و در هیــچ شــرایطی از حــّق خــود چشم پوشــی نکــرده و همــواره بــر آن تأکیــد 
ــر ولیعهــدی او  ــاه هنــگام بیعت گیــری ب ــه ای کوت ــال، ایشــان در خطاب می کــرد. به عنــوان  مث
بــه ایــن شــرح حــق خــود بــر حکومــت را بیــان مــی دارد: »همانــا مــا را بــه ســبب پیامبــر خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( بــر شــما حقــی و شــما را هــم بــر مــا حقــی اســت. پــس اگــر شــما حــق 
ــا  ــی، 1365: 309(. ام ــد.« )عامل ــز واجــب می آی ــا نی ــر م ــد، ادای حــق شــما ب ــا را ادا کردی م
اینکــه چــرا حضــرت در نهایــت بــا اکــراه تــن بــه والیتعهــدی دادنــد، ســؤال مهمــی اســت کــه 
خودشــان بــه آن پاســخ داده انــد. یکــی دیگــر از اســتدالل های امــام در پذیــرش ولیعهــدی نیــز 
ــام در  ــد تلخــی سرشــت سیاســت و انتخــاب گزینه هــا در وضعیــت خــاص باشــد. ام می توان
ایــن بــاره می فرماینــد: »فلمــا خیــرت بیــن القبــول ذلــک و بیــن القتــل، اختــرت القبــول علــی 
القتــل« )میــان دو چیــز مخّیــر شــدم؛ قبــول والیتعهــدی و قتــل توســط مأمــون. و مــن قبــول 
ولیعهــدی را بــر کشته شــدن ترجیــح دادم...( )برزگــر، 1393: 21(. ایــن جملــۀ حضــرت حاکــی 
از ایــن اســت کــه در برخــی شــرایط خــاص بایــد از میــان گزینه هــای بــد و بدتــر، گزینــه بــد را 
بــرای دفــع افســد بــه فاســد انتخــاب کــرد. پذیرفتــن والیتعهــدی نیــز بــه تعبیــری دفع افســد 

ــت. ــه فاســد )کشته شــدن توســط مأمــون( به شــمار می رف ب

  3-3  شیوه مبارزه با طاغوت در سیره امام رضا )علیه السالم( 

ــه حکومــت مطلــوب را مبــارزه  حضــرت علی بن موســی الرضا )علیهما الســام( الزمــۀ نیــل ب
بــا طاغــوت و هموارکــردن مســیر جهــت برقــراری حکومــت منظــور می داننــد. طاغــوت زمــان 
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حضــرت رضــا )علیه الســام( مأمــون عباســی بــود. درخصــوص اینکه حضــرت در برابــر حکومت 
مأمــون چــه شــیوه ای را اتخــاذ کردنــد و یــا اینکــه آیــا شــیوۀ مبــارزۀ آن حضــرت مســلحانه 
بــوده اســت یــا خیــر، اقوالــی مطــرح شــده اســت. آنچــه بــه صــورت اجمــال از ســیرۀ ایشــان 
ــد در جامعــه ای کــه  در چنیــن مواضعــی برداشــت می شــود ایــن اســت کــه ایشــان معتقدن
حاکمــان نامشــروع بــر مــردم تســلط دارنــد، برانگیختــن افــکار عمومــی و بیدارکــردن اجتمــاع 
وســیله ای اســت کــه می توانــد خودکامــگان را از اعمــال خــود بــاز بــدارد  و آنــان را مجبــور بــه 

ــژاد و دیگــران: 1394: 29 - 32(. عقب نشــینی کنــد )احمدن

ــرادر امــام رضــا  ــارۀ قیــام زیدبن موســی ب ــر اســاس شــواهد موجــود، درب به عنــوان  مثــال، ب
)علیه الســام(، حضــرت بــا قیــام وی و اعمالــش موافــق نبودنــد و به طــور ضمنــی بــه شکســت 
ایــن حرکــت اشــاره می فرماینــد )مجلســی 1403 ق، ج 49: 248(. افــزون بــر ایــن، ایشــان در 
ــد و  ــتگیر ش ــی دس ــی زید بن موس ــد و وقت ــرج دادن ــه به خ ــز تقّی ــی نی ــا زیدبن موس ــار ب رفت
مأمــون وی را نــزد امــام رضــا )علیه الســام( فرســتاد، ایشــان وی را به شــدت توبیــخ و ســرزنش 

کــرد و قســم خــورد تــا زنــده اســت بــا او صحبــت نکنــد1 )ابــن بابویــه، 1378، ج 2: 233(.

 اگرچــه امــام رضــا )علیه الســام( در تعامــل بــا ایــن گروه هــا و قیام هــا در مــواردي 
ــدی  ــورد ج ــاذ و برخ ــدارا را اتخ ــی روش م ــور کل ــد، به ط ــي می کردن ــدگان را نه قیام کنن
ــدت از  ــام( به ش ــا )علیه الس ــام رض ــتند. ام ــدگان نداش ــا قیام کنن ــی ب ــری قابل توجه و درگی
اعمــال و رفتارهــای خشــن زیــد در وقــت قیــام ناراحــت و اندوهگیــن بودنــد. نکتــۀ مهــم در 
واکنــش ائمــه )علیهم الســام( نســبت بــه قیام هــا آن اســت کــه هرگونــه ظلــم یــا ســتمی بــر 
مــردم در جریــان قیــام نیــز از ســوی امــام پذیرفتــه نیســت )امام جمعــه زاده و محمــود اوغلــی، 

.)17 :1393

1. علت مخالفت حضرت با زید، در عملکرد زید مشخص می شود. حضرت با شیوۀ عملکرد زید مخالف بودند زیرا وی خانه های مردم 
را به آتش کشید و بسیاری بی گناه کشته شدند. ایشان عقاید زید را باوجود اینکه فرزند امام بود، نادرست می دانست.
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نتیجه گیری

رفتــار سیاســی حضــرت رضــا )علیه الســام(  بیانگــر آن اســت کــه ایشــان از  بــاب امتثــال و 
بــه  مصــداق آیــۀ »وال ترکنــوا الــي الذیــن ظلمــوا فتمســکم النــار« بــر ظالمــان نــه اعتمــاد و 
نــه آنــان را یــاري کرده انــد. ائمــه )علیهم الســام( پــس از نهضــت عاشــورا در هیــچ قیامــي 
ــد.  ــت کردن ــکار مخالف ــلحانه و آش ــاي مس ــا حرکت ه ــي ب ــه به نوع ــد بلک ــرکت نکردن ش
ــان در  ــود ایش ــخص می ش ــام( مش ــا )علیه الس ــام رض ــع ام ــل در مواض ــا تأم ــن، ب همچنی
مواضــع سیاســی مشــی میانــه را اتخــاذ کردنــد. مبــارزه منفــی امــام در مقابــل دســتگاه حاکم 
ــان والیتعهــدی نمــود آشــکار دارد. همچنیــن ائمــه )علیهم الســام(  به طــور خــاص در جری
بــرای مبــارزه راهــی دیگــر را انتخــاب کــرده بودنــد و می دانســتند کــه مبــارزه بــا بنی عبــاس 
راهــکاری جــز مبــارزۀ فرهنگــی نــدارد و تــاش کردنــد در مجاهدتــی مســتمر، ســطح شــعور 
و آگاهــی مــردم را ارتقــا دهنــد تــا آنهــا بــه دلخــواه خــود بــه وظیفــۀ خویــش قیــام و امــکان 

حکومــت ایشــان را فراهــم کننــد.

ــژه  ــگان، به وی ــرای هم ــن موضــوع را ب ــا ای ــتند ت ــاش داش ــا )علیه الســام( ت حضــرت رض
حاکمــان، تبییــن ســازند کــه اصــل قــدرت متعلــق بــه خداونــد اســت و نــه آدمــی، لــذا انســان 
نمی توانــد پــس از نیــل بــه قــدرت، آن را بــه هــر فــردی کــه خواســت منتقــل کنــد، بلکــه 
ــام(  ــام )علیه الس ــد. ام ــال یاب ــرده انتق ــن ک ــی تعیی ــه باری تعال ــرادی ک ــه اف ــد ب ــدرت بای ق
همیشــه و در مواضــع مختلــف از حــّق خــود بــرای حکومــت دفــاع و بــه مشروعیت نداشــتن 
حکومــت مأمــون در مــوارد مختلــف اشــاره کرده اســت. به عنــوان  مثــال، می تــوان بــه حدیــث 
»ال الــه اال اهلل حصنــی« اشــاره کــرد کــه حضــرت جایــگاه خــود را در اهمیــت مســئله توحیــد 

ــد. ــر می کن ذک

 حضــرت رضــا )علیه الســام( در طــول دوران والیتعهــدی، بــه مأمــون، درباریــان و اطرافیــان 
خــود آموختنــد کــه سیاســت در مکتــب امامــت به هیچ وجــه بــا عنصــر قــدرت تعریــف و فهــم 
نمی شــود. از نظــر ایشــان، تعریــف سیاســت بــه تــاش جهــت کســب، حفــظ و توســعۀ قــدرت 
ــوان  ــدارد بلکــه می ت ــان امامــت نه تنهــا مصــداق ن در تاریــخ تحــول سیاســی اجتماعــی جری
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مــوارد خــاف آن را به  کــّرات مشــاهده کــرد. حضــرت تــاش داشــت تــا ایــن اندیشــۀ نادرســت 
را کــه هــدف مطلــق سیاســت، نیــل بــه قــدرت و منفعــت اســت، از ذهن هــا بزدایــد. در طــول 
جریــان امامــت و در ســپهر اندیشــه ای مکتــب تشــّیع، هــدف سیاســت رســاندن انســان بــه 
ــرای  ــزاری ب ســعادت اســت، حال آنکــه سیاســت به معنــای متــداول آن در جامعــه، به ســان اب
کســب و نگهــداری قــدرت و منفعــت پنداشــته می شــد کــه از نظــر مکتــب شــیعه و جریــان 

امامــت نادرســت اســت.

ــر  ــی ب ــفارش هایی را مبن ــا س ــا ی ــوارد نصیحت ه ــی م ــام( در برخ ــا )علیه الس ــام رض ام
ــم  ــا ظال ــکاری ب ــه هم ــوان ب ــرت را نمی ت ــادهای حض ــد. ارش ــون فرموده ان ــا مأم ــکاری ب هم
و کمــک بــه حکومــت جــور تلقــی کــرد. ایــن مســئله روشــن اســت کــه باوجــود شــکل های 
گوناگــون مبــارزه بــا حکومــت و حاکمــان جــور، هیــچ گاه توقــف مبــارزه و مخالفــت ســفارش 
نشــده و حتــی در ســخت ترین شــرایط، ســازش بــا ظالمــان مجــاز نیســت. البتــه، توجــه بــه 
شــکل و ابــزار مبــارزه و نیــز مصالــح و اهــداف عالیــه، ازجملــه مســائلی اســت کــه همــواره بایــد 

مّدنظــر قــرار گیــرد.
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