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چکیده
فعالیتهــای گروههــای مســلح و فرقههــای مذهبــی ناهمگــون ،بــا ادعــای پیــروی از اســام در قرنهای
نخســتین هجــری موجــب شــده بــود که فضــای فرهنگی جهــان اســام جوالنــگاه اختــاف ،کینـهورزی و
خشــونت دســتگاه خالفــت و گروههــای مختلــف مســلمان نســبت بــه یکدیگــر گــردد .ایــن روند در آســتانۀ
خالفــت مامــون عباســی بــه اوج خــود رســید .تحمیــل والیتعهــدی از جانــب مامــون بــر امــام رضــا gو
حضــور ایشــان در ایــران فرصــت مناســبی بــرای پیگیــری و تحقــق آرمانهــای ارزشــمند وحدتگرایــی در
جامعــه پــر از آشــوب توســط امــام بود.
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع و دادههــای روایــی و تاریخــی میکوشــد
بــه پاســخ ایــن پرســش بپــردازد کــه راهبردهــای فرهنگــی امــام رضــا gبهعنــوان یــک دانشــمند و رهبری
دینــی بــرای ایجــاد وحــدت در میــان مســلمانان چــه بــود؟ یافتههــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه
امــام بــا محوریــت رهنمودهــای قــرآن مجیــد و ســنت نبــوی در منصــب جدیــد و در پایتخــت در ایــران بــا
اتخــاذ راهبردهــای فرهنگــی هدفمنــد و کارآمــد بیشــترین بهرهبــرداری را بــرای نیــل بــه وحــدت اســامی
کــرد .آن حضــرت مهمتریــن عنصــر تاثیرگــذار را در نــوع نگــرش و تفکــر جامعــه دانســت و راهبردهــای
فرهنگــی خــود را نیــز بــر ایــن اســاس ســاماندهی کــرد .در ایــن زمینــه ،گفتوگــو بیــن مســلمانان یــا
بــا غیرمســلمانان بهجــای دســتور قتــل مخالــف اعتقــادی بـهکار گرفتــه شــد؛ نقــش و جایــگاه مقــام امــام
در ایــن چهارچــوب تبییــن شــد؛ ارتقــای آگاهــی عالمــان و عامــه مــردم از حقایــق دینــی و نــه توهمــات
منحرفــان محــور قــرار گرفــت و ســرانجام اینکــه در تمامــی شــرایط بــر حســن خلــق و رعایــت احتــرام و
کرامــت انســانها تاکیــد شــد.
کلیدواژهها :قرآن مجید ،امام رضا ،gوحدت اسالمی ،راهبردهای فرهنگی ،ایران.
 .1دانشیارگروه تاریخ دانشگاه لرستانshahrokhi.a@lu.ac.ir :
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10
مقدمه
در چگونگــی روابــط انســانها بــا یکدیگــر در جامعــه ،دو نــوع گرایــش مرکزگرایــی و مرکزگریــزی
وجــود داشــته اســت .مرکزگرایــی بــه معنــای حرکــت در داخــل یــک مســیر مشــترک و جهــت آن
بــه ســمت مرکــزی اســت کــه همــگان بــا یکدیگــر حرکــت میکننــد؛ امــا مرکزگریــزی یعنــی گریــز
از قبــول ایــن امــر كــه هم ـ ه مــرد م اعضــای یــك خانــواده و اخــاف آدم و حــوا هســتند .برخــی
صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه جامعــه را میتــوان گروهبنــدی متمایــز و بههــم پیوســتهای از
افــراد انســانی دانســت کــه در مجــاورت یکدیگــر زندگــی میکنند و رفتارشــان بــا عــادات ،هنجارها
و اعتقــادات مشــترک فراوانــی مشــخص میشــود کــه آن را از گروهبندیهــای انســانی دیگــر کــه
عــادات ،هنجارهــا و اعتقــادات آشــکارا متفاوتــی دارنــد متمایــز میکنــد(راش)9 :1377 ،؛ بــر این
اســاس جامعــه اســتعداد و قابلیــت وحــدت و اختــاف را توامــان دارد.
در طــول تاریــخ در درون اجتماعــات بشــری همــواره اختالفــات و كشــمكشهای پایانناپذیــر
وجــود داشــته اســت .جامع ـ ۀ اســامی نیــز بخشــی از جوامــع بشــری و مجموع ـهای متشــکل از
اکثریــت مــردم مســلمان و برخــی پیــروان دیگــر ادیــان دارای اعتقــادات و آرمانهــای دینــی
هســتند؛ بــر اســاس نــگاه قــرآن میتــوان جامعـ ۀ اســامی را تحقــق نظــام الهــی در یــک قلمــرو
خــاص دانســت ،همانگونــه کــه حضــرت ابراهیــم gمیفرمایــد :و از نســل مــا امتــی فرمانبــردار
خویــش پدیــد آور(بقــره.)128 ،
یکــی از اهــداف مهــم اجتماعــی پیامبــران و امامــان شــیعیان ،تــاش بــرای ایجــاد همدلی تحت
آرمانهــای الهــی در میــان مــردم بــوده اســت .البتــه ایــن هــدف مهــم در صــورت همراهــی مــردم
بــا آنــان امــکان تحقــق مییافــت .امــام علــی بــن موســی الرضــا gبهعنــوان یكــی از ایــن امامــان
و رهبــران شــیعه بــا وجــود موانــع بســیار ،اقدامــات ســنجیده و اثرگــذاری در کاهــش اختالفــات و
برداشــتن گامهــای ســنجیده و مفیــد فرهنگــی بــرای دسـتیابی بــه وحــدت اســامی انجــام داد
کــه ضــرورت دارد ،بررســی شــود .دوران امامــت آن حضــرت گویــای شــرایط پیچیــده و بغرنجــی
در جهــان اســام اســت کــه بــه رهبــری اندیشــمند و مصلــح بــرای طــرح راهبردهــای فکــری و
فرهنگــی بــا اولویــت وحدتطلبــی نیــاز مبــرم داشــت .گســترش فتوحــات اســامی ،پیوســتن
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قومیتهــا و نژادهــای مختلــف بــه پیکــره جهــان اســام ،طــرح افــکار و عقایــد گوناگــون و گاه
متضــاد در میــان مــردم در ظاهــر و قالــب اســامی ،ســرکوب بیرحمانــ همخالفــان خالفــت
اســامی در کنــار برخــی عوامــل دیگــر موجــب شــکلگیری انــواع گروههــا و نحلههــای فکــری
و سیاســی ناهمگــون در جامعــه شــده بــود ،بهگون ـهای کــه در سرتاســر ســرزمینهای پهنــاور
خالفــت اســامی اختــاف ،تکفیــر گروههــای رقیــب ،کشــتار مســلمانان بــه دســت یکدیگــر یــا
توســط خالفــت حاکــم شــده بــود.
ســه ســال پایانــی دوران امامــت  20ســاله حضــرت علــی بــن موســی الرضــا ،gاز اواســط
ســال  201قمــری تــا آخــر مــاه صفــر  203مصــادف بــا حضــور ایشــان در دربــار خلیفــۀ مامــون
در مــرو بــود .پــس از تحمیــل مقــام والیتعهــدی بــه امــام رضــا gو احضــار ایشــان بــه ایــران،
آن حضــرت بیــش از گذشــته در معــرض اذهــان عمومــی و جامعــۀ اســامی قــرار گرفــت؛ بــا
توجــه بــه اختالفــات و کشــمکشهای گســترده میــان مســلمانان ،ایــن ســوال اساســی بــه
ذهــن متبــادر میشــود کــه امــام در ایــن موضــوع بنیــادی و بســیار مهــم چــه موضعــی برگزیــد
و چنانچــه بــرای ایجــاد وحــدت و از میــان بــردن اختالفــات در جامعــه اســامی تــاش کــرد چــه
اندیشــهها و راهبردهایــی را برگزیــد؟
ش را دوچنــدان میكنــد ،وقایــع و حــوادث ناگــوار و مصیبتآمیــزی
آنچــه ضــرورت ایــن پژوه ـ 
اســت كــه در طــول تاریــخ در میــان مســلمانان در قالب كشــتارها و ترورهــا اتفاق افتاده و متاســفانه
حتــی در ایــن دوران نیــز ادامــه دارد .هــدف اساســی ایــن تحقیــق دسـتیابی بــه ایدههــا ،تعالیــم
و دســتورالعملهای ایــن امــام هدایتگــر در خصــوص چگونگــی نیــل بــه وحــدت در میــان
مســلمانان اســت.
بــا وجــود اهمیــت و ضــرورت موضوع وحــدت در ســیرۀ امام رضــا ،gدر این خصــوص مطالعات
محــدودی انجــام و گاه بهاختصــار در ضمــن مطالــب دیگــر بحــث شــده اســت .محمدصالحــی
و دیگــران( )1384در كتــاب ســیر ۀ امــام رضــا ،gبــه ســیرۀ اخــاق اجتماعــی (مــردمداری) و
همچنیــن آگاهــی بخشــی در زندگانــی امام توجه کرده اســت .محمــد حكیمــی( )1388در كتاب
امــام رضــا gزندگــی و اقتصــاد ،بــا محوریــت نگــرش امــام در موضوعــات اقتصــادی بــه مبحــث
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كرامــت انســان و حقــوق او از دیــدگاه آن حضــرت نیز پرداخته اســت .جالل درخشــه و ســیدمهدی
حســینی فائــق( )1391در كتــاب سیاســت و حكومــت در ســیر ه امــام رضــا ،gعالوه بــر مباحث
سیاســی بــه برخــی فعالیتهــای فرهنگــی امــام نیــز توجــه کردهانــد .فاطمــه معتمدلنگــرودی و
محمدرضــا بارانــی( )1397در مقالــۀ راهبردهــای دسـتیابی بــه بینــش وحــدت اســامی در کالم
رضــوی از معــدود پژوهشهــای مرتبــط بــه موضــوع اســت کــه بــر محــور گفتارهــای وحــدت بخش
امــام نــگارش یافته اســت.

 .1تعریف و نقش راهبردهای فرهنگی در دستیابی به فرهنگ مطلوب
واژۀ «راهبــرد» معــادل فارســی «اســتراتژی» و برگرفتــه از کلمــۀ یونانــی اســتراتگوس  1و مرکــب
از دو لغــت اســتراتو  2یعنــی قشــون و آگاگــس  3بــه معنــای فرمانــده اســت .درواقــع ،راهبــرد در
ابتــدا یــک اصطــاح نظامــی بوده(روشــندل ،)242 - 235 :1370 ،ولــی پــس از ورود بــه حــوزۀ
ســایر علــوم بــه معنــای برنامــه ،سیاســت ،نقشــه و تدبیــر بــه کار رفتــه اســت(عمید ،1363 ،ج:1
 .)167گاهــی نیــز آن را هنــر علــم و فــن و هدایــت و رهبــری یــك مجموعــه و نظامــات مربــوط بــه
امــری خــاص تعریــف كردهاند(آراســتهخو )41 :1370 ،واژۀ راهبــرد در اصطــاح بــه معنــای
سیاســت کلــی بــرای دسـتیابی بــه مقصــود و بهکارگیــری بهتــر امکانــات بــرای رســیدن بــه هــدف
اســت(انوری ،1381 ،ج .)372 :1در ایــن پژوهــش ،ایــن واژه بــه معنــای هنــر طرحریــزی و دانــش
تركیــب و تلفیــق عملیــات كاركردهــا و كنشهــای مختلــف بــرای دسـتیابی بــه اهدافی مشــخص
بــا تجهیــز همــۀ امكانــات انســانی ،سیاســی ،نظامــی و معنــوی اســت.
«فرهنــگ» واژهای اســت کــه از آن تعاریــف متعــددی ارائــه شــده ،زیــرا دیدگاههــا و پندارهــا
گوناگــون اســت .بــرای نخســتین بــار در ســال 1871م تایلــور  4مفهــوم فرهنــگ را اینگونــه تعریف
کــرد« :فرهنــگّ ،
کلیــت درهــم تافت ـهای اســت شــامل دانــش ،دیــن ،هنــر ،قانــون ،اخالقیــات
1. Strategus
2. Stratus
3. Agaugus
4. Tylor
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و هرگونــه توانایــی و عادتــی کــه آدمــی همچــون عضــوی از جامعــه بهدســت میآورد(آشــوری،
 ،)32 :1357ســپس تعاریــف بســیار دیگــری از آن مطــرح شــد؛ ازجملــه آدلونــگ  1و هــردر

2

فرهنــگ را پــرورش پیشرونــده اســتعدادها و توانمندیهــا تعریــف کــرده و آدلونــگ آن را
ادبآمــوزی و پیرایــش دانســته اســت(همان.) 31-30 :
در ایــن پژوهــش منظــور از فرهنــگ ،باورهــا ،رفتارهــا و ارزشهــای موجــود در حیــات یــك ملــت
اســت .راهبــرد فرهنگــی بــرای تغییــر در فرهنــگ موجــود اســت .ممكــن اســت تصــور شــود كــه
فرهنگهــا بــرای حفــظ خــود در مقابــل تغییــر پایــداری و مقاومــت نشــان میدهنــد؛ چنیــن بــه
نظــر میرســد كــه وقتــی بنــا بــر شــرایط و ضرورتهــای زندگــی اجتماعــی پدیــدهای فرهنگــی
زاییــده میشــود ،همچــون قانــون اینرســی (مانــد) در فیزیــك و نظیــر مفهــوم نیــروی عــادت

3

انســان را وامـیدارد تــا راههــای رفتــه را ادامــه دهــد و از گزینــش راههــای جدیــد دوری گزینــد و
مفهــوم اصطــاح خودمختــاری كنشــی ( 4یعنــی تــداوم یــك رفتــار در غیــاب انگیــزش ابتدایــی
و اصلــی در روانشناســی(لمان ،1352 ،ج )467-466 :1تمایــل دارد كــه تــا حــد امــكان بــه
حیــات خــود ادامــه دهــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه عناصــر فرهنگــی هــر جامعــه در عیــن
تمایــل بــه بقــا بــر اثــر عواملــی مختلــف دچــار تغییــر و تحــول نیــز شــدهاند .در واقــع راهبردهــای
فرهنگــی روشهــای مهــم ،کارآمــد و اثرگــذار فکــری و اعتقــادی بــرای دس ـتیابی بــه فرهنــگ
مطلــوب اســت.
 .1-1اهمیت و ضرورت وحدت در قرآن و سنت
وحــدت در لغــت بــه معنــای یگانــه شــدن ،یکتایــی ،یگانگــی ،انفــراد و تنهایــی اســت(دهخدا،
 ،1377ج )235-231 :15؛ بــه نظــر راغــب ،وحــده بــه معنــی انفراد اســت ،واحــد در اصل چیزی
ً
اســت كــه مطلقــا جزئــی نــدارد ،ســپس آن در هر موجــود بـهكار میرود(راغــب اصفهانــی.)514 :
وحــدت و اتحــاد در لغــت هــر دو از یــك مــاده تشــكیل شــدهاند بــه معنــای یكــی بودن(الفراهیدی،
1. Adelung
2. Herder
3. force of habit
4. Functional Autonomy
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1988م ،ج .)281 :3در اصطــاح اســامی ایــن واژه عبــارت اســت از همبســتگی مســلمانان بــر
مشــتركات و مســلمات دیــن اســام در آمــال و مقاصــد آن بــا حفــظ و رعایــت مرزهــا كــه بهمنزلــۀ
مجموعــه واحــد بــه شــمار آیند(خامن ـهای ،1376 ،ج .)229 :5ایــن تعریــف در تضــاد بــا قــرآن
نیســت ،زیــرا بــا وجــود بعضــی از اختالفهــا ،فرقههــای اســامی ناگزیرنــد بــا هــم كنــار بیاینــد تــا
اهــداف مشــترك امــت اســامی تحقــق یابــد .از دیــدگاه قــرآن و نهجالبالغــه اگــر حصــول وحــدت
حقیقــی یكبــاره ممكــن نباشــد ،حصــول تدریجــی آن امكانپذیــر اســت(مطهری:1383 ،
.)216-212
در عصــر رســالت ،وحــدت و بــرادری در میــان یــاران رســول خــدا nتحقــق یافــت ،امــا پــس از
رحلــت ایشــان اختــاف ،تفرقــه و تنــازع بهتدریــج در سرتاســر جامعه اســامی گســترش یافــت(.)1
در کالم وحــی ،تفرقــه عامــل عــذاب و هالكــت انســانها قلمــداد شــده ،چنانکــه میفرمایــد:
«ای پیامبــر ،بگــو كــه خداونــد قــادر اســت عذابــی بــر شــما از باالی ســرتان یــا زیــر پایتــان برانگیزد
یــا بــر شــما لبــاس تفرقــه بپوشــاند و بچشــاند بعضــی را عــذاب بعضــی دیگــر را بنگــر چگونــه آیــات
خــود را بــه راههــای مختلــف بیــان میداریــم ،شــاید مــردم بفهمند»(انعــام.)65 ،
اهمیــت و ضــرورت اتحــاد در میــان مســلمانان در گفتــار و اقدامــات رســول گرامــی اســام
ً
و امامــان معصــوم bكامــا مشــهود اســت كــه بهعنــوان شــاهد تنهــا بــه چنــد نمونــه اشــاره
میشــود .پیامبــر اكــرم nدر اوایــل حضــور در مدینــه طــی پیماننام ـهای عمومــی مؤمنــان
و مســلمانان از گروههــای مختلــف را امــت واحــد قلمــداد كردند(ابــن هشــام1374 ،ق ،ج:1
 .)500آن حضــرت در اقدامــی بیســابقه و اثرگــذار ،مهاجــران و انصــار را كــه بهترتیــب از
اعــراب شــمالی (عدنانــی) و اعــراب جنوبــی (قحطانــی) بودنــد ،دو نفــر ،دو نفــر بــا یكدیگــر
بــرادر اعــام کرد(بــاذری1424 ،ق ،ج ،)318 :1رســول اکــرم nبــرای زدودن كامــل
ریشـههای اختــاف و برتریطلبــی برخــی بــر دیگــران اعــام کــرد كــه همــۀ انســانها فرزنــد
آدم هســتند و آدم از خــاك بــود و هیــچ عربــی بــر غیرعــرب برتــری نــدارد مگــر بــا تقوا(یعقوبــی،
1414ق ،ج.)110 :2
امیرالمؤمنیــن علــی gنیــز تأكیــد فراوانــی بــر وحــدت اســامی کــرد .از جملــه فرمــود« :مــردم
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شــما امــواج آشــوب را از طریــق كشــتیهای نجــات بشــكافید .از راه ایجــاد اختــاف منحــرف
گردیــد ،تاجهــای افتخــار را كنــار بگذارید»(بیهقــی1414 ،ق ،ج .)139 :2امــام در جریــان
حكمیــت كــه بــه اشــكال گوناگــون جامعــۀ اســامی دچــار اختــاف و تشــتت شــده بــود ،طــی
نام ـهای عالقــۀ وافــر خــود بــه وحــدت امــت اســام را اظهــار داشــت و فرمــود« :در میــان مــردم
كســی عالقهمندتــر از مــن بــه اتحــاد و الفــت میــان ملــت محمــد nیافــت نمیشــود .مــن
بــرای عالقــه بــه اتحــاد ،بــه ثــواب خــدا و انجــام شایســته چشــم دوختهام»(نهجالبالغــه:1378 ،
 .)842دیگــر امامــان شــیعه هــر یــك در عصــر خــود ضمــن حفــظ اصــول بــا وجــود مشــكالت و
محدودیتهــا ،ســردمدار جریــان وحــدت اســامی و انســانی بودنــد و تفرقــه را نمــادی از جاهلیــت
قلمــداد میكردنــد.

()2

 .2-1دوران والیتعهدی امام رضاg؛ اوج اختالفها و دشمنیها
دوران امامــت امــام رضــا gکــه ســه ســال پایانــی آن دارای مقــام والیتعهــدی نیــز بود ،از ســال
 183تــا 203قمــری معاصــر بــا ســه خلیفــۀ عباســی (هــارون الرشــید ،امیــن و مأمــون) بــود .در
ایــن ایــام بــه علــل گوناگــون دامنــۀ اختالفــات سراســر ســرزمینهای پهنــاور اســامی را در برگرفته
بــود؛ بهجــای خانــدان رســالت و افــراد شایســته ،امــور خالفــت برعهــدۀ افــراد ناالیــق و فاســد
ن الرشــید در
بــود .برخــی از مفاســد و پلیدیهــای ایــن خلفــا در منابــع ذكــر شــده اســت )3(.هــارو 
گســترش احادیــث خرافــی و جعلــی منســوب بــه پیامبــر اكــرم nو ارج دادن بــه علمــای منحرف
تــاش بســیاری کرد(حکیــم و همــکاران1425 ،ق ،ج .)73 :10جالــب اینکــه در ایــن شــرایط و در
حالــی كــه خانــدان پیامبــر nو پیروانشــان تحــت شــدیدترین ســختگیریها قــرار داشــتند،
یهودیــان ،مســیحیان ،ملحــدان ،زندیقــان و بوداییــان آزادانــه فعالیــت میكردنــد.
بررســی جریانهــای فکــری( )4و سیاســی فعــال در دوران امــام رضــا gبیانگــر فعالیتهــای
گســترده گروههــای مختلفــی اســت کــه هــر یــک در تضــاد بــا گروههــای دیگــر و گاه حاکمیــت
قــرار داشــتند و در نتیجــه فضــای جامعــه همــواره پــر از تشــتت و اختالفــات بــود .ایــن جریانها در
قالــب دو گــروه عمــد ۀ جریانهــای اســامی و غیراســامی بودنــد .جریانهــای اســامی شــامل
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دو گــروه اصلــی شــیعه و اهــل ســنت میشــد کــه البتــه هــر یــک تنــوع بســیاری داشــتند و عمومــا
در حــال نــزاع بــا یکدیگــر بودنــد.
جریانهــای فکــری شــیعی دارای تنــوع بســیاری بــود .گروههایــی از قبیــل امامیــه ،اســماعیلیه،
ی پیکــرۀ اصلــی جامعــه را تشــکیل میدادنــد و معمــوال پیونــد
زیدیــه و . ...جریانهــای فکــری ســن 
اســتواری بــا نظــام حاکــم داشــتند .تجلــی آنــان در دو گــروه عمــد ه کالمــی و فقهــی بــود .مهمتریــن
ل ســنت خــوارج ،جبریــه ،قدریــه ،معتزلــه و ظاهریــه بودنــد که نفــوذ زیادی
جریانهــای کالمــی اهـ 
در میــان تــوده مــردم نداشــتند و معمــوال میــان ایــن گروههــا و فقهــای اهــل ســنت رقابــت وجــود
داشــت .ائمــه شــیعی نیــز در مواجهــه بــا تفکـرات آنهــا بــه تبییــن موضوعــات کالمــی ،نظیــر جبــر
و اختیــار ،مســئلۀ خلــق قـرآن ،حقانیــت و عــدم تحریــف قـرآن اهتمــام داشــتند(ابن شــعبه حرانــی،
 .)831 :1385جریانهــای فقهــی اهلســنت ،شــافعی ،حنفــی ،مالکــی و حنبلــی بودنــد کــه گاه
بــا عناویــن خاصــی از قبیــل «اهلحدیــث»« ،جماعــت»« ،عامــه» و بــا گذشــت زمــان همگی آنــان با
عنــوان «اهلســنت» شــناخته شــدهاند(پاکتچی ،1372 ،ج.)475-474 :10
جریانهــای غیراســامی شــامل جریانهــای دینــی و غیردینــی میشــدند؛ جریانهــای
مهــم دینــی مجــوس ،مســیحیت ،یهــود و  . ...اهلکتــاب از دورۀ فتوحــات اســامی در میــان
مســلمانان ،اســرائیلیات و شــبهات گوناگونــی را میپراکندنــد؛ بــا وجــود تــاش امامــان gدر
مبــارزه بــا ایــن باورهــا ،نحــوۀ برخوردشــان بــا اینــان بــهدور از خشــونت و بــر پای ـ ۀ ســعۀصــدر و
هدایتگــری بود(قطبالدیــنراونــدی1409 ،ق ،ج.)422 :1
جریانهــای غیردینــی در اشــکال مختلــف ولــی بیشــتر در قالــب زنادقــه و دهریــه فعالیــت
میکردنــد .تمرکــز آنــان بــر سســت کــردن عقایــد و رواج فســاد در امــت اســامی بــود و دربــارۀ
توحیــد شــبههافکنی میکردند(مفیــد1413 ،ق ،ج.)200-199 :2
 .3-1والیتعهدی امام ،فرصت یا تهدید در رویارویی با موجهای مستمر اختالفات
حضــور امــام رضــا gدر ایــران در تاریــخ امامــت شــیعه منحصربهفــرد بــود .تحمیــل مقــام
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والیتعهــدی بــر ایشــان در حالــی انجــام شــد کــه همــواره خلفــای امــوی و ســپس عباســی از
جملــه پــدر و اجــداد مأمــون بــا امامــان شــیعه و خاندانشــان از ذریــۀ فاطمــه hبهشــدت دشــمنی
داشــتند و آنــان را بیرحمانــه ســرکوب میکردنــد .ایــن اقــدام مأمــون خــارج از عــرف خالفــت
عباســی و بســیار عجیــب بهنظــر میرسید(شــاهرخی.)78 :1399 ،
حضــرت رضــا gمســئولیت امامــت را برعهــده داشــت .از ای ـنرو ،هیــچ موضوعــی ،از جملــه
والیتعهــدی ،نمیتوانســت در چهارچــوب و کارکــرد مســیر فکــری و هدایتــی ایشــان خللــی
ایجــاد کنــد؛ بــا توجــه بــه بحــران اعتقــادی و فکــری و شــیوع جریانــات فکــری التقاطی ،بســیاری
از قشــرهای مختلــف مــردم گرفتــار تردیدهــا و انحرافــات شــده بودنــد و از آنجــا کــه ریشـ ۀ اصلــی
اختالفــات از نــوع تفکرهــا نشــئت میگرفــت ،اهتمــام و تــاش امــام نیــز بیشــتر بــر محورهــای
فرهنگی(فکــری و اعتقــادی) متمرکــز شــد.
تحمیــل مقــام والیتعهــدی بــه ایشــان میتوانســت در رونــد فعالیتهــا و اقدامــات ایشــان
تاثیــر بگــذارد ،زیــرا هجــرت بــه ایــران و طــی مســیر طوالنــی از مدینــه بــه مــرو و اســتقرار
در پایتخــت موجــب شــد تــا بیشــتر در معــرض دیــد مــردم و نخبــگان جامعــه قــرار گیــرد و
اشــخاص بیشــتری در گســتر ۀ ســرزمینهای پهنــاور خالفــت اســامی از اندیشــههای آن
حضــرت و برخــی مختصــات شــخصی او آگاهــی یابنــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه پذیرفتــن
مقــام والیتعهــدی میتوانســت در صــورت همراهــی امــام بــا خلیفــه و رهــا کــردن جایــگاه
معنویشــان موجــب از دســت رفتــن پایــگاه مردمــی قبلــی و حتــی کمــک بــه ســیل مــواج
اختالفــات در جهــان اســام شــود.
بررســی راهبردهــای حضــرت رضــا gگویــای نهایــت دقت و هوشــیاری در این مســیر حســاس
و پرتالطــم اســت .ایشــان بــا توجــه بــه موقعیــت و شــرایط جدیــد ،راهبردهــای نوینــی را در امــور
مختلــف ازجملــه در معضــل اختالفــات در میــان مســلمانان بــه کار گرفــت .امــام با مجموعـهای از
رهنمودهــای گفتــاری و همچنیــن اقدامــات عملــی نهتنهــا بــرای دوران خــود بلکــه بــرای آینــده
نیــز پیریــزی الزم را انجــام دادنــد .ایــن راهبردهــای فرهنگــی را میتــوان در قالــب محورهــای
ذیــل بررســی ،مطالعــه و ارزیابــی کــرد:
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 .1راهبردهای اعتقادی
 .2راهبردهای علمی
 .3راهبردهای اجتماعی
 .4راهبردهای اخالقی

 .2راهبردهای اعتقادی
امــام رضــا gهمچــون پیامبــر اکــرم nو دیگــر اجــدادش ،مهمتریــن چالــش هــر جامعــۀ
انســانی را در اندیشــه و فکــر آنهــا میدانســت .اساســیترین عامــل تاثیرگــذار در میــان
اندیشــمندان و ســپس عامــۀ مــردم نــوع و شــیوۀ نگــرش آنهــا بــه موضوعــات مختلــف بــوده کــه
بــه فعالیتهــا و اقداماتشــان جهــت مـیداده اســت .بــا توجــه بــه وجــود برخــی انحرافــات فکــری
در میــان مســلمانان کــه خــود از عوامــل اصلــی گســترش اختالفــات میــان آنــان شــده بــود و اینکه
مبنــای فکــری و فرهنگــی جامعــه اســامی را اعتقــادات دینــی آنهــا تشــکیل م ـیداد ،امــام بــا
اصــاح ایــن باورهــا در جامعــه میتوانســت بســترهای الزم را بــرای اصــاح فرهنــگ و فضــای
فکــری جامعــه ایجــاد کنــد و آن را در نیــل بــه وحــدت جامعــه جهــت دهــد.
 .1-2اتحاد ذیل یکتاپرستی(توحید)
پایــه و اســاس تفكــرات همــه ادیــان الهــی بهویــژه اســام بــر توحیــد قــرار گرفتــه اســت و همــه
مســلمانان در ایــن بــاره بهطــور کلــی اشــتراک نظــر دارنــد .امــام ســعی کــرد بــا جلــب توجــه
همــۀ خداپرســتان و خصوصــا مســلمانان بــه ایــن موضــوع ،گامــی بســیار مهــم در زدودن یــا
کاهــش اختالفــات در جامعــه بــردارد .از منظــر امــام ،ریشــۀ بســیاری از انحرافــات و اختالفــات
در جامعــه بهســبب غفلــت امــت اســامی از اساس ـیترین مســئله اســام یعنــی توحیــد اســت؛
ایــن اقــدام بنیادیتریــن عامــل ایجــاد وحــدت اســامی و دوری از اختــاف بــود .ایشــان در
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فرصتهــای گوناگــون ازجملــه در جمــع مســلمانان و حتــی در مناظــره بــا دانشــمندان اهــل
كتــاب بــر ایــن موضــوع تأكیــد ویــژهای داشــتند .آن حضــرت در جلسـهای مهــم در جمــع خاندان
عباســی فرمــود :مرحلــۀ اول در عبــادت خــدا ،شــناخت اوســت و پایــه و اســاس شــناخت خداونــد
منحصربهفــرد دانســتن اوســت و قــوام و اســاس توحیــد ایــن اســت كــه صفــات را از ذات خداونــد
منتفــی بدانیم(ابــن بابویــه)303 :؛ آن حضــرت بــا نقــل روایتــی از جــد بزرگوارشــان پیامبــرn
فرمــود :خداونــد متعــال توحیــد را امـنگاه خــود میدانــد کــه هــر کــه در آن وارد شــود از عــذاب او
در امــان اســت(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)134 :2
 .2-2تبیین مفهوم امامت
تحقــق وحــدت یکتاپرســتان و موحــدان در جامعــۀ انســانی تنهــا بــا پیــروی از رهبــران شایســته
الهــی امکانپذیــر اســت .در غیــر اینصــورت حتــی چنانچــه حاکمــان ،همچــون خلفــای امــوی
و عباســی ،بــه یکتــا پرســتی تظاهــر کننــد بــاز هــم محیــط فکــری جامعــه بــه بســتری بــرای رشــد
افــکار انحرافــی تبدیــل خواهــد شــد .بررســی تاریــخ اســام گویــای ایــن واقعیــت ناگــوار اســت كــه
غفلــت بســیاری از خــواص و همچنیــن اکثریــت مســلمانان از موضوع بســیار مهم امامــت ،موجب
ً
ایجــاد مشــکالت بســیار خصوصــا گســترش تفرقــه در میــان مســلمانان شــد؛ بــرای رفــع ایــن
معضــل ،امــام رضــا gاز فرصــت مناســبی کــه بــرای انتشــار تفکــرات نــاب از پایتخــت خالفــت در
ایــران بهدســت آورده بــود ،نهایــت ســعی خــود را کــرد کــه بــه همــگان بفهمانــد رســتگاری ،هدایت
و اتحــاد جامعــه بشــری تنهــا بــا امامــت الهــی قابــل دس ـتیابی اســت .ایشــان بــا رهنمودهــا و
اســتداللهای خــود در فرصتهــای گوناگــون از جملــه در مناظرههــا ،گفتههــا و نامههــای خــود
تــاش کــرد برداشــت اشــتباه برخــی مســلمانان را دربــارۀ امامــت برطــرف کنــد.

()5

دقــت در چگونگــی طــرح ایــن موضــوع از جانــب ایشــان میتوانــد اهمیــت جایــگاه امامــت را
تبییــن کنــد ،ازجملــه فرمودنــد :امــام همچــون خورشــید درخشــانی اســت كــه نــورش جهــان را
فــرا میگیــرد و جایگاهــش در افــق بهگون ـهای اســت كــه نــه دس ـتها بــدان رســد و نــه دیــدگان
توانــدش دید(طبرســی1403،ق ،ج)434-345 :2؛ همچنیــن فرمودنــد :امامــت زمــام دیــن،
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نظمبخــش امــور مســلمانان ،صــاح دنیــا ،عــزت مومنــان و منبــع رشــددهنده اســام اســت  ...بــا
وجــود امــام اســت کــه نمــاز ،زکات ،روزه ،حــج ،جهــاد ،صدقــات و دیگــر احــکام تمــام میشــود و
حــدود برپــا میگــردد  ...امــام چونــان خورشــید نورافشــانی اســت کــه بــا نــور خــود جهان را روشــن
میکنــد و آب گوارایــی اســت کــه پــس از تشــنگی و عطــش نوشــیده میشــود(کلینی1407 ،ق،
ج203-199 :1؛ ابــن بابویــه1395 ،ق ،ج.)681-676 :2
 .3-2تاثیر رهنمودهای امام دربارۀ منزلت امامت
رهنمودهــای امــام بــرای همــۀ انســانها بــدون محدودیــت زمانــی بــود .بــا وجــود ایــن ،حتــی در
کوتاهمــدت و در دوران اقامــت ایشــان در ایــران بازخــورد ایــن روشــنگری بــر تشــخیص مدعیــان
دروغیــن امامــت در میــان شــیعیان اثــر نهــاد؛ درنتیجــه ،جریانهــای فرصــت طلــب کــه در لــوای
تشــیع از عالقــۀ مــردم بــه خانــدان پیامبــر nبــرای مقاصــد خــود سوءاســتفاده میکردنــد،
تضعیــف و متقابــا ســبب تقویــت تشــیع اثنیعشــری در جهــان اســام و بهویــژه بیــن ایرانیــان
شــدند(مظفر .)27 :1386 ،در ایــن فضــای جدیــد محدثــان و متذکــران شــیعه ،معارفــی را کــه تــا
آن روز جــز در خلــوت نمیشــد بــه زبــان آورد ،در جلســات درســی بــزرگ و مجامــع عمومــی بــر زبان
راندند(زریابخوئــی ،1369 ،ج.)366 :2
ُبعــد دیگــر تاثیــر ســخنان امــام ارتقــا و تکمیــل معرفت مــردم از جایــگاه مقــام امــام در تحقق کالم
وحــی در جامعــه بــود .ایشــان فرمودنــد :بهتحقیــق امــام ،زمــام دیــن و موجــب نظــام مســلمانان
و صــاح دنیــا و عــزت مؤمنــان اســت ...امــام امیــن خداســت در زمیــن و میــان خلقــش و حجــت
اوســت بــر بندگانــش و جانشــین او در شــهرها کــه دعوتکننــده بــه ســوی خــدا و دفاعکننــده
از حریــم خداســت .هیچکــس همپایــۀ او نیســت و عالمــی بــا او برابــری نتوانــد کرد(ابنشــعبه
حرانــی .)465 -460 :1385 ،حمایــت آحــاد مــردم میتوانســت موجــب اجتمــاع همــگان تحــت
رهبــری ائمــه شــیعه شــود کــه ب ـهدور از دنیاپرســتی خواهــان اجــرای قــرآن و ســنت در جامعــه
اســامی بودنــد.
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 .4-2افشای افکار و فرقههای منحرف
شــکلگیری و گســترش گروههــای گمــراه و باورهایشــان یكــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد
ً
ح افــكار
تفرقــه و دشــمنی در میــان مســلمانان بــوده اســت .ایــن جریانهــا معمــوال بــا طــر 
انحرافــی و بــا برداشـتهای خودخواهانــه از قــرآن و ســنت و همچنیــن بــا التقــاط افــكار اســامی
بــا دیگــر آیینهــا ،افــراد بســیاری را فریفتــه بودنــد .آثــار و نتایــج فعالیتهــای گســترد ه ایــن افــراد
و فرقههــای منحــرف در دوران بنــی عبــاس بــه اوج خــود رســید و موجــب كشــتارها و آســیبهای
بیشــماری در جامعــۀ اســامی شــد .مناسـبترین شــیوه بــرای مبــارزه بــا ایــن مكاتــب و مذاهــب
انحرافــی و التقاطــی ارائــۀ نگــرش اصیــل اســامی بــا بهرهمنــدی از قــدرت اســتدالل قــوی و
منطــق بــود؛ همــان روشــی كــه امامــان معصــوم bازجمله امــام رضــا gهمــواره در دســتور کار
فعالیتهــای فرهنگــی خــود داشــتند.
امــام در ایــن زمینــه ،اقدامــات فرهنگــی دقیـق ،عمیــق و اثرگــذاری انجــام داد .از ایشــان نقــل
شــده كــه فرمــود« :در حــرم پیامبــر اكــرم nمینشســتم کــه دانشــمندان مدینــه اجتمــاع
میكردنــد .هــر كــدام در مســئلهای فــرو میماندنــد همگــی اشــاره بــه مــن میكردنــد و پیــش
مــن میفرســتادند؛ پــس جــواب آنهــا را میدادم(مجلســی1403 ،ق ،ج .)100 :49آن حضــرت
در زمــان اقامــت در مــرو نیــز بــه رفــع ایــن مانــع جــدی وحــدت مســلمانان اهتمــام ویــژه داشــت و
اشــکاالت باورهــای انحرافــی را تبییــن میکــرد؛ ایشــان عقایــدی را كــه بــرای خــدا جســم تصــور
میكردنــد ،رد كردند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج ،)117 :1همچنیــن عقایــد جبریــه و مفوضــه را رد و
مســئله جبــر و اختیــار را بهشــكل درســت آن بیــان کردند(همــان ،ج.)126 :1
یکــی از مهمتریــن عوامــل انحــراف در میــان مســلمانان تعــداد زیــادی از احادیــث جعلــی بــود
کــه بــه پیامبــر nنســبت داده میشــد؛ امــام بــر اهمیــت و حساســیت لــزوم صیانــت از كالم
پیامبــر nو تحریــف نشــدن آن بســیار تأكیــد بســیار و تحریفكننــدگان كالم پیامبــر nرا
لعــن کرد(همــان)126 :؛ متأســفانه دامنــۀ تحریــف محــدود بــه كالم پیامبــر nنشــد ،بلكــه بــه
سوءبرداشــت از آیــات قرآنــی نیــز كشــیده شــده بــود .در اینبــاره نیــز امــام فعالیتهــای مختلفــی
انجــام داد و بهخصــوص اقــدام بــه تفســیر قــرآن کرد(عطــاردی1406 ،ق ،ج)310 :1؛ ایشــان
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همچنیــن غالیــان را كــه دربــارۀ برخــی امامــان غلــو میكردنــد و جنبــۀ خدایــی بــرای آنــان قائــل
بودنــد ،مــورد لعــن قــرار داد و كافــر قلمــداد کرد(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)203 :2

 .3راهبردهای علمی
بخــش مهمــی از فعالیتهــای امــام در حــوزۀ مســائل فرهنگــی بهطــور عــام یــا اعتقــادی بهطــور
خــاص در قالــب فعالیتهــای متنــوع علمــی انجــام شــد کــه ضــرورت دارد تبیین و بررســی شــود.
 .1-3افزایش آگاهی مردم و تشویق به پرسشگری و اندیشیدن
بخــش مهمــی از اختالفــات مســلمانان بــه دلیــل ناآگاهــی و برداشــتهای غلــط از دیــن بــوده
اســت .بدیهــی اســت كــه تشــویق بــه طــرح افــكار و پاســخگویی بــه اشــكاالت و شــبهات ،موجــب
افزایــش آگاهــی و کاهــش تعصبــات جاهلــی میشــد و ضمــن نزدیــك کــردن آرا و عقایــد امــکان
نیــل بــه وحــدت را فراهــم میکــرد .امــام بــا تشــویق همــگان بــه آگاهــی و نکوهــش نادانــی و جهل
ســعی کــرد ایــن عامل بســیار مهــم در تکویــن و اســتمرار اختالفــات در جامعــه اســامی را تضعیف
کنــد؛ آن حضــرت بــا اســتناد بــه کالم پیامبــر اكــرم nدربــارۀ اهمیــت پرســش كــردن ،چنیــن
فرمــود« :علــم گنجینــه اســت و كلیــد آن پرســیدن اســت .پــس ســؤال كنیــد .خــدا شــما را رحمت
كنــد زیــرا چهــار طایفــه اجــر داده میشــوند ،ســؤالكننده ،جوابدهنــده ،شــنونده و كســی كــه
آنهــا را دوســت داشــته باشد»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)146 :74
اثــر دیگــر فضــای پرسشــگری و آزاداندیشــی فراهــم شــدن امــكان اظهــار نظــر و عقیده بهویــژه از
طــرف مخالفــان و منتقــدان و همچنیــن تصحیــح برداشـتهای ســطحی آنــان دربــارۀ موضوعــات
علمــی و اخالقــی بــود .ایشــان بــا اســتفاده از منطــق ،اســتدالل محکــم و در فضایــی آرام و
محترمانــه ابعــاد اشــکاالت ایــن افــكار و عقایــد را بیــان کــرد .پاســخ امــام منحصــر بــه ســؤالها و
شــبهات خداپرســتان نبــود ،بلکــه همیــن رویــه را بــا کافــران ،زنادقــه و دهریــون نیــز در پــی گرفــت.
در اینبــاره ،میتــوان بــه اثبــات عقالنــی توحیــد توســط ایشــان در پاســخ بــه یــک زندیــق کــه
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برهانــی بــر اثبــات وجــود خداونــد میخواســت ،اشــاره کــرد کــه در پاســخ بــا تاکیــد بــر برهــان نظم
فرمودنــد:
«مــن چــون بــه جســد خــود نظــر افکنــدم و امــکان کــم و زیــاد کــردن در آن و نیــز دفــع زیانهــا
و جلــب منافــع را بــرای آن در خــود نیافتــم ،پــس دانســتم کــه ایــن ســاختمان را ســازندهای اســت
و بدینســان بــه وجــودش اقــرار کــردم .عــاوه بــر اینکــه میبینــم گــردش افــاک بــه قــدرت او و
پیدایــش ابرهــا و حرکــت بادهــا و جریــان خورشــید و مــاه و ســتارگان و دیگر نشــانههای شــگفتآور
و روشــن را بــه دســت او یافتــم ،دانســتم کــه از بــرای تمــام اینهــا ،گرداننــده و پدیدآورنــدهای وجود
دارد»(کلینــی1407 ،ق ،ج.)79-78 :1
 .2-3تربیت شاگردان با شاخصههای الزم
امــام رضــا gهمچــون دیگــر امامــان توجــه خاصــی بــه پــرورش شــاگرد کــرد و بــا انتقــال علــم
و اخــاق در کنــار دیگــر آموزههــای ضــروری آنــان را بــرای آگاه کــردن مــردم در مســیر اســام
راســتین و بازداشــتن از باورهــا و راههــای انحرافــی آمــاده کــرد .درواقــع شــاگردان امــام بــازوی
دیگــر ایشــان بــرای کاهــش اختالفــات بودنــد؛ بــا توجــه بــه محدودیــت دسترســی مــردم مناطــق
مختلــف بــه امــام و نبــود امکانــات رســانهای مناســب در آن زمــان ،یکــی از کارآمدتریــن روشهــای
ارتبــاط بــا مــردم از طریــق افــرادی از خودشــان بــود .نگاهــی بــه اســامی برخــی شــاگردان ایشــان
بیانگــر حضــور افــرادی از ســرزمینهای مختلــف ازجملــه از ایــران اســت ،از میــان آنهــا میتــوان
بــه احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی ،محمــد بــن فضــل ازدی کوفــی ،حســن بــن علــی
خــزاز معــروف بــه «وشــاء» ،خلــف بصــری ،محمــد بــن ســنان ،حمــاد بــن عثمــان النــاب ،حســن
بــن ســعید اهــوازی ،محمــد بــن ســلیمان دیلمــی بصــری و عبداللــه بــن مبــارک نهاونــدی اشــاره
کرد(امیــن عاملــی1403 ،ق ،ج.)26 :2
 .3-3ایجاد فضای علمی در مناظرهها و تاثیر آن در نیل به وحدت
دربــارۀ مناظرههــای امــام( )6مطالــب بســیاری نقــل شــده کــه در ایــن پژوهــش بــه تکــرار آنهــا
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نیــاز نیســت ،امــا شایســته اســت بــه فضــای علمــی ایــن جلســات هــم اشــارهای شــود .هرچنــد
محــور مباحــث آن حضــرت در مناظرههــا بــر طــرح موضوعــات اعتقــادی و کالمــی قــرآن بــود ،امــا
روش ایشــان بیــان مباحــث در قالــب منطــق عقالنــی بــود تــا اثــر الزم در مخاطــب ایجــاد شــود.
رعایــت نهایــت احتــرام بــه شــخص یــا اشــخاص مقابــل و خــودداری از تمســخر باورهــای آنهــا در
کنــار دانــش گســترده و احاطــه علمــی کامــل ایشــان موجــب شــد تــا ایــن جلســات بهجــای محــل
افزایــش اختالفــات و مجادلههــای اعتقــادی بــه محافــل دوســتانه علمی ســودمندی تبدیل شــود.
مناظرههــا موجــب شــد کــه ابعــادی از علــم و شایســتگی امــام بــر دیگــران ظاهــر شــود و گاه
دانشــمندان مســلمان و غیرمســلمان بــه ایــن موضــوع اعتــراف کننــد ،حتــی مامــون نیــز خطــاب
بــه ایشــان گفــت« :ابوالحســن در روی زمیــن كســی نیســت كــه ایــن طــور نیكــو ســخن گویــد جــز
شــخص شما»(طبرســی1403،ق ،ج .)440 :2جاثلیــق (رهبــر مســیحیان) هــم پــس از مناظــره
بــا او گفــت« :قســم بــه حــق مســیح كــه گمــان نمیكــردم در میــان مســلمانان كســی مثــل تــو
باشــد»(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)143 :2

 .4راهبردهای اجتماعی
نژادپرســتی ،قومیتگرایــی و تبعیضهــای گســترده بــر خــاف تعالیــم اســامی و ســیرۀ پیامبــر
 nدر جوامــع اســامی ریشــه دوانــده و خــود از عوامــل مهــم گســترش اختالفــات شــده بــود

()7

بیاعتنایــی و گاه نقــش منفــی خلفــای امــوی و عباســی در رونــد چالشهــای اجتماعــی موجــب
شــد تــا ایــن معضــات موجــب آســیبهای گســتردهای شــوند .امــام در ایــن خصــوص نیــز
همچــون دیگــر موضوعــات احســاس مســئولیت کــرد و بــا توجــه بــه موقعیــت والیتعهــدی کــه
در میــان امامــان منحصــر بــه ایشــان بــود ،گفتمــان ایشــان بازتــاب بیشــتری در جامعــه یافــت کــه
نیــاز بــه بررســی دارد.
 .1-4راهبرد احترام متقابل ،مدارا و تحمل اختالفات در سایه اشتراکات
وجــود فرقههــای مختلــف کــه گاه یکدیگــر را بیرحمانــه هــدف آســیب و آزار قــرار میدادنــد،
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بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ قــرون نخســتین پــس از اســام را تشــکیل میدهــد ،بهویــژه پیروان
اهــل البیــت bکــه همــواره توســط حاکمــان اموی و ســپس عباســی و برخــی گروههــای افراطی
تحــت شــدیدترین برخوردهــا قــرار داشــتند .حضــور امــام رضــا gبــا مقــام عالیرتبــه حکومتی و
بــا عالقــۀ خاصــی کــه مامــون بــه ایشــان و خاندانــش ابــراز میکــرد ،بهتریــن فرصــت بــرای انتقــام
و حتــی ســرکوب کامــل ســایر رقبــا را فراهــم کــرد ،امــا آن حضــرت راه کشــتار و ســرکوب را در پیــش
نگرفــت .انتظــار از پیشــوایان و عالمــان همــواره ایــن بــوده اســت کــه بــرای بیــدار کــردن عــوام و
کاهــش تعصبــات کورکورانــه تــاش کننــد؛ درحالیکــه بســیاری از ایــن قبیــل افــراد از ایــن وظیفه
غفلــت یــا ســرپیچی کردنــد ،ولــی امــام از ایــن طریــق بــه آنــان درس بزرگــی دادنــد.
آن حضــرت بــه یــاران خویــش تاکیــد کــرد« :از تشــتت ،تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد؛ زیــرا موجــب
هــدر رفتــن همــت و کــم شــدن ارزش و پایین آمدن قــدر و منزلت شــما شود»(مجلســی1403 ،ق،
ج .)۵۳ :۱۵ایشــان همچنیــن جدایــی از اجتمــاع مســلمانان و بــه کالم دیگــر خــروج از وحــدت
اجتماعــی را همچــون خــارج شــدن از امــت مســلمان و بازگشــت بــه جاهلیــت دانســت .در همیــن
بــاره بــا اســتناد بــه ســخنان پیامبــر اکــرم nفرمــود« :آنکــه از جماعت مســلمانان جدایــی جوید،
بنــد اســام را از گــردن نهــاده اســت و مرگــی جاهالنــه خواهــد داشــت»(همان ،ج.)۶۷ :۲۶
احتــرام ویــژه علمــا و مــردم اهــل ســنت بــه حضــرت رضــا gدر مــوارد متعــددی گــزارش شــده
اســت .از جملــه نقــل شــده« :در مســیر ایشــان به طــرف مرو در نیشــابور ،شــیخ ابویعقوب اســحاق
راهویــه مــروزی ،بــا چندیــن هــزار صدیــق رفیــق علیرغــم کبــر ســن در پــی پیشــوا رفتنــد و نقــل
اســت کــه چنــد هــزار دوات و قلــم اعیــان ،اقتبــاس انــوار اســرار افــاده ایشــان میکردند»(حاکــم
نیشــابوری .)208: 1375 ،اینکــه عالــم سرشــناس ســنی مذهــب بــا وجــود کهولــت ســن در
ســرزمین خــود و در میــان مریدانــش چنیــن احترامــی بــرای امــام قائــل میشــود ،حــاوی نــکات
بســیاری اســت .البتــه رعایــت منزلــت و جایــگاه امــام در میــان بســیاری از اهــل ســنت وجــود
داشــته اســت )8(،چنانکــه در همیــن ماجــرا یکــی از بــزرگان نیشــابور درحالیکــه زمــام مرکــب
حضــرت را در دســت داشــت ،بــه زبــان فصیــح میگفــت« :کــه بــه روز قیــام [نــزد] ملــک عــام جل
جاللــه وســیله نجــاح و وســیلۀ فــاح مــن ایــن اســت کــه روزی در دنیــا خــادم و مهارکــش مرکــب
حضــرت ســلطان خــود بودهام»(همــان.)208 :
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 .2-4راهبرد رعایت كرامت انسانها و حمایت از حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر
ً
هرچنــد معمــوال مــردم بهناچــار در برابــر تحقیــر و پایمــال شــدن حقوقشــان مجبــور بــه ســكوت
در برابــر قــدرت غالــب بودهانــد ،امــا در بســیاری مــوارد عکسالعمــل ایــن موضــوع گســترش
و شــكلگیری اختــاف ،تنفــر ،جنــگ و كشــتار در میــان جوامــع مختلــف بشــری بــوده اســت.
درواقــع ،بخــش مهمــی از اختالفــات و درگیریهــای میــان انســانها ریشــه در تحقیــر شــخصیت
ن مجیــد اهانــت بــه پیــروان دیگــر ادیــان
و باورهــای مــردم بهســبب عقایــد آنــان داشــته اســت .قــرآ 
و مذاهــب را نکوهــش میکنــد و میفرمایــد« :بــه معبــود کســانی کــه غیــر خــدا را میخواننــد
دشــنام ندهیــد ،مبــادا آنهــا (نیــز) از روی (ظلــم و) جهــل ،خــدا را دشــنام دهند»(انعــام)۱۰۸ ،
حمایــت از محرومــان و رعایــت حقــوق و كرامــت انســان مــورد تأكیــد خــاص كتــاب آســمانی قــرآن
مجیــد و پیامبــر اكــرم  nقــرار گرفــت .قــرآن میفرمایــد« :و بهراســتی مــا فرزنــدان آدم را گرامــی
داشــتیم»(انعام.)70،
امــام بـهدور از کینــه و حــس انتقامجویــی نســبت بــه مخالفــان توصیــه اکیــد بــه رفتــار نیــک بــا
ســایر مســلمانان کــرد و فرمــود« :بــدان كــه حــق بــرادران واجــب و فــرض اســت .از خــود و اموالتان
بــرای آنــان ســرمایهگذاری كنیــد و در هــر چیــزی كــه مســاوات و برابــری رواســت بــا آنــان بــه برابری
و مســاوات رفتــار كنید»(مجلســی1403 ،ق ،ج .)226 :74ایشــان عالوهبــر مســلمانان ،بــر رعایت
حقــوق غیرمســلمانان نیــز تاکیــد داشــتند .لــذا پــس از آگاهــی از اینکــه مــردی زرتشــتی هنــگام
مــرگ وصیــت كــرده اســت كه اموالــش میان بینوایان و تهیدســتان تقســیم شــود و قاضی نیشــابور
آن امــوال را میــان مســلمانان تقســیم کــرده اســت ،بــه مامــون فرمــود« :زرتشــتیان بــرای بینوایــان
مســلمان وصیــت نمیكننــد؛ نامـهای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیاتهای
مســلمانان بــردارد و بــه بینوایان زرتشــتیان بدهد»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)182 :2
رعایــت کرامــت انســانها و احتــرام بــه آنــان موجــب از بیــن رفتــن كینههــا ،نزدیــك شــدن قلــوب
بــه یكدیگــر و ایجــاد وحــدت اجتماعــی اســت .آن حضــرت در عمــل نیــز کرامــت همــه مــردم
را رعایــت کــرد .از ایــن رو دربــارۀ شــیوۀ رفتارشــان بــا همــه مــردم نقــل شــده اســت کــه« :هیــچ
گاه ندیــدم كــه امــام ابوالحســن الرضــا gكلمـهای بــه زیــان كســی بگویــد و نــه ســخن كســی را
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پیــش از پایــان آن قطــع كنــد و نــه نیــاز كســی را كــه میتوانســت بــرآورد ،برنیــارد .بــه دوســتان و
كاركنانــش هرگــز ســخنی ناشایســت نگفــت .همــۀ كاركنــان و غالمــان را بــر ســر ســفره مینشــاند
حتــی دربانــان و مهتــران را و بســیار نیكــی میكرد»(همــان ،ج .)184 :2ایشــان برخــاف عــادت
مرســوم در مجالــس كــه صاحــب منصبــان ،عالمــان و اشــراف در محــل خاصــی (شاهنشــین)
مینشســتند ،در هنــگام ورود از نشســتن در ایــن مــكان خــودداری کــرد؛ از آن بــه بعــد چنین شــد
كــه دیگــر شاهنشــینان از ارزش و اعتبــار افتادنــد و همــگان در مجالــس در کنــار آن مینشســتند و
از امــام رضــا  gایــن روش و ســیرۀ اســامی را آموختند(حاكــم نیشــابوری.)210 :1375 ،
 .3-4عبادتهای دستهجمعی و مكانهای عبادی تبلور وحدت ایمانی
انجــام برخــی عبادتهــا و برنامههــای دین اســام بهشــكل ترجیحــی یــا الزامی عمومــی راهبردی
تاثیرگــذار در جلــب قلــوب مســلمانان به یکدیگــر و پرهیــز از اختالف اســت .برگــزاری برخی تکالیف
دینــی از قبیــل حــج ،نمــاز جماعــت و برخــی مــوارد دیگــر در مکانهــای مقــدس بسترســاز همدلی
و رفــع بدبینیهــا ،نفرتهــا و متقابــا افزایــش محبــت و همدلــی میــان مســلمانان اســت .امــام رضا
 gبـرای بیــان حکمتهــای نمــاز جماعــت محورهایــی ذکــر کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا بــه
ایــن موضــوع ارتبــاط دارد .ازجملــه میفرمایــد« :بـراى آنکــه گواهــى دادن مردمــان بــه مســلمانى
ت در نیکــوکارى و تقــوا و جلوگیــرى از بســیارى از نافرمانیهــا و
یکدیگــر ممکــن باشــد و مســاعد 
گناههــا کــه بــا حضــور در جماعــت همـراه اســت(ابن بابویــه ،1385 ،ج .)262 :1تجلــی اثرگــذاری
عبادتهــای گروهــی در اجتمــاع پرشــور جامعــۀ اســامی در جریــان درخواســت مامــون از امــام
بـرای برگــزاری نمــاز عیــد فطــر ســال 202قمــری در مــرو اســت کــه پــس از آگاهی از شــور و اشــتیاق
بیســابقه مــردم پشــت ســر امــام و صــدای تكبیرشــان بــه دنبال و پشــت ســر وی ،مأمــون دســتور داد
تــا حضــرت را از نیمـ ه راه بازگردانند(اربلــی ،1364 ،ج. )107-106 :3

 .5راهبردهای اخالقی
اخــاق و حســن رفتــار نقــش غیرقابــل انــکاری در جــذب مــردم و کاهــش تنشهــا دارد .البتــه
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ً
معمــوال بــه ایــن موضــوع در تحلیلهــا کمتــر توجــه میشــود و موضوعــات سیاســی ،اجتماعــی یــا
اقتصــادی محــور قــرار میگیــرد .جالــب اینکــه خداونــد متعــال علــت جاذبــه و اجتمــاع مــردم در
کنــار پیامبــر اکــرم nرا در اخــاق ایشــان میدانــد و میفرمایــد« :پــس تــو بــه لطــف و رحمــت
الهــی بــا آنــان نرمخــو شــدی و اگــر درشـتخوی و ســختدل بــودی بیشــك از گــرد تــو پراكنــده
میشــدند»(آل عمــران.)159 ،
 .1-5اخالق گفتاری نیک امام و تاثیر فوقالعاده آن در جذب مخالفان
خوشاخالقــی و مهربانــی امــام در قالــب مهربانــی ،گذشــت و اخــاق نیــك بــا همــگان حتــی
بــا دشــمنان در زندگانــی ایشــان کامــا مشــهود اســت و بازخــورد مناســب آن بــر مخالفــان گاه از
ســایر عوامــل بیشــتر بــود .بهعنــوان نمونــه بــا اینکــه در مناظرههــا تــاش همــگان معمــوال غلبــه
بــر رقیــب بــه هــر شــکل ممکــن اســت ،امــا آن حضــرت فــارغ از ایــن موضــوع بــا خوشرفتــاری و
حســن خلــق بــه رقیــب خــود آرامــش مـیداد؛ چنانکــه بــا وجــود پافشــاری عمــران صائبــی بــر
عقایــدش ،امــام ب ـهدور از هرگونــه بداخالقــی حتــی بــه او احتــرام و تکریــم کردنــد و بــه او چنــد
جامــه و چنــد هــزار درهــم عطــا فرمودند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)318 :10عمــران نیــز بــا وجــود
آنكــه در آن دوران از فیلســوفان مشــهور بهشــمار میرفــت ،در برابــر آن حضــرت فروتــن بــود و
ایشــان را بــا تعابیــری چــون ســیدی و مــوالی خطــاب میکرد(همــان ،ج.)315 :10
 .2-5اخالق کرداری امام و بهویژه گشاده دستی و کمک به محرومان
مهربانــی چنانچــه عــاوه بــر گفتــار ،جنبــۀ عملیاتــی پیــدا کنــد ،اثــری ســودمند در همدلــی و
رفــع کینــه در جامعــه دارد؛ بخشــش مــال یکــی از مهمتریــن مصادیــق جــذب مــردم اســت کــه
امــام بارهــا انجــام م ـیداد .ازجملــه در خراســان در روز عرفــه ،تمــام امــوال خــود را (میــان مــردم
و نیازمنــدان) تقســیم کــرد .در ایــن هنــگام فضــل بــن ســهل گفــت :ایــن کار بــا خســران تــوأم
اســت .حضــرت فرمــود :بلکــه چنیــن کارى قریــن بــا غنیمــت و منفعــت اســت ،آنچــه را کــه بــراى
دس ـتیابى بــه پــاداش الهــى و کرامــت انســانى بخشــیدى ،زیــان و غرامــت تلقــى مکن(همــان،
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ج  .)100 :49امــام بــهنقــل از جدشــان پیامبــر nفرمودنــد« :اوج خردمنــدى بعــد از ایمــان بــه
خــدا دوســتى بــا مــردم و نیکــوکارى نســبت بــه هــر انســان نیکــوکار و بــدکارى اســت»(ابن بابویــه،
1378ق ،ج.)35 :2
محبــت امــام فقــط شــامل مســلمانان نبــود .زکریــا فرزنــد آدم از یــاران ایشــان مىگویــد :از امــام
پرســیدم مــردى از اهــل ّ
ذمه(غیرمســلمان ســاکن در ســرزمینهاى اســامى) که به فقر و گرســنگى
مبتــا شــده بــود ،فرزنــدش را آورد و گفــت :فرزنــدم مــال تــو ،او را خــوراک بــده و او بــردۀ تــو باشــد،
امــام فرمــود( :انســان) آزاد خریــداری و فروختــه نمىشــود ایــن کار شایســته تــو نیســت ،از ّ
ذمیــان
نیــز روا نخواهــد بود(طوســی ،1364 ،ج .)77 :7اباصلــت مىگویــد :بــه امــام رضــا gگفتــم :اى
فرزنــد رســول خــدا ایــن موضوع چیســت کــه شــما فرمودهایــد مردمان بــردگان شــمایند .امام پاســخ
داد :خداونــدا تــو گواهــى کــه مــن هیـچگاه چنیــن ســخنى نگفتـهام و از هیــچ یــک از پدرانــم نیــز
نشــنیدهام کــه چنیــن گفتــه باشــند ،پــروردگارا تــو بــه ظلمهایــى کــه از ایــن ّامــت بــر مــا رفتــه اســت
آگاهــى دارى و ایــن (تهمــت) از آنهاســت(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج)184 :2؛ همچنیــن امــام بــه
نقــل از پیامبــر اکــرم nفرمودنــد« :از مــا نیســت هــر کــس کــه در کار مســلمانى غــش بــه کار بــرد یا
بــه او زیــان رســاند یــا بــا او بــه نیرنــگ رفتــار کند»(قمــى ،ج.)318 :2

 .6نتیجه گیری
یكــی از مهمتریــن آرمانهــای دیــن اســام ایجــاد وحــدت و همدلــی در میــان همــۀ انســانها
بــود .متأســفانه ایــن موضــوع بــا غفلــت جامعــه از رهبریــت خانــدان پیامبــر nاز زمــان رحلــت
آن حضــرت بــهبعــد دچــار چالــش جــدی شــد .امــام علــی بــن موســی الرضــا gدر اواخــر قــرن
دوم هجــری از جانــب مامــون ،خلیفــۀ عباســی بــه شــهر مــرو -پایتختــش در ایــران -فراخوانــده و
بهاجبــار منصــب والیتعهــدی را عهــدهدار شــد .در ایــن زمــان مســلمانان بــه فرقههــا و گروههــای
مختلفــی تقســیم شــده و معمــوال بــا تکفیــر یکدیگــر در حــال جنــگ و نــزاع بــا هــم یــا بــا خالفــت
بودنــد .درحالیکــه اختــاف و كشــتار در جامعــۀ اســامی بیــداد میكــرد ،امــام بــا طــرح ایدههــا
و اقدامــات متعــدد در قالــب راهبردهــای فرهنگــی ،گامهــای اســتواری بــرای ایجــاد وحــدت در
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جامعــه اســامی برداشــت .بدیهــی اســت کــه این میــراث ارزشــمند کــه در مســیر نقشــۀ راه امامان
معصــوم gبــود و شــرایط خــاص دوران حضــرت رضــا gهــم در آن لحــاظ شــده بــود ،بــرای
همیشــه در قالــب یــك الگــوی ارزشــمند و جاودانــه بایــد مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد.
از منظــر امــام ،مســئل ه وحــدت موضوعــی مبنایــی و اساســی بود و ریشــه در نــوع تفکــر و باورهای
جامعــه اســامی داشــت؛ بنابرایــن ایشــان بــا اســتناد بــه قــرآن مجیــد و ســیرۀ نبــوی بــا طــرح
راهبردهــای فرهنگــی بــه بازســازی و پیریــزی بنیــان فکــری جامعــه بــرای نجــات از اختالفــات و
کشــتارهای داخلــی و نزدیــک کــردن قلــوب مــردم بــه یکدیگــر پرداخــت.
مهمتریــن راهبردهــای فرهنگــی آن حضــرت بــرای نیــل بــه ایــن هــدف مهــم ،رهایــی از فرهنــگ
جاهلــی التقاطــی حاکــم برجامعــه و توجــه بــه فرهنــگ قــرآن و ســنت نبــوی بــود؛ در ایــن زمینــه،
اصــل توحیــد کــه مبنــا و محــور دعــوت همـ ۀ پیامبــران الهــی بــود و همچنیــن عمــوم مســلمانان
بــه آن اعتقــاد ظاهــری داشــتند ،امــا بســیاری از محتــوای آن غافــل بودنــد مــورد تاکیــد امــام قــرار
گرفــت .ایشــان تحقــق توحیــد در حیــات دنیــوی انســانها را منــوط بــه پیــروی آگاهانــه از امامــان
معصــوم gدانســت و آنهــا را اســاس وحــدت حقیقــی جامعــه قلمــداد کــرد .بــا توجــه بــه غلبــۀ
تعصبــات کورکورانــه و برداشـتهای نابجــا از تعالیــم دیــن گام دیگــر ایشــان بــرای وحــدت ،جلــب
نظــر مــردم و دادن آگاهــی بــه آنــان از طریــق پــرورش شــاگرد ،پاســخ بــه ســواالت ،گفتوگــو و
مناظــره بــا دانشــمندان بــود .امــام همچنیــن رعایــت جایــگاه و كرامــت انســانها را در حفــظ
همبســتگی عمومــی ضــروری و حمایــت از حقــوق عامـ ه مــردم موجب کاهــش اختالف دانســت.
در راهبردهــای امــام ،نزدیكشــدن رهبــران و بــزرگان بــه مــردم و کاهــش فاصلههــا بیــن آنهــا،
دو گام مهــم دیگــر بــرای نیــل بــه همبســتگی اســت و ســرانجام مبــارزۀ ایشــان بــا افــكار منحــرف،
التقاطــی و اختالفبرانگیــز بــود کــه زمینــۀ گرایــش برخــی مــردم بــه آنهــا و در نتیجــه کشــمکش
و درگیــری بیشــتر را كــم میكــرد.
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پینوشتها
 .1وقایــع و تحــوالت مختلــف کــه گاه برگرفتــه از مبانــی مذهبــی بــود ،منجــر بــه ظهــور گروههای مهمــی از قبیــل خــوارج ،مرجئه،
معتزلــه و مــوارد دیگــر شــد .گروههــا و افــراد مختلــف در ضــرورت و عــد م ضــرورت امامــت ،راه ثبــوت و دس ـتیابی بــه ایــن
وظیفــه و مــاک مشــروعیت ،محــدود ه زمان ـ ی و مکانــی وجــوب آن و ویژگیهــا و شــرایط دینــی ،فــردی و اجتماعــی کســب
چنیــن مقامــی و جــواز و عــدم جــواز معاصــی از وی بــه کشــمکش پرداختنــد و هرکــدام راه خــود را از دیگــری جــدا کردند(ابــو
زهــره1996،م21 :؛ حنفــی1988 ،م ،ج167 :5بــه بعــد).
ّ
 .2منظــور از وحــدت ،قــرار دادن متــن کلــی اســام بــر اســاس اعتقــاد همـ ة مســلمانان اســت و کنــار گذاشــتن عقایــد شــخصی،
ّ
نظــری و فرهنــگ محلــی و خصوصیــات آرا و نظریــات مربــوط بــه هــر یــک از اجــزای متــن کلــی دیــن کــه بــه تعقــل و اجتهــاد
گروهــی یــا شــخصی مربــوط اســت .مقصــود ایــن اســت که بــا توجــه به مشــترکات بیــن همـ ة طوایــف و فرقههــای اســامی ،نظیر
اعتقــاد بــه خداونــد یگانــه ،پیامبــر اســام و کتــاب الهــی و قبلــة مشــترک و اعتقــاد بــه معــاد و احــکام اســامی ماننــد نمــاز ،روزه،
حــج و زکات ،همــه بــا همدلــی بــا یکدیگــر همــکاری کنند(مطهــری ،۱۳۸۱ ،ج.)27-26 :25
 .3از جمله نقل شده «رشید كه شراب در اواثر كرده بود آوازی مطرح كرد»(مسعودی ،1349،ج.)363 :2
 .4جریــان فکــری ،تشــکل و جمعیــت اجتماعی اســت کــه از مبانــی اندیشـهای برخوردار اســت؛ مبانــی اندیشـهای در جریانهای
شــناخته شــده ،ممکن اســت رویکرد فلســفی یا کالمی ،شــرقی یــا غربــی داشــته باشد(خســروپناه.)10 :1389 ،
 .5امــام در فرصتهــای متعــددی بــه روشــنگری در خصــوص مســائل مرتبــط بــا امامــت پرداخــت .ازجملــه در مجلســی در
حضــور مأمــون کــه تعــدادی از دانشــمندان و عالمــان فرقههــای مختلــف حضــور داشــتند از ایشــان ســوال شــد کــه چگونــه امامت
بــر مدعیــان آن مقــام اثبــات میشــود؟ در پاســخ فرمودنــد :از طریــق نــص و دلیــل؛ آنهــا بــاز ســوال کردنــد چیــزی کــه بــر امامــت
آن شــخص داللــت دارد چیســت؟ فرمودنــد :علــم و مســتجابالدعوه بودن(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)200 :2
 .6برخــی از اصحــاب امــام بخشهایــی از ایــن مناظـرات را گــزارش کردهانــد کــه از آن جملــه میتـوان بــه «مجالــس الرضــا مــع اهــل
االدیــان» از «حســن بــن محمــد بــن ســهل نوفلــی» و «حســین بــن محمــد بــن فضل»(نجاشــی1407 ،ق 37 :و  )57و «مناظـرات
علــی بــن موســی الرضــا »gاز «عبدالعزیــز بــن یحیــی جلــودی أزدی بصــری» (خویــی1413 ،ق ،ج )47-46 :11اشــاره کرد.
 .7دیــن اســام بــه همــۀ ملتهــا و اقــوام مختلــف بــه یــک چشــم مینگــرد .بــه همیــن منظــور در قــرآن هیــچ خطابــی بــه صــورت
«یــا ایهــا العــرب»« ،یا ایهــا القرشــیون» وجــود ندارد(مطهــری.)68 :1362 ،
 .8دربــارۀ احتــرام اهــل ســنت بــه حضــرت رضــا gشــواهد بســیاری وجــود دارد .تعــداد زیــادی از عالمــان ســنی مذهــب در
فضیلــت ایشــان ســخن گفتــه و دانــش ،اخــاق و کرامــات او را ستودهاند(مرعشــی نجفــی1415 ،ق ،ج .)590 :28مــزار امــام
نیــز مــورد احتــرام اهــل ســنت بــوده اســت .چنانکــه ابــن حاتــم تمیمــی(م  )354میگویــد :ابوالحســن از بــزرگان اهــل بیــت
و اندیشــمندان آنهــا بــود و واجــب اســت حدیــث او معتبــر شــمرده شــود .وی در ادامــه بــه نقــل زیــارت مــزار امــام میپــردازد و
میگویــد« :مــن بارهــا او را زیــارت کــردم و در زمــان اقامتــم در تــوس هــر گاه مشــکلی برایــم پیــش آمــد بــه زیــارت ابوالحســن
ً
میرفتــم و خــدای را میخوانــدم و حتمـ ـا شــدت و نگرانــی از مــن برطــرف میشــد ؛ ایــن مســئلهای بــود کــه مــن بارهــا آن را
آزمودم»(همــان)594 :؛ همچنیــن ملکشــاه ســلجوقی(قرن ششــم هجــری) از ســاطین ســنی مذهــب کــه پایتخــت او در اصفهان
بــود  ،بــرای ســرکوب شــورش بــرادرش در خراســان در بیــن راه بــه زیــارت مشــهد الرضــارفــت و در مســجد باالســر حضــرت نمــاز
خوانــد و دعــا کرد(ابــن اثیــر1402 ،ق ،ج.)211 :10
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چکیده
مجموعــۀ گرانســنگ منتهیاآلمــال تألیــف شــیخ عبــاس قمــی کــه از مصــادر مهــم تشــیع در تاریــخ
زندگانــی پیامبــر  nو ائمــۀ اطهــار  bبهشــمار مـیرود ،محــور اصلــی بحثهــای ایــن کتــاب ،احــوال
شــخصی ،مختصــری از مناقــب و فضایــل و دیدگاههــای اهــل بیــت  bاســت .از ایــن میــان ،امــام
رضــا  gبــه لحــاظ همعصــر بــودن بــا او جگیــری اختالفــات و بحرانهــای سیاســی در ماجــرای
والیتعهــدی در دســتگاه مأمــون عباســی ،نقــش بســزایی در اینبــاره برعهــده داشــتهاند .ایــن کتــاب
در بخشــی مجــزا بــه تبییــن ســیمای ایشــان پرداختــه اســت .نویســندگان در ایــن مقالــه بــر آن بودهانــد
بــا مطالعــۀ روشــمند و تحلیــل محتوایــی گزارههــای اخالقــی تربیتــی امــام رضــا  gدر فرازهــای
مختلــف ایــن کتــاب ،بــه تبییــن نقــش کارکــردی ایــن روایــات بهعنــوان ابــزار دینــی در زمینــۀ اهــداف
تربیتــی جامعــه بپردازنــد .چراکــه بــرای تبییــن دیدگاههــا و مبانــی نظــری و اعتقــادی هــر شــخصیتی،
الزم اســت بــه بررســی و تحلیــل محتــوای کالم او پرداختــه شــود .جمعبنــدی کلــی از فضــای حاکــم
بــر ایــن روایــات ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،ارائــه الگویــی جامــع بــرای اثبــات نظاممنــد ایــن روایــات و
کشــف الگوهــای تربیتــی امــام رضــا  gدر غنیســازی فرهنــگ رضــوی در جامعــه از دیگــر اهــداف
ایــن جســتار بهشــمار م ـیرود.
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،توصیفیتحلیلــی و بــا اســتفاده از ابزارهــای کتابخانـهای و نیــز بررســی
محتوایــی در قالبهــای بیانــی و جهتگیرانــه اســت .بدیــن گونــه کــه بــا تجزیــه و تحلیــل نظــام حاکــم
بــر ایــن روایــات ،بــه کشــف راهکارهــای تربیتــی و بومــی ســازی آنهــا در جامعــه ّ
همــت گماردهایــم.
کلیدواژهها :روایات امام رضا  ،gمنتهیاآلمال ،شیخ عباس قمی ،تحلیل محتوا.
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی (نویسندة مسئول)mohseni 0310 @yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازیfereshtehjamshidi1992@gmail.com :
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مقدمه
حــاج شــیخ عبــاس قمــی (1319-1254ش) از شــیفتگان و محبان اهل بیت عصمــت و طهارت
 bاســت .کتــاب منتهیاآلمــال از تألیفــات ایــن عالــم ّربانــی اســت کــه پرداختــن بــه ســیرۀ واالی
اهــل بیــت  bآن را زینــت بخشــیده اســت .بــاب هشــتم از ایــن مجموعــه گرانســنگ ،بــه روایاتــی
از پیشــوای هشــتم شــیعیان از قــول عالمانــی چــون شــیخ کلینــی ،ابــن بابویــه ،شــیخ طبرســی،
ّ
ابــن شــهر آشــوب ،عالمــه مجلســیّ ،ریــان بــن صلــت ،محمــد بــن فحــص و  ...پرداخته اســت .این
اثــر بــه دلیــل پرداختــن بــه رویــات مســتند چهــارده معصــوم  bاز قــول راویــان معتبــر میتــوان از
منابــع معتبــر شــیعه بهشــمار آورد .اگرچه بســیاری از محققــان و پژوهشــگران حوزۀ مطالعــات علوم
اســامی کوشــیدهاند بــه بازشناســی ســخنان گهربــار ائمــۀ اطهــار  bو بررســی مبانــی و اصــول
دیــدگاه ایشــان بپردازنــد ،امــا آنچــه تاکنــون مطــرح شــده ،بیشــتر شــرح و تفســیر احادیــث منقــول
از آنــان همــراه بــا همــراه بــا شــرح حــال و ســیرهنگاری و ســیرهنگاری بــوده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه بهنظــر میرســد ،الزم اســت بــرای تبییــن دیدگاههــا و مبانــی نظــری و اعتقــادی هــر
شــخصیتی ،بــه بررســی و تحلیــل محتــوای کالم او پرداخــت ،چراکــه «بهواســطۀ فهــم گفتمــان هــر
شــخص و چینــش منطقــی ســخنان او در کنــار همدیگــر و تحلیــل محتوای آنهاســت کــه میتوان
تــا انــدازۀ زیــادی بــه درکــی جامــع از دیدگاههــای آن فــرد در رابطــه بــا موضــوع مــورد مطالعــه و
اعمــاق اندیشـههای او دســت یافت(».جانــی پــور و ســروری مجــد.)54 :1393 ،
ایــن مقالــه قصــد دارد بــا بررســی مضامیــن روایــات منتخــب از امــام رضــا  gدر کتــاب
منتهیاآلمــال بــه روش تحلیــل محتــوا ،ابتــدا جمعبنــدی کلــی از فضــای حاکــم بــر ایــن روایــات
ارائــه کنــد و ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل آنهــا در راســتای بســط فرهنــگ و تعالیــم واالی رضــوی
بپــردازد .ضــرورت انجــام چنیــن تحقیقاتــی را میتــوان در بســط وجــوه اخالقــی تربیتــی ایــن
مســائل و الگوپذیــری از ائمــه در جامعــه و نیــز غنیســازی فرهنــگ ایشــان جســتوجو کــرد.
کاربــرد عملــی ایــن بررســی نیــز آن اســت کــه چــون روایــات بررســی شــده از امــام رضــا ،g
بهعنــوان گفتــار فــردی و از امــام صــادر شــده و کالم ایشــان در حقیقــت ،تبییــن کننــدۀ اصــول
دیــن و ســنت پیامبــر عظیمالشــأن اســام اســت ،بــه مــدد ایــن روش میتــوان بــه مبانــی و اصولــی
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دســت یافــت کــه راهگشــای ســعادت بشــری و نجــات جامعــۀ اســامی از بحرانهــای روحی باشــد
کــه مولــود شــناخت ناقــص و درک ســطحی از مختصــات فکــری ائمــه  bو برخــی الگوهــای
نادرســت غربــی اســت.
رهــاورد اســتفاده از ایــن روش ،ارائــه الگویــی جامع بــرای اثبــات نظاممند بودن مفاهیــم اخالقی
اجتماعــی ســیرۀ رضــوی در ابعــاد هدایتگــری جامعــه اســت .ایــن جســتار درصدد پاســخگویی به
ایــن ســؤال اســت کــه عمدهتریــن درونمایــه دینــی روایــات منتهیاآلمــال در بــاب امــام رضــا g
حــول چــه موضوعاتــی اســت؟ بــه ایــن منظــور ،نویســندگان در ایــن مقالــه کوشــیدهاند بــا بررســی
مضامیــن ایــن روایتهــا بـهروش تحلیــل محتــوا ،ابتــدا بــه جمعبنــدی کلــی از فضــای کلــی ایــن
روایتهــا دســت یابنــد .ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل الگوهــای تربیتــی منطبــق در راســتای ایجاد و
ترویــج ســبک زندگــی واال در جامعــه بپردازند.
دلیــل برگزیــدن روش تحلیــل محتــوا در تبییــن ایــن روایــات ،همانطــور کــه پیشــتر بــدان
پرداختــه شــد ،کشــف الگوهــای تربیتــی امــام رضــا  gبهعنــوان میــراثدار ســنت پیامبــر و دیــن
مبیــن اســام و نیــز وامــدار مــکارم اخالقــی اهــل بیــت  bاســت .یکــی از قابلیتهــای روش
مذکــور ایــن اســت کــه مفاهیــم ،مضامیــن و مقولههــای بهدســت آمــده در خــال نمونههــای
فراوانــی ارائــه شــده اســت.

 .1بیان مسئله
ادبیــات روایــی شــاخصههای ســاختاری و محتوایــی بــارزی دارد کــه بنمایــۀ اصلــی ایــن نــوع
اثرپذیــری بهتــر در
ادبــی را ســاخته اســت .ایــن گونــه ادبــی ،بهلحــاظ داشــتن قابلیتهــای
ِ
ذهــن مخاطــب ،گامــی مهــم در جهــت نشــر معــارف دینــی و نیــز حفــظ فرهنــگ دینــی محســوب
میشــود .از ایــن میــان ،الگوپذیــری از اهــل بیــت  bاز دیربــاز ،از بنیانهــای فکــری نویســندگان
در خلــق آثــار نغــز و دلکــش محســوب شــده و توجــه آنهــا را بــه خــود معطــوف داشــته اســت؛
بنابرایــن اهتمــام بــه مطالعــه و اســتخراج مفاهیــم اخالقی در ســیره و ســنت ایشــان در دســتور کار
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نویســندگان ّ
متعهــد قــرار گرفتــه اســت .بهنظــر میرســد آنچــه امــروز میتوانــد راهگشــای فهــم
عمیــق کالم معصومــان  bباشــد ،تبییــن دیــدگاه و مبانــی نظــری ائمــه  bاز خــال تجزیــه و
تحلیــل کالم ایشــان بــرای رســیدن بــه درکــی جامــع از دیدگاههــا و مبانــی اعتقــادی آنهاســت.
بــه ایــن منظــور ،بــرای بررســی ،اســتخراج و مقولهبنــدی گزارههــای اخالقــی در روایــات رضــوی
موجــود در کتــاب منتهیاآلمــال ،1از روش تحلیــل محتــوا بهــره گرفتهایــم.
ّ .1-1
اهمیت و ضرورت تحقیق
امــروزه لــزوم تبییــن هرچــه دقیقتــر مبانــی فرهنــگ رضــوی در حــوزۀ اخــاق و تربیت اســامی،
بیــش از پیــش احســاس میشــود؛ زیــرا دســتیابی بــه ایــن امــر ،شــبکه مفهومــی ویــژهای را
ترســیم میکنــد و نویدبخــش بابهــای جدیــد در حــوزۀ اخــاق پژوهــی حدیثــی بهشــمار
میآید(بهشــتی و همــکاران.)113 :1376 ،
آنچــه اندیشــمندان مســلمان را بــه تأمــل و تعقــل در ســبک زندگی اســامی واداشــته ،تأثیر ســوء
فرهنــگ غربــی در زندگــی اســامی اســت .چرایــی آن را میتــوان در دوری از ســیرۀ درسآمــوز و
انسانســاز اهــل بیــت  bدر آثــار روایــی جسـتوجو کــرد .چراکــه در طــی ســالهای اخیــر آثــار
روایــی و ســینمایی غربــی ،بخــش وســیعی از زندگیهــای ماشــینی را بــه خــود اختصــاص داده و
کانــون توجــه خانوادههــا بهویــژه نســل جــوان ،واقــع شــده اســت .در مــواردی هــم زمینــۀ انحــراف
جوامــع را فراهــم آورده اســت کــه ضــرورت پرداختــن بیشــتر بــه چنیــن پژوهشهایــی را نشــان
میدهــد.
 .2-1پرسشهای پژوهش
این جستار درصدد پاسخگویی به این پرسشهاست:
 .1دلیــل انتخــاب ایــن کتــاب بــرای جســتار پی ـشرو ،ایــن اســت کــه آن را منبــع جامعــی بــرای پیــاده کــردن تعالیــم درسآمــوز و
انسانســاز رضــوی در آینــۀ روایتهــا یافتیــم .همانطــور کــه از نــام آن برمیآیــد ،ایــن اثــر گوش ـهای از ســیرۀ چهــارده معصــوم b
میآیــد و در کنــار آثــار دیگــر ،حقیقــت شناســنامۀ الگوپذیــری و پیــروی از مکتــب واالی اهــل بیــت  bبــرای نیــل بــه ســعادت دنیــوی
و اخــروی در عصــر حاضــر اســت.
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عمدهتریــن درونمایــۀ دینــی روایــات منتهیاآلمــال در بــاب امــام رضــا  gحــول چــه
موضوعاتــی اســت؟
کدام مضمون در این روایات ،بیشترین بسامد را داشته است؟
 .3-1فرضیههای پژوهش
 .1روش تحلیــل محتــوا یکــی از روشهــای نویــن و نظاممنــد در مواجهــه بــا متــون روایــی اســت
کــه کاربســت آن در متــون دینــی در ایــن دهــه ،گامــی نویــن محســوب میشــود.
 .2از آنجــا کــه پژوهشــگران در تحلیــل متــون حدیثــی ،بــدون هیــچ پی ـشداوری بــه تحلیــل
ایــن متــون میپردازنــد ،ایــن روش چنیــن قابلیتــی را دارد تــا بــرای ّ
ماهیتــی مشــخص و مفاهیــم
معیــن بــه کار گرفتــه شــود .پــس منظــور از تحلیــل ّ
ّ
کمــی در ایــن جســتار فراوانــی کلیدواژههــا،
جهتگیریهــا و مضامیــن اصلــی محتواســت کــه منجــر بــه پدیــد آمــدن شــاخصههایی بــرای
تحلیــل کیفــی روایــات رضــوی ،از مجموعــه روایــات کتــاب گرانســنگ منتهیاآلمال شــده اســت.
 .4-1پیشینۀ پژوهش
بــا بررســی و جس ـتوجوی کتابخان ـهای در مجلههــا و ســایتهای معتبــر ایــن نتیجــه حاصــل
ی دربــارۀ «تبیین ســیمای امــام رضــا  gبر مبنــای تحلیل
ب و پژوهشـ 
شــد کــه تاکنــون هیــچ کتــا 
محتوایــی روایتهــای کتــاب منتهیاآلمــال» ،بــه رشــته تحریــر درنیامــده اســت.
چنانکــه پیداســت برخــی پژوهشــگران بــه ذکــر بعضــی از ایــن مؤلفههــای اخالقــی تربیتــی در
ســیرۀ امــام رضــا  gپرداختهانــد .از میــان آنهــا میتــوان بــه ایــن آثــار اشــاره کــرد :قبلــۀ هفتــم
شــامل آثــار شــاعران دربــارۀ امــام رضــا  gاز مشــفق کاشــانی و محمــود شــاهرخی(،)1377
بــا موضــوع اشــعار رضــوی بــا مضامیــن عرفانــی مذهبــی اســت و کتــاب مدایــح رضــوی در شــعر
فارســی از احمــد احمــدی بیرجنــدی و علــی تقــوی زاده( )1377کــه اشــعار رضــوی را از قــرن
ی نیــا( )1390در مقالۀ «آثــار تربیتــی و روان-
ششــم تــا عصــر حاضر گــرآوری کــرده اســت .ســبحان 
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شــناختی دعــا» ،بــه بررســی ابعــاد روانشــناختی و تربیتــی آثــار دعــا پرداختــه اســت .جانیپــور
و ســروری مجــد( )1393در مقال ـهای بــا عنــوان «تبییــن شــیوههای تربیتــی امــام رضــا  gدر
راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســامی بــر مبنــای تحلیــل محتــوای دعاهــای صحیفــه رضویــه»
بهشــیوۀ تحلیــل محتــوا در قالبهــای بیانــی ،بــه اســتخراج و طبقهبنــدی و تجزیــه و تحلیــل
ادعیههــای رضــوی پرداختــه اســت .مقالــۀ «بازتــاب بنیادهــای اخــاق اجتماعــی امــام رضــا
 gدر شــعر ّ
متعهــد عربــی و فارســی» از دکتــر بهمــن هادیلــو ( ،)1394بــه کشــف بنیادهــای
اخــاق اجتماعــی در پرتــو شــعر عربی و فارســی پرداخته اســت .معتمــدی و فتاحــی زاده()1396
مقال ـهای بــا عنــوان «تحلیــل محتــوای احادیــث رضــوی در موضــوع «بخــل» بــا رویکــرد تربیــت
اخالقــی» ،بــه اســتخراج ،طبقهبنــدی و مقولهبنــدی موضــوع بخــل در روایــات ارائــه شــده در بــاب
امــام رضــا  gپرداختهانــد.
در بــاب بررســی تحلیــل محتــوای احادیــث ،دعاهــا و روایــات رضــوی میتــوان بــه مقالــۀ
احدیــان و فتاحــی زاده ()1397؛ بــا عنــوان «تحلیــل محتــوای روایــت رضــوی دربــارۀ ویژگیهــا و
شــاخصههای امامــت الحجــة کافــی» ،بهشــیوۀ تحلیــل محتــوا بــه بررســی ادعاهــای مطرح شــده
در بــاب روایــات امــام رضــا  gدر کتــاب الحجــه مرحــوم کلینــی پرداختهانــد ،امــا بــا ایــن اوصــاف
تاکنــون پژوهشــی روشــمند کــه بتوانــد بــه تجزیــه و تحلیــل کالم امــام رضــا  gبــرای رســیدن بــه
درکــی جامــع از ایشــان در روایــات منتهیاآلمــال بهشــیوۀ تحلیــل محتــوا بپــردازد ،انجــام نشــده
اســت .بنابرایــن ،لــزوم انجــام چنیــن پژوهشهایــی را میطلبــد .بــه ایــن منظــور ،نویســندگان
در ایــن مقالــه کوشــیدهاند تــا بــدون هیــچ پیـشداوری بــه تحلیــل ایــن روایــات بپردازنــد ،چراکــه
ماهیتــی مشــخص و مفاهیــم ّ
ایــن روش ایــن قابلیــت را دارد تــا بــرای ّ
معیــن بــه کار گرفتــه شــود؛
بنابرایــن ،منظــور از تحلیــل ّ
کمــی در ایــن جســتار فراوانــی کلیدواژههــا ،جهتگیریهــا و
مضامیــن اصلــی محتواســت کــه منجر بــه پدیــد آمدن شــاخصههایی بــرای تحلیــل کیفــی روایات
رضــوی ،از مجموعــه روایــات کتــاب گرانســنگ منتهیاآلمــال شــده اســت .امیــد اســت نتایــج و
دســتاوردهای حاصــل از آن راهگشــای دیگــر پژوهشــگران ادبیــات روایــی باشــد.
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 .2پردازش تحلیلی موضوع
روایتهــای دینــی بهعنــوان بخشــی از گنجینــۀ ادبــی و فرهنگــی مــا شــامل قصههــای
قرآنــی ،داســتانهای مذهبــی و تاریــخ انبیــا و اولیاســت .یکــی از خألهــای پژوهشــی و
آموزشــی در حوزههــای تربیتــی ،فقــدان مواجهــۀ نــاب و اســتفادۀ مســتقیم از معــارف اهــل
بیــت  bاســت .از آنجــا کــه «ســبک زندگــی بهعنــوان تجلــی عینــی اندیشــهها و عقایــد،
تأثیــر فراوانــی نیــز بــر عقایــد و اندیشــهها و بــه خصــوص صفــات انســانی دارد و از ایــن رو
ً
شــکلگیری خلــق و خــو و نگرشهــا عمومــا متأثــر از ســبک زندگــی اســت»(هندی و
دیگــران .)228 :1383 ،ســیره و فرهنــگ رضــوی رویکــردی را در ادبیــات روایــی مطــرح کــرده
ً
کــه الزمــۀ بررســی آن نگرشــی کامــا فرهنگــی بــه ادبیــات روایــی اســت .در دوران معاصــر بــا
توجــه بــه ظهــور اســتعمار جدیــد و فشــار امپریالیســم بــر مکتــب تشــیع و بــه تبــع آن آغــاز
بیــداری اســامی در کشــورهای مختلــف ،آثــار شــیعی نیــز رونــق خــاص خــود را پیــدا کــرده
اســت .از دیگــر ســو ،میتــوان علــت افزایــش رونــد ابتــا بــه جــرم و جنایــت در جهــان امــروز را
در غفلــت از دیــن و مکتــب اخالقــی اســام و مســئلۀ دوری یــا نزدیکــی آنــان بــه کفــر 1و دیــن
جس ـتوجو کــرد .ادیبــان و عالمــان زیــادی در اقصــی نقــاط جهــان بــه دفــاع از آرمانهــای
ایــن مکتــب و ترســیم مظلومیــت شــیعه و پیشــوایان آن برخاســتند کــه از جملــه ایــن عالمــان
میتــوان بــه «شــیخ عبــاس قمــی» اشــاره کــرد کــه دارای آثــار بســیار زیبــا بــا عاطفــهای
جوشــان از عشــق اهــل بیــت  bاســت .غالــب آثــار وی را مــدح امامــان بزرگــوار و اهــل بیــت
 bتشــکیل میدهــد .آثــار ایــن ادیــب ،از یــک ســو بیانگــر حـ ّ
ـب وی بــه اهــل بیــت  bو از
ســوی دیگــر نشــاندهندۀ آگاهــی دینــی بــاالی ایشــان بهویــژه در وادی مفاهیــم رضــوی
اســت .ایــن پژوهــش بــه تبییــن جایــگاه امــام رضــا  gبهعنــوان اســوهای تــام در آثــار ّ
متعهــد
بــا تکیــه بــر رویکــرد روایــی پرداختــه اســت .از ای ـنرو ،در ایــن جســتار ،برآنیــم تــا بــه واکاوی
ســیرۀ علمــی و عملــی و شــئون اجتماعــی آن حضــرت بــا تکیــه بــر تحلیــل گفتمــان روایــی و
نقــش آفرینــی آن در بیــداری ّامــت از آن زمــان تــا عصــر حاضــر بپردازیــم.
ان یَقُول ُ َ َ
س فِی ُق ُلوب ِ ِه ْم َوا ُ
ون(آل عمران)167 ،
یم ِ
هلل أَ ْعلَ ُم ب َِما یَ ْكت ُُم َ
ُ .1ه ْم لِلْ ُك ْف ِر یَ ْو َم ِئ ٍذ أَ ْق َر ُب ِم ْن ُه ْم ل ِْلِ َ
ون ب ِأ ْف َوا ِه ِه ْم َما ل َ ْی َ
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 .1-2جایگاه ادعیه و روایات اخالقی تربیتی رضوی در زندگی
خداونــد عـ ّـز و جــل ،تربیــت هــر موجــودی را خــود ،عهــدهدار شــده و تمامــی مخلوقــات را بــا
طبیعتهــای مختلفشــان ،بهســوی کمــال مطلــق خــود پیــش میبــرد و فیــض خویــش را
بهقــدر اســتعداد و بهفراخــور حــال آنــان بــه سویشــان ســرازیر میکنــد ،امــا در خصــوص انســان
بــر او ّ
منــت گذاشــته و قســمتی از کار خــود در تربیــت را بــه او واگــذار و انســان را در انتخــاب خیــر
و شـ ّـر ،مختــار کــرده اســت :إ َّنــا َه َد ْی َنـ ُ
ـاه َّ
الســب َیل إ َّمــا َشــاک ًرا َوإ َّمــا َک ُفـ ً
ـورا( 1انســان .)3 ،خداونــد
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ّ
متعــال ،همچنیــن نعمتهــای بیشــمار خــود را بــرای بشــریت بــا کتابهــای آســمانی بههمــراه
ُْ
ً
ُ َ َّ
َ
ال ِّم ِّییـ َ
ـذی َب َعــث ِفــی
ـن َر ُســول
پیامبــران الهــی تکمیــل میکنــد ،چنانکــه میفرمایــد :هــو الـ ِ
ِّ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ـاب َوال ِحک َمة(جمعــه 2.)2 ،قــرآن کریــم در تتمــۀ
یهــم ویعلمهــم ال ِکتـ
منهــم یتلــو علی ِهــم آی ِاتـ ِـه ویزک ِ
بحــث عقــل ،از مــکارم اخالقــی ســخن بــه میــان آورده اســت و از تعلیــم و تزکیــه بــه عنــوان فلســفه
َّ ُ ُ
ـت ُ
التمــم مـ َ
ـکارم االخــاق» (3مجلســی ،ج.)201 :16
بعثــت پیامبــران یــاد میکنــد«.و إنمــا ب ِعثـ
ْ َ ُ ً ْ ُ ْ َُْ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
یهــم رســول ِمنهــم یتلــو
آیــۀ  129از ســورۀ شــریفۀ بقــره بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارد :ربنــا وابعـ
ـث ِف ِ
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ
یهـ ْـم ِإنــك أنــت ال َع ِزیـ ُـز ال َح ِكیـ ُـم.4
علی ِهــم آی ِاتــك ویعلمهــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة ویزك ِ
ســخنان گهربــار ائمــه اطهــار  bپــس از قــرآن کریــم ،گرانقدرتریــن میــراث دیــن مبیــن
اســام بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت .ایــن محتــوای غنــی و هویتبخــش ،قابلیــت آن
را دارد کــه در حوزههــای مختلــف علــوم بشــری اســتفاده و بهعنــوان مبنایــی بــرای مطالعــات
بنیادیــن و کاربــردی ،بهویــژه در توســعه و ترویــج ســبک زندگــی اســامی و الگوهــای تربیتــی در
نظامهــای آموزشــی در نظــر گرفتــه شــود .برخــی ،ســبک زندگــی را تجســم تــاش انســان بــرای
یافتــن ارزشهــای بنیــادی یــا بهتعبیــری فردیــت برتــر خــود در فرهنــگ موجــود و شناســاندن آن
بــه دیگــران تعریــف کــرده و برخــی دیگــر آن را بــه ّ
کلیــت زندگــی و همــۀ فرایندهــای عمومــی و
خصوصــی آن تطبیــق دادهانــد ( ،)Adler ,1956:32امــا آنچــه در ایــن میان شایســته تأمل اســت،
 .1ما راه را به او نشان دادیم .خواه شاکر باشد خواه ناسپاس.
 .2اوســت کــه در میــان مــردم بیســواد ،پیامبــری از خودشــان برانگیخــت تــا آیــات را بــر آنــان بخوانــد و آنــان را [از آلودگیهــای فکــری
و روحــی] پاکشــان کنــد بــه آنــان قــرآن و حکمــت بیاموزد.
 .3همانا من فقط برای کامل کردن خصلتهای پسندیدۀ اخالقی مبعوث شدم.
 .4پــروردگارا! در میــان آنــان پیامبــری از خودشــان برانگیــز کــه آیــات تــو را بــر آنــان بخوانــد و آنــان را کتــاب و حکمــت بیامــوزد و [از
آلودگــی هــای ظاهــری و باطنــی] پاکشــان کنــد؛ زیــرا تــو توانــای شکســت ناپذیــر و حکیمــی.
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برگزیــدن ســبکهای مختلــف بــرای زندگــی اســت کــه گاهــی باعــث بــروز الگوهــای رفتــاری
مخــرب و بهدنبــال آن آســیبهای اجتماعــی تأثیرگــذار میشــود.
زبــان ادعیــه دربردارنــدۀ حاصــل تمامــی ایــن مشــربها و روشهاســت ،چراکــه در دعــا هــم بــه
نتیجــۀ اخــروی و ثــواب و عقــاب مترتــب بــر اخــاق و رفتــار اشــاره و هــم بــه عنصــر محبــت ،انــس
بــا خــدا ،توجــه بــه معرفــت نفــس و عرفــان الهــی و نیــز بــه ُحســن و قبــح افعــال و همچنیــن بــه
آثــار اجتماعــی و نتایــج بــار آمــده از آن در زندگــی دنیــا ،توجــه میشــود .بــا ایــن ترکیــب ،ســالک
را بــا قدرتــی تمــام ،بهســوی فضیلتهــا ســوق میدهــد و از پلیدیهــا دور نگــه م ـیدارد .ارزش
و ّ
اهمیــت ایــن متــون را میتــوان از جنبــۀ آموزشــی بــودن آنهــا جس ـتوجو کــرد .چراکــه ایــن
ادعیههــا و روایــات بیــش از آنکــه جنبــۀ دعایــی داشــته باشــد ،جنبــۀ آموزشــی و تربیتــی داشــته و
آن امــام همــام تــاش کــرده تــا ضمــن اســتفاده از ابــزار تبلیغاتــی دعــا ،مفاهیم مهمــی را بــه مردم
و جامعــۀ اســامی القــا کنــد.
ســبک زندگــی بــه عنــوان تجلــی عینی اندیشـهها و عقایــد ،تأثیــر فراوانی نیز بــر عقاید و اندیشـهها
ً
و بهخصــوص صفــات انســانی دارد و از ای ـنرو ،شــکلگیری خلقوخــو و نگرشهــا عمومــا متأثــر از
ســبک زندگــی اســت .در طــول ســالهای متمــادی بهدنبــال پدیــدۀ جهانــی شــدن ،ســیل افــکار
و اندیش ـههای متناقــض و گاه مخــرب غربــی بــه گون ـهای لجامگســیخته و ناهنجــار ،وارد جوامــع
اســامی شــده و در مــواردی زمینــۀ انحـراف جوامــع را فراهــم آورده اســت .از آنجــا کــه ســبک زندگی
اســامی دارای مراتــب مختلفــی از هنجارهــا ،بینشهــا و قابلیتهایــی اســت و تمســک بدانهــا
در حقیقــت زمینهســاز ســعادت بشــر را فراهــم میکنــد ،بـ ه میــزان توانایــی فــرد در تأمــل و تعمــق در
ّ
فهــم ایــن معــارف واال ،ســطح ســبک زندگــی آنــان ترقــی پیــدا میکنــد و کاهــش ایــن ســطح بیانگر
نداشــتن توانایــی فــرد در فهــم معــارف و برخــورداری از مواهــب ایــن نعمــت  1بزرگ اســت .در تکمیل
ایــن دعــوی بایــد گفــت :ایــن ادعیــه بــه توســل بــه اهــل بیــت نیــز بســیار ســفارش شــده و بهدفعــات
بــر اســتجابت دعــا در ضمــن اســتجابت دعــای ائمــه اطهــار  bنیــز اشــاره شــده اســت .بدیهــی
اســت همــۀ ایــن امــور بــا رویکــرد و هدفــی تربیتــی در ادعیــۀ آن امــام همــام جــای گرفتــه اســت.
ـم ْالِ ْسـ َ
ـر ُمت ََجانِـ ٍ
ـم
ـم ن ِ ْع َم ِتــی َو َرضِ یـ ُ
ـم َوأَت َْم ْمـ ُ
 .1ال ْ َیـ ْو َم أَ ْك َملْـ ُ
ـا َم دِی ًنــا َف َمـ ِ
ـف ِلِثْـ ٍ
ـت ل َ ُكـ ُ
ـت َعلَ ْی ُكـ ْ
ـم دِی َن ُكـ ْ
ـت ل َ ُكـ ْ
ـن اضْ ُطـ َّ
ـر فِــی َمخْ َم َصـ ٍة َغ ْیـ َ
حِ
یم(مائــده.)3 ،
ر
ـور َ ٌ
َفـإ َِّن اهللَ َغ ُفـ ٌ
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

43

44
 .2-2فراوانی کلمات
منظــور از فراوانــی کلمــات در ایــن مبحــث همــان کلیدواژههــای مفهومســاز اســت .در ایــن روش
ً
عمدتــا واژههایــی کــه بیشــترین بســامد را در روایــات داشــتهاند همچــون یــک مفهــوم مشــترک در
قالــب نمــودار جــای داده میشــوند .نمــودار میلـهای بیشــترین کلمــات اســتفاده شــده در روایــات
رضــوی در ایــن مقالــه بــه شــکل زیــر اســت:

شکل :1نمودار فراوانی واژگان کلیدی در روایات رضوی

 .3-2تکنیک پژوهش بهشیوۀ تحلیل محتوا
یکــی از روشهــای نویــن و نظاممنــد در مواجهــه بــا متــون روایــی ،روش «تحلیــل محتــوا»
اســت کــه کاربســت آن در متــون دینــی ،گامــی نویــن محســوب میشــود .اندیشــمندان حــوزۀ
تحلیــل محتــوا ،آن را فنــی دانســتهاند کــه بــه کمــک آن ،میتــوان ویژگیهــای خــاص پیــام را
بهطــور نظامیافتــه یــا عینــی ،شناســایی کــرد(رک .بــاردن .)14 :1375 ،بــه گفتــۀ کریپنــدورف
تحلیــل محتــوا ،روشــی اســتنباطی اســت کــه بهصــورت منظــم و عینــی ،بهمنظــور تعییــن
ویژگیهــای پیــام ،بــه کار بــرده میشــود .در ایــن روش ،پیامهــا بهصــورت منظــم ،کدگــذاری و
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بهگونـهای طبقهبنــدی میشــود کــه پژوهشــگر بتوانــد آنهــا را بهصــورت ّ
کمــی ،تجزیــه و تحلیــل
کند(کریپنــدورف.)28 :1378 ،
محــور اصلــی پژوهــش ،تجزیــه و تحلیــل روایــات امــام رضــا  gدر کتــاب منتهیاآلمــال بـهروش
تحلیــل محتواســت .اســتفاده از ایــن روش ،گویــای ایــن حقیقــت اســت که امــام این مفاهیــم را در
ً
قالبــی منســجم و دقیــق بیــان کــرده اســت .از ایـنرو ،میتوانــد بهصــورت مدلــی کامــا منطقــی
بــرای بهبــود روابــط انســانی مــورد توجــه قــرار گیرد.
ایــن روش ،قابلیــت دارد کــه پژوهشــگران ،بــدون هیــچ پیـشداوری در متــون حدیثــی ،به تحلیل
خالــص متــن بپردازنــد .نمــودار فراوانــی روایــات رضــوی ارائــه شــده از راویــان در جــدول زیــر نمایان
است:
ردیف

موضوع

فراوانی

1

مرحوم کلینی

19

2

عالمه مجلسی

17

3

ابن بابویه

17

4

ابن شهرآشوب

15

5

طبرسی
ّ
ّریان بن صلت

13
9

7

محمد بن فحص

6

8

دیگر راویان

4

6

شکل  :2درصد فراوانی راویان در باب روایات رضوی

در ادامــه بــه مقولهبنــدی ایــن روش در روایــات رضــوی منتخــب در کتــاب منتهیاآلمــال
میپردازیــم:
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 .4-2مقولهبندی روایتهای رضوی در کتاب منتهیاآلمال (تحلیل کیفی و توصیفی)
چنانکــه مطــرح شــد ،در ایــن مقالــه بــرای تبییــن دقیــق مؤلفههــای بـهکار رفتــه در روایتهــای
رضــوی ارائــه شــده در کتــاب منتهیاآلمــال ،از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده اســت .در
ّ
ابتــدا بــه معرفــی ایــن روش و انــواع فنــون ادبــی آن و در نهایــت بــا بیــان ادلــه عقالنــی ،بــه بیــان
روش مناســب بــرای انجــام ایــن مهــم میپردازیــم.
از آنجــا کــه امــروزه روشهــای تحلیــل متــن در فهــم معنــای اساســی متــون کاربــرد زیــادی پیــدا
کــرده و از دیربــاز نیــز در تفســیر کتــب مقــدس اســتفاده شــده اســت ،بــه نظــر میرســد چنیــن
ً
روشهایــی بهویــژه روش تحلیــل محتــوا بتوانــد در تفســیر متــون دینی و حدیثــی که عمدتــا دارای
معانــی بلنــدی هســتند و نیــاز بــه مطالعــۀ عمیــق دارنــد ،مفیــد باشــد(مطیع و همــکاران:1394 ،
 .)102در ایــن روش ،تحلیــل محتــوای فراینــد نظاممنــد شناســایی ،طبقهبنــدی ،تبییــن،
تفســیر ،اســتنباط ،اســتخراج بررســی میشــود .افــزون بــر آن ،در ایــن روش «بــه دلیــل توجــه
بــه عناصــر فیزیکــی و نیــز پیامهــای مســتتر و نهفتــه در متــن ،از دو رویکــرد ســطحی و عمقــی
اســتفاده میشــود»(معروفی و یوس ـفزاده .)19 :1389 ،تحلیــل محتــوا در حقیقــت ،تکنیکــی
کارآمــد بــرای توصیــف عینــی و منظــم و آشــکار پدیدههــا بهشــمار میآیــد.
جســتار حاضــر ،بــا بهرهگیــری از ایــن روش در ســه ســطح ّ
کمــی ،کیفــی ،و توصیفــی و ترســیم
نمودارهایــی چنــد بــه تبیین فراوانــی مضامینی رضــوی موجــود در کتــاب منتهیاآلمال میپــردازد.

شکل  :3نمودار فراوانی مضامین رضوی
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در ادامه ،عمدهترین مضامین رضوی در این روایات را در چند محور به بحث میگذاریم.
 .1-4-2ذکر مناقب ،مفاخر و مکارم حضرت ثامن الحجج g
فضایــل و مناقــب امــام رضــا  gبهخاطــر فراوانــی کــه دارد بــر هیچکــس پوشــیده نیســت؛ در
حقیقــت شــمارش فضایــل ایشــان ماننــد شــمارش ســتارگان آســمان امــری غیــر ممکــن اســت.
ابونــؤاس شــاعر معــروف عباســی ،مقابــل هــارون الرشــید و مأمــون عباســی ،امــام رضــا  gرا در
ابیاتــی اینگونــه توصیــف میکنــد:
ُ
 .1ق َیل لی ْأن َت ْأو َحــ ُـد َّ
اس ط ّرا
الن
ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ
ـکالم نظـ ٌ
ـام
 .2لــک ِمــن جو هـ ِـر الـ ِ ِ
َ .3ف َع َلی َما َت َر ْک َت َم ْد َح ْإبن ُم َ
وسی
ِ
ُ ُ
ْ َ ُ َ ْ َ
ـام
 .4قلــت ال أســتطیع مــد ح إمـ ٍ

فــی ُع ُلــوم َ
الو َر ی و شـ ْـعر َ
البدیه
ِ
ِ
ِ
ْ
ُیث ِمـ ُـر الـ ُـد َّر فــی َیـ َـد ْی ُم ْج َت ِنیـ ِـه
َ َ
ـال َّالتــی َت َج َّم ْعـ َ
ـن ِفیـ ِـه
والخصـ
ِ
ً
ُ َ
1
ألبیــه
کا َن ِج ْبر یــل خا د مــا
ِ
(ابن خلکان1430 ،ق ،ج)270 :3

در جــای دیگــر چنیــن آمــده کــه روزی ابونــؤاس ،درحالیکــه از نــزد مأمــون آمــده بــود ،خدمــت
امــام رضــا  gآمــد و گفــت :ای فرزنــد رســول خــدا ،شــعری در مدح شــما ســرودهام .دوســت دارم
آن را بشــنوی .امــام فرمــود :بخــوان .ابونــؤاس چنیــن آورد:
ُ َ َّ َ َ ّ ُ
		
یاب ُهــم
 .1مطهــرون ن ِقیــات ِث ِ
َ َ َ ُ ََ ّ َ
		
نسـ ُـب ُه
 .2من لم یکن عل ِویا ت ِ
َ ُ ََ ُ
ُ
		
المل األعلی َو ِع َندکم
 .3وأنتم

َّ ُ َ َ
َ ُ
َ
أین َما ذ ِکروا
یهم
جری الصالة عل ِ
ت ِ
َ
َف َمــا َلـ ُـه ف َیقیــم َّ
الد هـ ِـر ُم َفتخـ ُـر
ِ ِ
َ َ
ُ
ُّ َ ُ 2
تاب َو ما جائت ِب ِه السور
ِعلم ِ
الک ِ
(حموی جوینی1400 ،ق ،ج)201 :2

 .1بــه مــن گفتــه شــد کــه تــو در علــم و شــاعری یگانــه هســتی .2 .و از اصالــت و گوهــر کالم چیــزی را داری کــه شــنونده از آن ُدر
برمیگیــرد .3 .بــا وجــود ایــن چــرا مــدح علــی بــن موســی و صفــات برجســتۀ او را نمیکنــی؟  .4گفتــم مــن نمیتوانــم مــدح امامــی
را بگویــم کــه جبرئیــل ،خــادم پــدرش بــوده اســت.
 .2امامــان معصــوم ،پاکیــزگان و پاکدامنــان هســتند کــه هــرگاه نامــی از ایشــان بــه میــان آیــد ،بــر آنهــا درود و تحیــت فرســتاده خواهــد
شــد .2 .کســی کــه انتســابش بــه ســالۀ پــاک علــی  gنرســد ،در روزگاران دارای مجــد و افتخــار نیســت .3 .بهراســتی کــه شــما در
جایــگاه بلنــد قــرار داریــد و علــم کتــاب [قــرآن] و محتــوای ســورههای آن نــزد شماســت.
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ابــن بابویــه بــه اســتناد بــه ســند معتبــر روایــت کــرده کــه دعبل خزاعــی بــر امــام رضــا  gدر مرو
وارد شــد و عــرض کــرد :یابــن رســول اللــه! مــن قصیــدهای بــرای شــما گفتـهام و قســم خــوردهام
کــه قبــل از شــما بــرای کســی نخوانــم .حضــرت فرمــود :بیــار آن را .پــس خوانــد قصیــدۀ «مدارس
آیــات» تــا رســید بــه ایــن بیــت:
ً
َ
َ
َأرى َف َ
یـــئ ُهم ِفی غ ِیر ِهم ُمتق َّسمـــا

ُ
أیــــدیهم مـِـــن َف ِ َ َ
ات
َو
یــــئ ِهم ص ِـفر ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق1997 /م)231 :
حضرت گریست و فرمود :راست گفتی ای خزاعی! پس چون رسید به این بیت:
ِـــم
إذا ُوت ِـروا َم ُّدوا إلى أ ْه ِل ِوتْ ِره ُ

َ
کــــ َفاً َعــــن األَ ْوتــــا ِر ُمن َقــبِضَ اتِ
أ ُ

2

(همان)
حضرت فرمود :بلی والله مقبضات و چون رسید به این بیت:
ــت أَیَّا ِم َح ْولی بش ِّرها
ل َ َقــــد َح َّف ْ

عد َوفاتی
من ب َ َ
إنــــی َلَرجـــــو األَ َ
َو ّ

3

(همان)
حضرت فرمود :ایمن گرداند خدا تو را از روز فزع اکبر .چون رسید به این بیت:
ـر بـ َِبغْـدا ٍد ل ِـ َن ْف ٍ
و َق َـ ْب ٌ
ـس َز ِك َّی ٍة َّ

حمـ ُن فـی الغ ُُرفاتِ
تَضَ َّم َن َهـا َّ
الـر َ

4

(همان)
حضــرت فرمــود آیــا ملحــق نکنــم بــه ایــن موضــع از قصیــدۀ تــو دو بیتــی کــه تمــام قصیــدۀ تــو به
آن خواهــد بــود؟ عــرض کــرد :ملحــق فرمــا یابــن رســول الله.
 .1میبینید که میراثشان در دست دیگران پراکنده شده است ،حال آنکه دست خودشان از همه چیز خالی است.
 .2آنگاه کــه مــورد ظلــم و ســتم و انتقــام جویــی واقــع شــوند ،دسـتهای خــود را بــرای دفــاع از خــود دراز میکننــد حــال آنکــه از انتقــام
جویــی بیزارند.
ش و کوشش آن هراسناک بودم .لذا امنیت پس از مرگ [و در قیامت] را آرزو میکنم.
 .3همانا از روزگار و تال 
 .4قبری در بغداد (قبر امام موسی کاظم) که متعلق به روحی پاک و مطهر است که خداوند آن را در در بهشت قرار دهد.
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یبـ ٍۀ
ـر ب ُِطـ ٍ
ـوس یــا ل َ َهــا ِمــن ُمصِ َ
َ .1و َقبـ ٌ

أحشَ ــا ِء ب ِال َز َف َر اتِ
أ ل َّ َح ْت َعلَی ْ

ـث اللّ ُـه قـآئماً
الحشْ ِر َح ّتى یَ ْب َع َ
 .2إلَـى َ

ــم وال َك َرباتِ
فـر ُج فیهـا الـ َه َّ
یُ َـ ّ

1

(همان)
دعبــل گفــت :یابــن رســول اللــه! ایــن قبــری کــه فرمودیــد بــه طــوس اســت قبــر کیســت؟!
حضــرت فرمودنــد :قبــر مــن اســت و ایــام و لیالــی منقضــی نمیشــود تــا آنکــه میگــردد طــوس
محــل رفــت و آمــد شــیعه زوار مــن ،آگاه بــاش هــر کــه زیــارت کنــد مــن را در غربــت مــن بــه طــوس
خواهــد بــود بــا مــن در درجــۀ مــن روز قیامــت آمرزیــده باشــد(قمی.)892-891 :1379 ،
عالمــۀ مجلســی در جــاء العیــون در احــواالت امــام رضــا  gچنیــن آورده اســت« :اســم
شــریف آن حضــرت علــی و کنیــت آن ابوالحســن و مشــهورترین القــاب آن حضــرت رضــا اســت و
صابــر و فاضــل و رضــی و وفــی و قره اعیــن المؤمنین و غیــظ الملحدین نیز میگفتند»(مجلســی،
1403ق.)24 :
فضایــل و مناقــب حضــرت ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا  gنهچنــدان اســت کــه در حیز
بیــان آیــد و یــا کــس احصــای آن توانــد و فیالحقیقــه فضایــل آن جنــاب را احصــا نمودن ســتارگان
آســمان شــمردن اســت(قمی .)829 :1379،ایشــان از بــدو ورودشــان بــه نیشــابور بیــن مــردم
َ َ َّ َّ
مشــتاق بــه اهــل بیــت  ،bدر حدیــث سلســلة الذهــب ،کلمــۀ «ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه» را دژ محکمــی
دانســت کــه هرکــس واردش شــود ،از عــذاب ایمــن اســت و پذیــرش والیــت خــود را یکــی از شــروط
َ َ
ُ
داخــل شــدن بــه ایــن حصــن دانســتَ :
«عــن ّ
الرضــا ِمــن َآی ِاتـ ِـه َعــن َر ُســول اللــه قــالَ :سـ ِـمعت الله
ِ
َ َ ْ َ َ
َ َ ََ
َ َ َّ َّ
َ َ ْ َ
َّ
ـن َعذ ِابــی قــال فل َّمــا َمـ َّـر ِت
ـن َدخــل ِح ْص ِنــی أ ِمــن ِمـ
عزوجــل َیقــول :ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه ِح ْص ِنــی فمـ
َ َ َّ َّ
ْ ُ
َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
وط َها»(ابن بابویــه1378 ،ق« .)25 :ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه» دژ مــن
وطها و أنــا ِمــن شـ ُـر ِ
احلــة نادانــا ِبشــر ِ
الر ِ
اســت ،پــس هرکــس کــه در دژ مــن درآیــد از عذابــم در امــان اســت[ .البتــه] بــا شــرایطاش و مــن
جــزو شــرایط آنــم.
 .1قبــری در طــوس اســت وای از آن مصیبــت کــه تــا قیامــت آتــش حســرت و نالههــای جانســوز در وجــود مــن میافزایــد .2 .تــا روز حشــر
تــا روزی کــه حــق تعالــی برانگیــزد و ظاهــر گردانــد قائمــی را کــه فــرج میدهــد و غمهــا را از مــا میزدایــد.
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 .2-4-2علم الیتناهی امام رضا g
اهــل بیــت  bچشــمههای جوشــان معــارف الهــی و ابرهــای رحمــت و محبــت الهــی بــر
مؤمنینانــد .آشــنایی بــا ابعــاد گوناگــون شــخصیت و زندگــی ایــن رهبــران الهــی ،بهتریــن توشــه
ســالکان راه حقیقــت و پاکبــازان طریقــت ســعادت و کمــال اســت و هرکــس در جســتوجوی
راســتی و درســتی ،اخــاص و ایثــار و هدایــت و حــق اســت ،چــارهای جــز زانــو زدن در پیشــگاه
ایــن فرزانــگان پــاک و خزانـهداران علم الهــی ندارد»(اســتعالمی .)14-13 :1378 ،امــام باقر g
َ َ
َ
در ّ
اهمیــت منحصــر بــودن دانــش درســت در نــزد اهــل بیــت  bفرمودنــد« :شـ ِّـرقا أو غ ِّربــا فــا
ً َّ َ ً
ً
َ
1
ـیئا َخـ َـر َج مــن عندنــا أهـ َـل َ
البیت»(کلینــی1377 ،ق ،ج.)399 :1
ت ِجــدان ِعلمــا َصحیحــا إل شـ
ِ ِ ِ
ُ ِّ
ُْ
امــام رضــا  gدر بزرگداشــت دانایــی در ذیــل روایتــی میفرمایــدَ :
«ص ِدیـ ُـق كل ِا ْمـ ِـر ٍئ َعقلـ ُـه َو
ُ
َعـ ُـد ُّو ُه َج ْهل ُه»(ابــن شــعبه1404 ،ق ،ج443 :1؛ قمــی1350 ،ق 2 )849 :امــام علــی  gنیــز در
ّ
َ
ْ َ ُ َ ً َ
َّ َ
ـاء غ َدقا(جــن 3 )16 ،میفرمایــد:
روایتــی ذیــل آیــۀ :أن ل ِو ْاسـ َـتقاموا َعلــی الطریقــه الســقیناهم مـ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ً َ ً َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ
«لذقناهــم ِعلمــا ك ِثیــرا یتعلمونــه ِمـ
ـن ال ِئ َّم ِة»(اســترآبادی1409 ،ق ، 4)704 :خــدای متعــال در
َّ
َ
ُ
َ ََْ
َ َْ
ـاء كل شـ ْ
ـي ٍء َح ٍّي(انبیــاء )30 ،؛ 5اگــر کســی بــه علــم االمــام
قــرآن میفرمایــدَ :جعلنــا ِمــن المـ ِ
رســید ،بــه حیــات طیبــه میرســد؛ یعنــی مــا بــه او معرفــت دادیــم و او بــا کالم امــام  ،gبــه آّب
گــوارا و حیــات طیبــه میرســد.
یکــی از وظایفــی کــه در بســیاری از روایــات بــه آن تأکیــد شــده ،ذکــر فضایــل و مناقــب اهــل
ّ
حقانیت اســام
بیــت عصمــت و طهــارت اســت .تشــریح فضایــل اهل بیــت bبهتریــن راه اثبــات
و از بیــن بــردن شــبهات اســت .از جملــۀ روایاتــی کــه ســیمای اهــل بیــت  bدر آن بهوضــوح
تجلــی یافتــه ،زیــارت جامعــۀ کبیــره اســت کــه درواقــع توصیــف بلنــد و بلیغــی اســت از جنبههــای
عملــی رفتــار ائمــۀ اطهــار کــه از آن میتــوان بــه برپــا داشــتن عهــد و میثــاق و اصــول و فــروع
دیــن ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای رشــد و تعالــی جامعــۀ اســامی ،صیانــت از شــریعت
 .1اگر به شرق یا غرب عالم بروید ،دانش صحیحی نمییابید مگر آنچه از نزد ما اهلبیت بیرون میآید.
 .2دوست هر انسانی عقل او و دمنش جهلش است.
جن و انس] در راه (ایمان) استقامت ورزند ،با آب فراوان سیرابشان میکنیم.
 .3و اینکه اگر آنها [= ّ
 .4به آنان علم بسیاری را میچشانیم ،علمی که آن را از ائمه  bمیآموزند« .علم امام ماء غدق ،آب گوارا و سرچشمه حیات است.
 .5هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم.
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اســام از انحــراف ،برقــراری آرامــش در ّامــت اســامی و  ...اشــاره کــرد کــه بــه بهتریــن وجــه
ُّ ُ َّ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
الئكـ ِـة،
ـت النبــو ِة ،ومو ِضــع الرســال ِة ،ومختلــف الم ِ
بیــان شــده اســت« .الســام علیكــم یــا اهــل بیـ ِ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ّ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َو َم ْهبـ َـط ْال َو ْ
ـادة اال َمـ ِـم،
ـدن الرحمـ ِـة ،وخــزان ال ِعلـ ِـم ،ومنتهــى ال ِحلـ ِـم ،واصــول الكــر ِم ،وقـ
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الر ْ
عالمیـ َ
َو ُا َمنـ َ
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ـن َو َر ْح َمــة اللـ ِـه
ـن ،وســالة الن ِبییــن ،وصفــوة المرســلین ،و ِعتــرة ِخیــر ِة رب ال
ـ
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ِ
ُ
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َو َب َركات ُه»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)609 :2
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ات فأ َّمــا الذیـ َ
ـن فــی قل ِوب ِهــم زیــغ فیت ِبعون ما تشــابه ِمنــه اب ِتغاء ال ِفتنـ ِـة واب ِتغــاء تأ ِو ِیل ِه
ـابه
ِ
وأخــر َمتشـ ْ ِ
ٌ
ّ
ُ
ْ
ْ
ّ
َ
َ ّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ َ َّ
ََ َْ ُ َ ُ
َ
ّ ْ
َ
ُ َ َّ
ـد ر ِبنــا ومــا یذكــر ِإال
ُومــا یعلــم تأ ِویلــه ِإال اللــه والراســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم یقولــون آمنــا ِبـ ِـه كل ِمــن ِعنـ ِ
ْ ْ
َ َّ ُ
ـخ َ
ُْ ْ َْ
ون ِفــی ال ِعلـ ِـم» مصــداق بــارز اهــل
ـاب(آل عمــران 2 )7 ،کــه در اینجــا عبــارت «الراسـ
أولوااأللبـ ِ
بیــت هســتند.

از جملــه صفــات مهمــی کــه همــواره نصبالعیــن شــاعران شــیعه بــوده ،پاکدامنــی و عصمــت
ائمــه  bاســت .بــر اســاس آیــۀ  33ســورۀ مبارکــۀ احــزاب ،اهــل بیــت  bاز هرگونــه پلیــدی و
َّ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ َ
ـس أ ْهــل
گناهــی بــه دور و مصــداق بــارز ایــن آیــه هســتندِ :إنمــا ی ِریــد اللــه ِلیذ ِهــب عنكــم الرجـ
َ ُ َْ ً
َْْ
ـت َو ُیط ِّه َركـ ْـم تط ِهیرا(احــزاب 3 .)33 ،طبــق ایــن شــریفه ،میتوان گفت منظــور از «مطهرون»
البیـ ِ
کســانی هســتند کــه قلــب آنــان از تعلــق بــه غیــر حــق تعالــی خالــی گشــته و تمام ســمت و ســوی
آن متوجــه خداونــد اســت .افــزون بــر آن ،در کثــرت علــم آن حضــرت شــیخ طبرســی روایــت کــرده
ّ
از ابوالصلــت هــروی« ،ندیــدم عالمتــری از علــی بــن موســی الرضــا  gو ندیــد او را عالمــی مگــر
آنکــه شــهادت داد بــه مثــل آنچــه مــن شــهادت دادهام و بهتحقیــق کــه جمــع کــرد مأمــون در
 .1ســام بــر شــما ای خانــدان نبــوت و جایــگاه رســالت ،محــل نــزول فرشــتگان و وحــی ،کان رحمــت حــق و خزانـهداران دانــش ،نهایــت
بردبــاری و بنیانهــای کرامــت ،پیشــوایان امتهــا و صاحبــان نعمتهــا ،ارکان بزرگــواری و اســاس و پایــگاه خوبــان ،سرپرســت بنــدگان خدا
و پایههــای اســتوار شــهرها ،درهــای ایمــان و امیــن اســرار خــدای رحمــان ،خالصــه دودمــان پیامبــران و برگزیــده فرســتادگان و خانــدان
پیامبــر ،برگزیــده پــروردگار جهانیــان ،رحمــت خــدا و بــرکات او بــر شــما بــاد.
 .2اوســت کــه ایــن کتــاب را بــر تــو نــازل کــرد بعضــی از آیههــا محکماتانــد ،ایــن آیههــا ام الکتابانــد و بعضــی آیههــا متشــابهاتاند.
امــا آنهــا کــه در دلشــان میــل بــه باطــل اســت بــه ســبب فتنــه جویــی و میــل بــه تاویــل از متشــابهات پیــروی میکننــد ،در حالیکــه
تاویــل آن را جــز خــدای نمیدانــد و آنــان کــه قــدم در دانــش اســتوار کــرده انــد .میگوینــد :مــا بــدان ایمــان آوردیــم همــه از جانــب
پــروردگار ماســت و جــز خردمنــدان پنــد نمیگیرنــد.
 .3خداوند میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کام ً
ال شما را پاک سازد.
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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مجلسهــای متعــدد جماعتــی از علمــای ادیــان و فقهــا و متکلمیــن را تــا بــا آن حضــرت مناظــره و
تکلــم کننــد و آن حضــرت بــر تمــام ایشــان غلبــه کــرد و همگــی اقــرار کردنــد بــر فضیلــت او و قصور
خودشــان و شــنیدم از آن حضــرت کــه میفرمــود :مــن مینشســتم در روضــۀ منــوره و علمــا در
ً
مدینــه بســیار بودنــد و هــرگاه از مســئلهای عاجــز میشــدند جمیعــا بــه مــن رجــوع میدادنــد
ّ
ابوالصلــت گفــت و
و مســائل مشــکله خــود را بــرای مــن میفرســتادند و مــن جــواب میگفتــم.
حدیــث کــرد مــرا محمــد بــن اســحاق بــن موســی بــن جعفــر  gاز پــدرش کــه میگفــت پــدرم
موســی بــن جعفــر  gبــا پســران خــود میفرمــود کــه ای اوالد مــن! بــرادر شــما علــی بــن موســی
 gعالــم آل محمــد اســت .از او ســؤال کنیــد معالــم دیــن خــود را و حفــظ کنیــد فرمایشــات او
را .همانــا مــن شــنیدم از پــدرم حضــرت جعفــر بــن محمــد  gکــه مکــرر بــه مــن میگفــت کــه
عالــم آل محمــد  gدر صلــب تــو اســت و ای کاش مــن او را درک میکــردم ،همانــا او همنــام
امیرالمؤمنیــن  gاســت»(قمی.)830 :1379 ،
ُ
«قــال :ابــو الحســن  :gلقــد رایــت رســول اللــه  nفــی المنــام و امیرالمومنیــن  gمعــه،
ثــم وصفــه (االمــام الرضــا  )gلــی رســول اللــه  nفقــال :علــی ابنــك الــذی ینظــر بنــور اللــه،
ویســمع بتفهیمــه وینطــق بحكمتــه ،یصیــب وال یخطــئ ،ویعلــم وال یجهــل ،قــد ملــئ حكمــا
وعلما»(مجلســی ،ج.1)13 :48
 .3-4-2بذل و بخشش امام رضا g
از فضایــل پیشــوای هشــتم ،جــود و بخشــش بیحــدومــرز بــود .چنانکــه در ســخاوت مشــهور
و درحقیقــت ،کعبــۀ آمــال مســتمندان و بیچــارگان بــود .در مکتــب ایشــان بخــل از رذایــل اخالقی
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ــع ال َمــال ِإال ِب ِخ َصــال
محســوب میشــود .امــام رضــا  gدر اینبــاره میفرمایــد« :ال یجت ِم
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َخ ْمــس ب ُب ْخــل َشــدید َو َأ َمــل َطویــل َو حـ ْـرص َغالــب َو َقط َ
یعـ ِـة َا َّ
ـار الدن َیــا علــى ال ِْخ َرة».
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 .1امــام کاظــم  gضمــن حدیثــی فرمــود :رســول خــدا  nو امیرمومنــان  gرا بههمــراه آن حضــرت در خــواب دیــدم ،ســپس
رســول خــدا  nوی (امــام رضــا  )gرا بــرای مــن توصیــف کــرد و فرمــود« :علــی  gپســر توســت کــه بــا نــور خــدا میبینــد و بــا
تفهیمــش میشــنود و بــا حکمتــش ســخن میگویــد ،او راه راســت مـیرود و اشــتباه نمیکنــد ،دانشــمندی اســت کــه (علمــش) بــه
جهــل نمیگرایــد و لبریــز از بردبــاری و دانــش شــده اســت.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401
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(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج278-276 :1؛ طبرســی1385 ،ق.)271 :
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در رهنمــودی دیگــر ،امــام رضــا  gپرداخــت نکــردن زکات و خمــس را ،از موجبــات دخــول در
َْ ْ
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َّ ُ َ َ ُ
دخـ ُـل ّ
النـ َ
ـدل ،و ذو ثـ ْـر َو ٍة ِمــن المــال لــم
ـار أمیـ ٌـر ُم َتســلط لــم یعـ
آتــش جهنــم میدانــد« :أول مــن ی
ِ
ِ
َ َّ
ُْ
2
ـط المــال حق ُه»(صحیفــة اإلمــام الرضــا1406 ،ق42 :؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)28 :2
یعـ ِ
ارزش و ّ
اهمیــت جــود و بخشــش در مکتــب واالی اســام تــا آنجاســت کــه خداونــد متعــال در
قــرآن کریــم ،از کلمــۀ جــود و بخشــش در ذیــل آیــات ،بــا ایــن عنــوان یــاد میکنــدَ :م َثـ ُـل َّالذیـ َ
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ـل َح َّبـ ٍـة أن َب َتــت َسـ ْـب َع َسـ َـن ِابل ِفــی كل ُسـ ْـن ُبل ٍة ِمائــة حبـ ٍـة
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اســع ع ِلیم(بقــره .)261 ،نیــز در آیــۀ  92از شــریفۀ آل عمــران
واللــه یض ِاعــف ِلمــن یشــاء واللــه و ِ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ َ
ـن ت َنالــوا ال ِبـ َّـر َح َّتــى ت ْن ِفقــوا ِم َّمــا
دربــارۀ ارزش انفــاق از امــوال محبــوب اینچنیــن میفرمایــد :لـ
َّ
ْ َ ْ َ
ُ ُ
ُتح ُّبـ َ
ٌ 4
ـی ٍء فـ ِـإ َّن اللـ َـه ِبـ ِـه َع ِلیــم.
ـون َو َمــا ت ْن ِفقــوا ِمــن شـ
ِ
در روایــات منســوب بــه امــام رضــا  gاز مفهــوم واالی بخشــش بهوفــور اســتفاده شــده اســت.
شــیخ عبــاس قمــی از ابــن شهرآشــوب در مناقــب روایتــی را نقــل کــرده اســت« .آن حضــرت در
روز عرفــه تمــام مــال خــود را پخــش کــرد! فضــل بــن ســهل گفــت کــه ایــن غرامــت اســت .فرمــود:
بلکــه غنیمــت اســت .پــس فرمــود :غرامــت نشــمر البتــه چیــزی را کــه بــه آن طلــب میکنــی اجــر
و کرامــت را انتها»(قمــی.)834 :1379 ،
ّ
ائمــه اطهــار  bنیــز از آنجــا کــه انســان کامــل و تجل ـیگاه تمــام صفــات خداونــدی هســتند،
جــود و بخششــی بیمنتهــا دارنــد کــه کســی از فرزنــدان آدم نمیتوانــد همچــون آنــان باشــد.
امــام رضــا  gبهعنــوان امــام معصــوم دارای ایــن ویژگــی اســت .مجلســی از نمونههــای بخشــش
آن حضــرت اینگونــه نقــل میکنــد« :روزی مــردی خدمــت امــام رضــا  gرســید و عــرض کــرد:
 .1دنیــا جمــع نمیشــود مگــر در ســایۀ پنــج خصلــت :بخــل زیــاد ،آرزوهــای دراز ،آزمنــدی چیــره ،تــرک صلــۀ رحــم ،دنیاپرســتی و
ترجیــح دنیــا بــر آخــرت.
 .2نخستین کسی که وارد آتش میشود ،ثروتمندی است که حقوق مالی خود را ادا نکند.
 .3کســانی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق میکننــد ،هماننــد بــذری اســت کــه هفــت خوشــه برویانــد کــه در هــر خوشــه صــد
دانــه باشــد و خداونــد آن را بــرای هــر کــس کــه بخواهــد دو یــا چنــد برابــر میکنــد و خداونــد از نظــر رحمــت و قــدرت وســیع و بــه
همــه چیــز داناســت.
 .4هرگــز بــه نیکــوکاری نمیرســید مگــر اینکــه از آنچــه دوســت میداریــد در راه خــدا انفــاق کنیــد و آنچــه انفــاق کنیــد خــدا از آن
آگاه اســت.
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مــن از دوســتان خانــدان شــما هســتم .هماکنــون از ســفر مکــه بازمیگــردم و پولــم را گــم کــردهام.
درصورتیکــه شــما کمکــی بــه مــن بفرماییــد ،پــس از بازگشــت بــه وطنــم آن مبلــغ را از جانب شــما
صدقــه خواهــم داد» امــام بــه انــدرون رفــت و پــس از لحظاتــی بازگشــت و از بــاالی در ،بــدون آنکــه
در را بگشــاید مبلــغ  200دینــار بــه او داد و فرمــود :ایــن مبلــغ را بگیــر و بــرای خــود مبــارک بــدان
و از طــرف مــن صدقــه مــده و فــوری بیــرون رو کــه نــه مــن تــو را ببینــم و نــه تــو مــرا .پــس از آنکــه
ســائل بیــرون رفــت ،یکــی از حاضــران از ســخنان و رفتــار امــام  gبــه شــگفت آمــده بــود پرســید:
بــا آنکــه مبلــغ زیــادی بــه وی دادیــد چــرا خودتــان را بــه او نشــان ندادیــد؟ فرمــود :بــرای آنکــه
نمیخواســتم ذلــت ســؤال را در چهــرۀ او مشــاهده کنــم؛ مگــر نشــنیدهای که پیغمبــر nفرمود:
کســی کــه پنهانــی انفاق کنــد معادل آن اســت کــه  70حــج انجــام داده باشد؟»(مجلســی ،ج:49
 .)101وی در ادامــه شــعری را از حضــرت نقــل میکنــد:
ًُ ُ َ ً
حاجة
َم َتی ِآت ِه یوما اطا ِلب

َ ْ ُ
َ
بمائ ِه
َرجعت أهلی و وجهی ِ

1

(قمی)834 :1379 ،
 .4-4-2توسل و التجا
یکــی دیگــر از درونمایههــای شــعر رضــویّ ،
توســل بــه امام رضــا  gو شــفاعت خواســتن از وی
در روز قیامــت اســت .چراکــه بــرآوردن حاجــات و نیــاز نیازمنــدان از الطــاف ائمــۀ هــدی بوده اســت
و همــواره بــارگاه و تربــت ایــن بزرگــواران ،حلقههــای اتصــال بــه درگاه کبریایی قلمداد شــده اســت
و شــاعران نیــز ایــن بزرگــواران و ّ
حجتهــای بالغــۀ الهــی را واســطه قــرار میدهنــد و بــر آن اعتقــاد
راســخ دارنــد .چراکــه کالم آن بزرگــوار اســت« :مــرا شــفاعت نکنــد احــدی از شــیعیانم که عــارف به
حـ ّـق مــن باشــد جــز آنکــه او را در روز قیامــت شــفاعت خواهــم کرد»(ابــن بابویــه1382 ،ق.)363 :
از امــام رضــا  gدر بســیاری از اشــعار بــه عنــوان ضامــن آهــو یــاد شــده اســت:
امــام پــس از ورود بــه نیشــابور ،دســتور ســاخت ّ
حمــام و حفــر قنــات و ســاخت حــوض آب را در
[ .1ممدوح من کسی است] که اگر روزی به حاجت نزد او روم و برگردم به سوی اهل خود و آبروی من به جای خود باقی است.
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جــوار مســجد صــادر کردنــد کــه ایــن مــکان بــه گرمابــه رضــا  gشــهرت یافــت .در آنجــا ،مــاده
َ ّ
ـاد شــاعر
آهویــی [از دســت شــکارچی] بــه آن بزرگــوار پنــاه آورد .بــه ایــن مصــرع از شــعر ابــن حمـ ِ
توجــه کنیــد:
َّ
َ
ُ
ُ
ٌ
جلوس
القـــــــوم
الذی الذ ِب ِه الظبیة و

1

(ابن شهرآشوب ،1379 ،ج)۳۴۸ :۴
از ســید بــن طــاووس روایــت شــده کــه از یاســر خــادم مأمــون شــنیدم :زمانیکــه وارد شــد
ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا  gدر قصــر حمیــد بــن قحطبــه بیــرون کــرد لبــاس
خــود را و بــه حمیــد داد و حمیــد نیــز بــه جاریــه داد و گفــت کــه بشــوید .پــس نگذشــت
زمانــی کــه آن جاریــه آمــد و بــا او رقعــهای بــود و بــه حمیــد گفــت یافتــم ایــن رقعــه را در
گریبــان لبــاس ابوالحســن  gپــس حمیــد بــه آن حضــرت عــرض کــرد :فــدای تــو گــردم!
بهدرســتی کــه ایــن جاریــه یافتــه اســت رقعــهای در گریبــان پیراهــن تــو ،چیســت آن؟
فرمــود تعویــذی اســت کــه آن را از خــود دور نمیکنــم .حمیــد گفــت :ممکــن اســت مــا را
مشــرف کنــی بــه آن؟ پــس فرمــود :کــه ایــن تعویــذی اســت کــه هرکــه نــگاه دارد در گریبــان
خــود ،دفــع میشــود بــا از او و میباشــد بــرای او حــرزی از شــیطان رجیــم .و خوانــد
تعویــذ را بــر حمیــد و آن ایــن اســت:
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میكائیــل َعــن یســارى و ِاســرافیل عــن ورآئــى و محمــد صلــى اللــه علیـ ِـه و آ ِلـ ِـه امامــى و
ِ
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ـب َج ْهل ُه اناتك ا ْن َی ْسـ َـت ِف َّزنى َو َی ْسـ َـت ِخفنى
علــى یمنعــك ِمنــى و یمنــع الشــیطان ِمنى اللهــم ال یغ ِلـ
 .1کسی که آهو بدو پناه برد ،درحالی که مردم نشسته بودند.
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َ َ ْ ْ ُ َ َّ
َ َ ْ ْ ُ َ َّ
َ َّ
َ َ ْ ْ ُ
الل ُهـ َّـم ِال ْیــك ال َت َجــات الل ُهـ َّـم ِال ْیــك ال َت َجــات الل ُهـ َّـم ِال ْیــك ال َت َجات»(قمــی.)457 :1379 ،

1

ابــن شهرآشــوب همچنیــن نقــل میکنــد توســل جســتن بــه حضــرت رضــا  gبــرای ســامتی
در ســفر بـ ّـر و بحــر و رســیدن بــه وطــن و خالصــی از انــدوه و غــم غربــت نافــع اســت و گذشــت در
کالم حضــرت صــادق  gکــه تعبیــر فرمــوده از آن حضــرت بــه (دادرس و فریــادرس امــت) آمــده
اســت .بهطوریکــه در زیــارت آن حضــرت چنیــن آمــده اســت:
َّ
َ ّ ُ ََْ َ ََ َ
ُ
َ
الله فان و َمن َ
خراسان»( 2همان.)834 :
صارت ِب ِه أرض
وث
غ
«السالم علیک علی
ِ
ِ
امــام رضــا  ،gاز حضــرت علــی  gنقــل کردهانــد :هی ـچگاه مهمــوم نشــدم بــرای امــری و
تنــگ نگشــت بــر مــن معاشــم و مقابــل نشــدم بــا حریــف شــجاعی و ایــن دعــا را خوانــدم مگــر آنکه
خداونــد هــم و غــم مــرا برطــرف کــرد و روزی فرمــود و مــرا نصــرت داد بــر دشــمنانم(همان.)838 :
َ َ
ْ
ُ َّ
َّ
َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ
ـد أت َو َّجـ ُـه ،الل ُهـ َّـم َسـ ِّـهل ِلــی ُح ُزونـ َـه أ ْمـ ِـری کل ُهَ ،و َی ِّسـ ْـر
«باللـ ِ
ـه أســتف ِتح ،و باللـ ِـه أســتن ِجح ،و بمحمـ ٍ
ِ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ ُ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ
َ
ِلــی صعوبتــهِ ،إنــک تمحــو مــا تشــاء و تث ِبــت ،و ِعنــدک أم ال ِکتاب»(مجلســی1403 ،ق ،ج:91
3
315؛ قمــی.)838 :1379 ،
ابــن شهرآشــوب نقــل کــرده از موســی بــن یســار کــه گفــت مــن بــا حضــرت امــام رضــا  gبــودم
و نزدیــک شــده بــود آن حضــرت بــه دیوارهــای طــوس کــه شــنیدم صــدای شــیون و فغــان ،پــس
پــی آن صــدا رفتــم نــاگاه برخوردیــم بــه جنــازهای چــون نگاهــم بــه جنــازه افتــاد ،دیــدم ســیدم پــا
از رکاب خالــی کــرد و از اســب پیــاده شــد و نزدیــک جنــازه رفــت و او را بلنــد کــرد .پــس خــود را بــه
 .1بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بســیار و مهربانــىاش همیشــگى اســت ،بــه نــام خــدا ،مــن از تــو بــه خــداى رحمــن پنــاه مىبــرم اگــر
پرهیــزگار باشــى یــا غیــر پرهیــزگار ،بســتم بــه خــدا شــنواى بینــا گــوش و دیــدهات را ،و را تسـلّطى بــر مــن نیســت و نـ ه بــر گوشــم و
نــه بــر چشــمم و نــه بــر مویــم و نــه بــر پوســتم و نــه بــر گوشــتم و نــه بــر خونــم و نــه بــر مخــم و نــه بــر عصبــم و نــه بــر اســتخوانم و نه
بــر دارایــىام و نــه بــر آنچــه پــروردگار م نصیبــم نمــوده ،پوشــاندم بیــن خــود و بیــن تــو را بــه پوشــش نبـ ّوت كــه پیامبــران خــود را بــه
ن و فرعونهــا ،جبرئیــل از جانــب راســتم و میكائیــل از چپــم و اســرافیل از پشــت ســرم ،و محمــد
آن پوشــاندند ،از حمــات گردنكشــا 
(درود خــدا بــر او و خاندانــش) از پیــش رویــم ،خــدا آگاه بــر مــن اســت ،تــو را از مــن بــاز مــىدارد ،شــیطان را از مــن بــاز مــىدارد ،خدایــا
نادانــىاش بــر بردبــارىات غلبــه نمىكنــد ،تــا آرامشــم را برهــم زنــد و ســبكم شــمارد ،خدایــا پناهنــده بــه تــو شــدم ،خدایــا پناهنــده
بــه تــو شــدم ،خــداى پناهنــده بــه تــو شــدم.
 .2سالم بر فریادرس بیچارگان و کسی که بهسبب او زمین خراسان محل خورشید گردید.
 .3بــه خــدا افتتــاح میکنــم کار را و بــه وســیله خــدا طلــب میکنــم موفقیــت و رســتگاری را و رســیدن بــه آنچــه میخواهــم را از
خــدا درخواســت دارم و بهواســطه محمــد  nبــه پیشــگاه خداونــد توجــه میکنــم .پــروردگارا دشــواری کار مــن و ســختی آن را بــرای
مــن آســان گــردان .همانــا کــه تــو آنچــه را کــه بخواهــی محــو کــرده یــا ثابــت میگردانــی .همانــا کــه ام الکتــاب در نــزد توســت.
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آن جنــازه چســبانید چنانکــه بــره نــوزاد خــود را بــه مــادر چســباند .پــس رو کــرد بــه مــن و فرمــود:
ای موســی ســیار! هــر کــه مشــایعت کنــد جنــازۀ دوســتی از دوســتان مــا را ،از گناهان خــود بیرون
شــود .ماننــد روزی کــه از مــادر متولــد شــده کــه هیــچ گناهی بــر او نیســت .چــون جنــازه را نزدیک
قبــر نهادنــد دیــدم ســید خــود امــام رضــا  gرا بــه طــرف میــت رفــت و مــردم را کنــار کــرد تــا خــود
را بــه جنــازه رســانید .پــس دســت خــود را بــه ســینه او نهــاد و فرمــود :ای فــان بــن فــان! بشــارت
بــاد تــو را بــه بهشــت بعــد از ایــن ســاعت دیگــر وحشــت و ترســی بــرای تــو نیســت .مــن عــرض
کــردم :فــدای تــو شــوم! آیــا میشناســی ایــن شــخص میــت را و حــال آنکــه بــه خــدا ســوگند کــه
ایــن بقعــه زمیــن را تــا بــه حــال ندیــده و نیامــده بودیــد؟ فرمــود :ای موســی! آیــا ندانســتی کــه بــر
مــا گــروه ائمــه عرضــه میشــود ،اعمــال شــیعه مــا در هــر صبــح و هــر شــام .پــس اگــر تقصیــری در
اعمــال ایشــان دیدیــم از خــدا میخواهیــم کــه عفــو کنــد از او و اگــر کار خــوب از او دیدیــم از خــدا
مســئلت مینماییــم شــکر ،یعنــی پــاداش از بــرای او(همــان 835-834 :؛ مجلســی1403 ،ق،
ج.)27 :51
 .5-4-2رحمت و کرامات امام رضا g
یکــی از ویژگیهــای ائمــه اطهــار  bبهعنــوان حامــان وحــی و میــراثدار دیــن مبیــن اســام
ایــن اســت کــه «کالم ایشــان هماننــد قــرآن دارای ظاهــر و باطــن بــوده و گاه ممکــن اســت ایــن
بواطــن تــا چندیــن الیــۀ درونــی داشــته باشــد»(ابن حیــون1385 ،ق ،ج .)53 :1امــام علــىg
در اینبــاره چنیــن فرمودهانــد« :ظاهــر قــرآن ،عملــى واجــب و باطنــش ،علمــى نهفتــه و در پــرده
اســت ،ولــی در نــزد مــا معلــوم بــوده و نوشــته شــده اســت»(طباطبایی ،1382 ،ج.)73-74 :3
علــی بــن احمــد بــن عبداللــه بــن احمــد بــن ابــو عبداللــه برقــی روایــت کــرده از پــدرش از احمــد
بــن ابــی عبداللــه از پــدرش از حســین بــن موســی بن جعفــر  gکه گفــت :مــا در دور ابوالحســن
رضــا  gبودیــم و مــا جوانــان بودیــم از بنــی هاشــم کــه جعفــر بــن عمــر علــوی بر مــا بگذشــت و او
هیئتــی کهنــه (جامههــای کهنــه) و طــوری خراب داشــت مــا بــه یکدیگر نــگاه کردیــم و بخندیدیم
از هیئــت او ،حضــرت رضــا  gفرمــود :عنقریــب او را خواهیــد دیــد صاحــب مــال و تبــع بســیار!
پــس نگذشــت مگــر یــک مــاه یــا نحــو آن کــه والــی مدینــه گشــت و حالــش نیکــو شــد پــس
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میگذشــت بــر مــا و همــراه او خواجــه ســرایان و حشــم بودنــد .و ایــن جعفــر ،جعفــر بــن محمد بن
عمــر بــن الحســن بــن علــی بــن عمــر بــن علــی بــن الحســین  gاســت (قمــی.)839 :1379،
قطــب راونــدی از ابراهیــم بــن موســی قــزاز بــود .او روزی در مســجد رضــا  gبــه خراســان گفــت
مبالغــه کــردم در ســؤال و طلــب چیــز از حضــرت امــام رضــا  gپــس بیــرون رفــت آن حضــرت
بــه جهــت اســتقبال بعضــی از ابوطالــب .پــس وقــت نمــاز آمــد و آن حضــرت میــل کــرد بــه ســوی
قصــری کــه آنجــا بــود .پــس فــرود آمــد در زیــر ســنگ بزرگــی کــه نزدیــک آن قصــر بــود و مــن بــا
آن حضــرت بــودم و آن حضــرت میــل کــرد بهســوی قصــری کــه آنجــا بــود .پــس فــرود آمــد در
زیــر ســنگ بزرگــی کــه نزدیــک آن قصــر بــود و مــن بــا آن حضــرت بــودم و نبــود بــا مــا ثالثــی ،پــس
فرمــود اذان بگــو .گفتــم :درنــگ کنیــد تــا برســند بــه مــا اصحــاب مــا ،فرمــود :بیامــرزد خــدا تــو را
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ال تؤخــرن صــاة عــن أو ِل و ِقتهــا إلــى ِ
آخـ ِـر و ِقتهــا ِمــن غیـ ِـر ِعلـ ٍـة ،علیــك أبــدا بــأو ِل الوقـ ِ
َّ
و َصلینا»(قمــی 1.) 847 :1379 ،پــس گفتــم :یــا بــن رســول اللــه! بهتحقیــق کــه طــول کشــید
مــدت در آن و وعــدهای کــه بــه مــن دادی و مــن محتاجــم و شــغل شــما بســیار اســت و مــن ممکنم
نمیشــود هــر وقتــی کــه از شــما ســؤال کنــم .راوی گفــت :پــس آن حضــرت زمیــن را بــا تازیانــۀ
خــود بهنحــو شــدید و ســختی خراشــید و بــه آن موضــع کــه کنــده شــده بــود ،دســت بــرد .پــس
شمشــی طــا بیــرون آورد و فرمــود :بگیــر ایــن را خداونــد برکــت دهــد و بــه تــو در آن و انتفــاع ببر به
آن و کتمــان کــن آنچــه را کــه دیــدی .راوی گفــت :خداونــد متعــال برکــت داد بــه مــن در آن تــا آنکــه
خریــدم در خراســان چیــزی کــه قیمتــش  70هــزار اشــرفی بــود و غنیتریــن مردمــی کــه امثــال
خــودم بودنــد در آنجــا گردیدم(همــان).
ّ
«از ریــان بــن الصلــت روایــت شــده اســت کــه گفــت :وقتــی کــه ارادۀ عــراق کــردم و عــزم وداع
حضــرت امــام رضــا  gداشــتم و در خاطــر خــود گفتــم چــون او را وداع کنــم از پیراهنــی از
جامههــای تنــش بخواهــم تــا مــرا در آن دفــن کننــد و درهمــی چنــد بخواهــم از مــال کــه بــرای
 .1تأخیر نینداز نماز را از وقتش به آخر وقش بدون علتی بر تو ،ابتدا کن به وقت اول ،پس من اذان گفتم و نماز خواندیم
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دخترانــم انگشــترها بســازم ،چــون او را وداع کــردم گریــه و انــدوه از فــراغ او غلبه کــرد و من فراموش
کــردم کــه آنهــا را بخواهــم .چــون بیــرون آمــدم آواز داد مــرا یــا ّریــان! بازگــرد ،بازگشــتم .بــه مــن
گفــت :آیــا دوســت نم ـیداری کــه درهمــی چنــد تــو را دهــم تــا بــرای دختــران خــود انگشــترها
ســازی؟ گفتــم :یــا سـ ّـیدی! در خاطــرم بــود کــه از تــو بخواهــم ،انــدوه فــراق تــو بازداشــت مــرا .پس
بلنــد کــرد وســاده را و پیراهنــی بیــرون آورد و بــه مــن داد و بلنــد کــرد جانــب مصلــی را و درهمــی
چنــد بیــرون آورد و بــه مــن داد .شــمردم ســی درهــم بود»(همــان.)840 :
بهطــور کلــی ،مهمتریــن مــکارم اخالقــی امــام رضــا  gرا میتــوان در ســه محــور کلــی
دســتهبندی کــرد:

شکل  :4مدل ذهنی مقولۀ روایات رضوی

 .3نتیجهگیری
در تحلیــل محتــوای کیفــی ،از مجمــوع  54روایــت مســتخرج از روایــات بررســی شــده در ایــن
پژوهــش 5 ،مقولــه بــا عنــوان ذکــر مناقــب و فضایــل امــام رضــا g؛ بــذل و بخشــش؛ خیــل
رحمــت ،کرامــات و معجــزات؛ علــم الیتناهــی؛ توســل و التجــا کــه بیشــترین بســامد را در ایــن
روایــات داشــتند ،دســت ه بنــدی شــد.
نتایــج تحلیــل ایــن روایــات بیانگــر آن اســت ایــن متــون جنبــه آموزشــی داشــته اســت .از آنجــا
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کــه ذکــر ایــن  54روایــت در حوصلــۀ مقالــه نمیگنجــد ،مــا تنهــا بــه ذکــر مهمتریــن روایاتــی کــه
آموزههــای رضــوی در آن نمــود بیشــتری داشــته و بهعبارتــی تکــرار ایــن مضامیــن اســت ،اکتفــا
کردهایــم ،امــا مهمتریــن دســتاورد پژوهــش مــا ،ایــن اســت کــه تعالیــم و آموزههــای رضــوی در
فرهنــگ ایرانــی بازتــاب چشــمگیری داشــته ،چراکــه بــرای هــر مفهــوم اســتخراج شــده از روایــات
رضــوی ،توانســتیم حدیــث و مضمونــی از آموزههــای گهربــار رضــوی یــا آیـهای از قــرآن بیاوریــم.
ایــن بــدان معناســت کــه مختصــات فکــری نویســنده در راســتای آموزههــای اخالقــی اهــل بیــت
 bبــوده کــه روح قالــب اثــر «منتهیاآلمــال» را تشــکیل داد ه اســت .در تکمیــل ایــن مدعــا بایــد
ً
ً
گفــت کــه لزومــا و صرفــا نمیتــوان ادعــا کــرد کــه تنهــا آموزههــای امــام رضــا  gبــر اندیشــۀ
نویســنده در خلــق ایــن اثــر ،مؤثــر واقــع شــده ،بلکــه میتــوان مصادیقــی از آموزههــای قــرآن و
تعالیــم ائمــه را مطــرح کــرد کــه در بســط و بالندگــی آن تأثیــر بســزایی داشــته اســت.
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تهران :سازمان ملی جوانان.

- Adler, a (1956). The Individual psychology of Alfred Adler. Newyork: Basic Books Inc.
American Heriage Dic.
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مقاله پژوهشی

الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدهای
نرمسیاسیفرهنگی

دریافت 1400/9/1 :پذیرش1400/11/23 :
مرتضی نجفی ،1علی باقی نصرآبادی

2

چکیده
تهدیــد نــرم گرچــه مفهومــی مدرن اســت ،اما همــواره در معــادالت امنیتی و مناســبات سیاســی و فرهنگی
بــوده و تهدیدگرهــا از آن بـرای کنــارزدن رقیب،اســتفاده کــرده و تهدیدشــوندهها نیــز الگوهــای مختلفــی را
بـرای مقابلــه بــا آن بـهکار بردهانــد .امــام کاظــم  gدر عصــر خــود بهعنــوان یــک دوران پیچیده ،با کاربســت
الگویــی موفــق توانســت جامعــۀ شــیعه را از تهدیــدات نــرم سیاســی فرهنگــی مصــون و آن را هدایــت کنــد.
ســوال اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه ماهیــت الگــوی مواجهــۀ آن حضــرت در مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم
سیاســی فرهنگــی چیســت و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن کــدام اســت؟ بـرای پاســخ علمــی بــه این پرســش و
دسـتیابی بــه هــدف ،از روش اســنادی و شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی اســتفاده شــده اســت .فرضیــۀ پژوهش،
منطــق رفتــاری وحــدت در عیــن کثــرت در شــیوۀ مواجهــه بــا تهدیــدات نــرم اســت .یافتههــا بیانگــر ایــن
موضــوع اســت کــه الگــوی مقابلــه آن حضــرت بــا توجــه بــه شـرایط پیچیــده (نــه بســیط) حاکــم ،از منطــق
و اصــول ثابتــی برخــوردار و روح تعلیمــات دینــی و فرامیــن الهــی در اقدامــات جــاری بــود .در عیــن حــال،
ماهیــت ثانــوی ایــن الگــو بــه دلیــل شـرایط خــاص زمانــۀ آن حضــرت از حیــث فرهنگــی سیاســی و موقعیت
تهدیدگـران و همچنیــن وضعیــت شــیعیان و شـرایط پیچیــده شــکل گرفــت .ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــۀ
اجمالــی رهنمــون شــد کــه الگــوی موفــق و اســامی تابــع دو رکــن اســت :رکــن ثابــت و تخلفناپذیــر کــه
منبعــث از اصــول دینــی اســت و رکــن متغیــر که تابــع مقتضیــات زمان و متناســب با شـرایط عناصــر تهدید و
شـرایط فضــای زمانــه اســت کــه بــه الگــو و ســیرۀ امــام ماهیــت وحــدت در عیــن کثــرت داده اســت.
کلیدواژهها :امام کاظم ،gالگوی مواجهه ،تهدیدات نرم ،تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی ،مقابله.
 .1دانش آموخته سطح  ۴حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه فقه پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق ( gنویسندۀ مسئول):

najafi4321@gmail.com
 .2استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادقbaqi1341@gmail.com : g
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مقدمه
امنیتپژوهــی در جامعــۀ علمــی ایــران از رهگــذر رشــد و توســعهای کــه در دو دهــۀ اخیــر داشــته
اســت ،گرچــه نتایــج ارزشــمندی را برجــای گذاشــت ،امــا دیدگاههــای بومــی امنیتپژوهــی تــا
رســیدن بــه نقطــۀ مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد .در ایــن مســیر ،یکــی از راههــای تقویــت و ارتقــای
امنیتپژوهــی بومــی ،کشــف الگوهــای امنیتســازی و مدیریــت تهدیــدات در ســیرۀ ائمــه اطهــار
 bاســت ،زیــرا یکــی از منابــع شــناخت از نظر اســام ،ســیرۀ معصومین  bاســت؛ یعنــی عالوه
ََ
بــر سخنانشــان ،ســیره و روش آنهــا منبعــی بــرای شــناخت اســت(مطهری .)29: 1383 ،لقـ ْـد
َ َ ُ
ٌ
َّ ُ ٌ
1
كان لكـ ْـم ِفــی َر ُســول اللـ ِـه أ ْسـ َـوة َح َسـ َـنة(احزاب.)21 ،
ِ
گرچــه ایــن آیــۀ قــرآن مربــوط بــه پیغمبــر اکــرم اســت ،ولــی از نظــر شــیعه ،اســوه و الگــو بــودن
ســیرۀ پیامبــر  nو ائمــه بــرای پیروانشــان هیــچ فرقــی نمیکنــد .بــرای بررســی الگــو و ســیرۀ
سیاســی ،فرهنگــی و امنیتــی معصومیــن میتــوان بــه دو صــورت انجــام داد :ســیرۀ یــک پیشــوای
معصــوم  250ســاله یــا ســیرۀ هــر یــک از ائمــه اطهــار  bبهصــورت مجــزا .هــر یــک از ایــن دو
پژوهــش دارای محســناتی اســت .در ایــن پژوهــش ،ســیرۀ امــام کاظــم gدر مواجهــه بــا تهدیدات
نــرم مبنــای بررســی قرارگرفــت .اهمیــت این بررســی ایــن اســت کــه دورۀ  35ســاله آن حضرت یکی
از مهمتریــن مقاطــع زندگــی ائمــه  bاســت .زعامــت امــام مقــارن بــا چهــار حکومــت چهــار نفــر از
خلفــای عباســی بــوده و دو تــن از آنهــا مقتدرتریــن ســاطین بنیعباســی محســوب میشــدند.
از ایــن رو ،بــه مــوازات تهدیــدات ســخت و نــرم پیچیــدۀ حکومــت عباســیان علیــه اســام نــاب،
هویــت جامعــۀ شــیعه و جایــگاه والیــت امــری امــام موســی بــن جعفــر ،gجریــان هــای فکــری و
عقیدتــی و فرصتطلبــی نیــز در ایــن دوران وجــود دارنــد کــه برخــی بــه اوج رســیده و برخــی زاده
شــدهاند .از ایــن رهگــذر ،فضــای ذهنــی جامعــۀ اســامی را از تعارضــات ،انباشــته و حرب ـهای در
َ
دســت قدرتمــداران ،آفتــی در هوشــیاری اســامی و سیاســی مــردم گشــته و میــدان را بر َعلـمداران
صحنــۀ معــارف اســامی و صاحبــان دعوت علــوی ،تنگ و دشــوار ســاخته بود(خامنــه ای:1390 ،
 .)335درواقــع امــام کاظــم  gدر ایــن دوران بــا فضــای بســیار پیچیــده و بــا تهدیــدات ســخت،
 .1قطعاً براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیكوست.
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نیمهســخت و نرمــی روبـهرو بــود کــه بــرای مصونســازی جامعــۀ اســامی ،انســجام جامعــۀ شــیعه
و هدایــت جامعــه بــه اســام نــاب و نظــام والیــی نیازمنــد مبــارزه و مدیریــت هوشــمندانه و مقابلــه
دوراندیشــانه و حکیمانـهای بــا آنهــا بــود .بــاور بــه اینکــه علــم و رفتــار امــام کاظــم  gماننــد ســایر
معصومیــن دارای جامعیــت ،عمــق و ژرفــای بیکــران اســت 1 ،ایــن ســوال را متبــادر ســاخت کــه بــا
چــه الگویــی امــام کاظــم gبــا تهدیدات نــرم و پیچیــدۀ زمانۀ خویــش مواجه شــد و با آنهــا مقابله
کــرد؟ تردیــدی نیســت کــه تمــام گفتــار ،رفتــار و ســیرۀ امامــان معصــوم از منطــق و اســلوب خاصی
پیــروی میکنــد؛ منطــق و معیــاری کــه تابــع مقتضیــات زمان و مــکان نیســت .حتی توجــه و لحاظ
مقتضیــات و شــرایط زمــان بــرای عمــل بــه تکلیــف خــود اصــل ثابتی اســت که جــزو منطــق رفتاری
ائمــه بــود .ارزشــمندی کشــف الگــو و منطــق مواجهــه و مقابلــه امــام کاظــم  gبــا تهدیــدات نــرم
زمانــۀ خویــش در کاربســت آن بــرای شــرایط کنونــی اســت بهخصــوص اینکــه شــباهتهای زیــادی
بیــن تهدیــدات نــرم دورۀ آن حضــرت بــا شــرایط حاضــر وجــود دارد .بــا ایــن وصــف ،مســئلۀ اصلــی
پژوهــش ،کشــف الگــوی عملــی امــام موســی بــن جعفــر gدر مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم سیاســی
فرهنگــی اســت .در نتیجــه ،چیســتی منطــق تخلفناپذیــر در الگــوی عملــی و عوامــل و شــرایط
محیطــی مــورد توجــه آن حضــرت بــرای کاربســت الگــوی عملــی کارآمــد در مواجهــه بــا تهدیــدات
نــرم سیاســی فرهنگــی بــرای کشــف ایــن الگــو ،ضــروری بــه نظــر رســید.

 .1مبانی نظری
 .1-1مفاهیم
بــرای دسـتیابی بــه درک بهتــر الگــوی مواجهــۀ امــام کاظــم gدر برابــر تهدیــد نــرم توجــه بــه
تعریــف واژگان کلیــدی ذیــل ضــروری اســت:
ـت
ـع ال َکلِــم یــا «أُ ْعطِ یـ ُ
ـد اُعطِ یـ َ
ـد اُعطِ یـ ُ
ـم َو ل َ َقـ ْ
 .1پیغمبــر اکــرم  nبــه امیرالمؤمنیــن  gفرمــود :ل َ َقـ ْ
ـت یــا َعلــی َجوا ِمـ َ
ـت َجوا ِمـ َ
ـع ال َکلِـ ْ
ـع العِلم»(فیــض کاشــانی1406 ،ق ،ج .)260 :1اســتاد مطهــری در توضیــح ایــن حدیــث میگویــد
ـع ال ْ َكلِـ ِ
ـی َج َوا ِمـ َ
َج َوا ِمـ َ
ـم َو أعطــی َعلـ ّ
همانطــور کــه ســخنان پیغمبــر عمیــق اســت ،رفتــار پیغمبــر هــم آنقــدر عمیــق اســت کــه از جزئیتریــن کار پیغمبــر میشــود
ـم» قواعــد عمومــی اســت بــرای حل مشــكالت
ـع ال ْ َكلِـ ِ
قوانیــن اســتخراج کرد(همــان .)45 ،آیــت اهلل جــوادی آملــی نیــز گفــت کــه َ
«ج َوا ِمـ َ
دنیا(جــوادی آملــی ،درس خــارج فقــه.)1391/3/6 ،
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

65

66
واژۀ «الگــو» در فارســی ،بــه معنــای «نمونــه» بــهکار مــیرود و معــادل آن در عربــی «مثــال»،
«امــام»« ،اســوه» و «قــدوه» اســت کــه بــه معنــای مقتــدا و کســی اســت کــه بــه او تأســی و از شــیوۀ
عملــی او اســتفاده شــده اســت .ســیره در ادبیــات تاریــخ نــگاری دینــی با مفهــوم الگو قرابــت دارد.
ســیرۀ رفتــاری اســت کــه دارای روش ،اســلوب و ســبک ویــژه باشــد(ر.ک :مطهــری،)45 :1369 ،
امــا در تعریــف اصطالحــی ،الگــو نمایشــی خــاص از یــک واقعیــت اســت .بــه بیــان دیگــر ،نمایــش
نظــری و ســاده شــده از جهــان واقعــی است(ســوربن و دیگــران .)65 :1386 ،از تعریــف لغــوی
و اصطالحــی الگــو مــی تــوان دو کارکــرد را در ایــن مقالــه انتظــار داشــت :انتظــار اول ایــن اســت
کــه از طریــق الگوهــا پدیدههــای پیچیــده قابــل درک شــود و مقابلــه بــا مســائل پیچیــدۀ تهدیــد
نــرم را تجزیــه و تحلیــل کــرد .دومیــن انتظــار الگوبــرداری از ســیره و ســبک در مواجهــه بــا پدیــدۀ
تهدیــدات نــرم بــرای شــرایط حــال و آینــده اســت؛ بنابرایــن ،تعریــف عملیاتــی الگــوی مواجهــه در
ایــن تحقیــق رفتــار هوشــمندانه امــام کاظــم gدر چگونگــی مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم بــر اســاس
منطــق شــرایط و متغیرهــای متعــدد و پیچیــدۀ محیطــی از یکســو و اصــول و معیارهــای ثابــت
دینــی از ســوی دیگــر اســت.
در خصــوص تهدیــد نــرم بهعنــوان دومیــن متغیــر کلیــدی ایــن پژوهــش ،تلقــی واحــدی وجــود
نــدارد .برخــی نــرم بــودن تهدیــد را براســاس ابــزار و شــیوههای تهدیــد تعریف کردنــد و بر ایــن پایه،
تهدیــد نــرم بــه آن دســته تهدیداتــی گفتــه میشــود کــه در آن از ابزارهــا و شــیوههای غیرخشــونت
آمیــز اســتفاده شــود .برخــی نــرم بــودن تهدیــد را از منظــر هــدف و ســوژه تهدیــد بررســی کردهاند.
از ایــن نظــر ،تهدیــد نــرم مجموعــۀ اقداماتــی درصــدد تغییــر نگرشهــا ،افــکار و عالیــق افــراد یــا
جامعــه اســت .ایــن پژوهــش بــه تهدیــد نــرم نــگاه ترکیبــی دارد و بــه تهدیداتــی اطــاق میشــود
کــه ماهیــت آنهــا ناظــر بــر مقــوالت ذهنــی اســت و بــا بهکارگیــری ابزارهــای غیرخشــونت بــار
همــراه اســت(افتخاری .)50 :1391 ،البتــه در مــوارد خــاص ممکــن اســت تهدیدگــر از ابزارهــای
ســخت بــرای اهــداف نــرم نیــز اســتفاده کنــد .همچنیــن تهدید نــرم بــه تناســب متعلــق آن ،دارای
ابعــادی اســت کــه بــه تهدیــد نــرم فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی قابــل ُبعدســازی
اســت .تهدیــدات نــرم در ایــن پژوهــش وجــوه فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی را شــامل میشــود.
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 .2-1چهارچوب نظری
چهارچــوب نظــری در پژوهــش علمــی ،راهنمــای محقــق بــرای فرایند تحقیــق و توجیــه تئوریک
متغیرهــای پژوهــش اســت .دو متغیــر اصلــی در ایــن پژوهــش ،ســیرۀ مواجهــۀ امــام کاظــمg
بــا تهدیــد نــرم اســت .چهارچــوب نظــری بهعنــوان توجیهکننــدۀ رابطــۀ بیــن متغیرهــای ایــن
پژوهــش ،منطــق حاکــم بــر رفتــار کنشــی و واکنشــی(مواجهه) اســت .منظــور از منطــق ،یــک
سلســله روشهــا ،اســلوب ،اصــول و معیارهایــی اســت کــه بــر رفتــار اشــخاص یــا مدیریــت تهدیــد
حاکــم اســت .بهطــور کلــی ،در ایــن زمینــه ســه دیــدگاه قابــل طــرح اســت .1 :رفتــار یــک انســان
در تمــام شــرایط زندگــی تابــع منطــق واحــد و ثابتــی اســت .2 .رفتــار یــک انســان همــواره تابــع
شــرایط زمانــی ،مکانــی و شــرایط زندگــی اســت و در هــر وضعــی از شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی
از یــک منطــق پیــروی میکنــد .3 .انســان در هــر شــرایط از منطــق ثابــت و اصیلــی پیــروی کنــد،
در عیــن حــال ،متناســب با شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی و اقتضائات زمانــی و مکانی،
شــکل و ســبک متغیــری داشــته باشــد(ر.ک .مطهــری ،1377 ،ج.)74-59 :16

توضیــح اینکــه اگــر اســتراتژی مواجهــه نتیجــۀ عملــی تولیــد شــده از درون یــک نظــام معرفتــی
باشــد ،در آن صــورت میتــوان بــا لحــاظ کــردن مؤلفههــای اساســی منطــق بــه ســه صــورت
ارزیابــی کــرد :منطقــی (کــه امــکان توفیــق باالیــی برخــوردار اســت) ضــد منطق(کــه بهاحتمــال
قــوی بــه شکســت میانجامــد) و ســرانجام غیرمنطقی(کــه اســتراتژی ناپایــداری بــوده و در مواجه
بــا مشــکالت اجرایــی در صحنــه عمــل ،دچــار تغییر و تحول شــده بــه یکــی از دو حالــت منطقی یا
ضــد منطقــی تبدیــل میشــود) .از ایـنرو ،در یــک رفتــار منطقــی ،منطــق اولیــه حکــم بــه تبعیــت
از اصــول اصیــل و تخلــف ناپذیــری از آن و منطــق ثانویــه حکــم بــه لحــاظ کــردن تواناییهــا و
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شــرایط محیطــی دارد و مجمــوع ایــن ارکان ،یــک اســتراتژی را منطقی ،غیرمنطقــی و ضدمنطقی
میســازد(ر.ک :افتخــاری .)514-510 :1380 ،در نتیجــه ،الگــوی رفتــاری یــا اســتراتژی

1

مواجهــه دارای دو منطــق و اصــل کلــی اســت .1 :منطــق ثابــت و تغییرناپذیــر  .2منطــق متغیــر
و مبتنــی بــر شــرایط و مقتضایــات زمانــی و محیطــی و ظرفیتهــا و تواناییهــای عامــل کــه در
چهارچــوب منطــق اولیــه ماهیــت متغیــر دارد؛ بنابرایــن ،منطــق و معیــار ثابــت در مواجهــه بــا
پدیدههــا تابــع جهانبینیهاســت ،امــا شــکل و نحــوۀ مواجهــه تابــع عوامــل متعــدد محیطــی
و شــرایط زمانــی و مکانــی اســت .هرچنــد ایــن حکــم خــودش بهنوعــی اصــل ثابــت و ناشــی از
جهانبینــی و حکمــت نظــری اســت .بــا ایــن وصف،عوامــل و شــرایطی کــه بــر نحــوۀ مواجهــه و
مقابلــه تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه تفــاوت تصمیــم و اقــدام یــک فــرد یــا رهبــر نســبت بــه دیگــران
میشــود ،عبــارت اســت از .1 :تواناییهــا ،ظرفیتهــا ،ضعفهــا و کاســتیها و شــرایطی جبهــۀ
خــودی یــا تهدیدشــونده .2 .شــرایط و تواناییهــا و اهــداف و انگیزههــای تهدیدگــر  .3نتیجــه و
پیامــد اقــدام تهدیدشــونده .4 .تعــدد تهدیدگرهــا و موقعیــت آنهــا کــه آیــا بیــن آنهــا موقعیــت
تعــارض یــا تقاطــع یــا تراکــم وجــود دارد یــا نــه؟  .5موضــوع تهدیــد .آیــا بــا یــک موضــوع روب ـهرو
هســتیم یــا بــا چنــد موضــوع؟ اگــر چنــد موضــوع اســت ،آیــا متراکــم و بههــم تنیــده و وابســته
اســت یــا متقاطــع و از هــم جــدا؟  .6مرجــع تهدیــد .کــدام ارزشهــای اساســی در معــرض تهدیــد
اســت؟  .7عمــق تهدیــد .آیــا تهدیــد ،ارزش هــای اساســی و حیاتــی را در معــرض قــرار داده اســت
یــا ارزشهــای درجــه 2یــا  3را؟  .8فضــای حاکــم بــر معــادالت امنیتــی .آیــا فضــای حاکــم بــر
تهدیدگــر و تهدیدشــونده ،بســیط اســت یــا پیچیــده؟ «ویژگــی بــارز فضــای بســیط ،تکمنطقــی
بــودن آن اســت؛ یعنــی تهدیــد بــر مبنــای منطــق واحــدی شــکل و تکویــن یافتــه اســت .ویژگــی
بــارز فضــای پیچیــده چندمنطقــی بــودن آن اســت؛ یعنــی تهدیــد از کانونهــا و علــل متعــددی
ناشــی میشــود»(ر.ک :افتخــاری 514-510 :1380 ،و همــان .)221-217 :1385 ،یکــی از
نتایــج کاربــردی تفکیــک فضــای پیچیــده و بســیط ،در نحــوۀ مدیریــت تهدیــد اســت .در فضــای
بســیط بــرای مدیریــت تهدیــد میتــوان از منطــق واحــدی بهــره گرفــت ،امــا در فضــای پیچیــده
الزم اســت کــه حوزههــای مختلــف تفکیــک شــده و منطــق حاکــم بــر هــر حــوزه را فهــم کــرد و
 .1در این جا مراد جوهره استراتژی است که به معنای تصمیم و اقدام برای هدایت است.
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مجموعــۀ ایــن منطقهــای جداگانــه را در یــک ســاختار نظــری واحــد گــرد آورد و نحــوۀ مواجهــه بــا
آنهــا را ســامان داد.

ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه محققــان در خصــوص معــادالت امنیتــی از جملــه
مدیریــت تهدیــد و باالبــردن ضریــب امنیتــی ،منطقهــای مختلفــی را براســاس مبانــی گفتمانــی
مطــرح کردهانــد .برخــی ســه منطــق زور یــا ســلطه ،منطــق اقنــاع و منطــق جماعــت را مطــرح
کردهانــد(ر.ک :افتخــاری .)511 :1380 ،برخــی بــه پنــج منطــق زور یــا ســلطه محــض ،منطــق
اقنــاع ،منطــق رقابــت و منطــق همــکاری اشــاره کردهاند(خلیلــی .)124 :1391 ،شــهید
مطهــری در یــک معنــای موسـعتر ،معتقــد اســت کــه هــر یــک از افــراد و مکتبهــا دارای منطــق
رفتــاری خــاص اســت .منطــق زور ،منطــق فریــب و خدعــه ،منطــق محبــت و اخــاق ،منطــق
دوراندیشــی و تدبیــر ،منطــق صبــر ،منطــق تمــاوت و مــرده وشــی و منطــق قاطعیــت از جملــه این
منطقهاســت(ر.ک :مطهــری ،1377 ،ج 54-50 :16و  .)72افزونبــر ایــن ،برخــی از الگوهــای
رفتــار از منطــق ترکیبــی پیــروی میکننــد .در هــر صــورت ،نکتــه کلیــدی این اســت که هــر الگوی
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رفتــاری ممکــن اســت از یــک منطــق یــا ترکیبــی از منطــق هــا پیــروی کنــد .ماهیــت ایــن منطق و
نحــوۀ ترکیــب آنهــا ،یــک الگــوی رفتــاری را از الگوهــای دیگــر متمایــز میســازد.
 .3-1پیشینۀ تحقیق
در خصــوص امــام کاظــم  ،gآثــار متعــددی بهصــورت کتــاب و مقالــه تدویــن شــده اســت.
محتــوای مجمــوع ایــن آثــار در چنــد حــوزه قابــل دســتهبندی اســت.
 .1ســیرۀ فرهنگــی و اجتماعــی امــام کاظــم  :gبخشــی از آثــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه
بــه ســیرۀ فرهنگــی و اجتماعــی آن حضــرت پرداختهانــد کــه بــرای نمونــه میتــوان بــه مقالــۀ
«گونهشناســی روایــات ســیرۀ اجتماعــی سیاســی امــام کاظــم  »gنوشــتۀ صرامــی()1392
و «ســیرۀ فرهنگــی امــام کاظــم »gنوشــتۀ حســینی(« ،)1397حیــات فرهنگــی امــام موســی
کاظــم »gنوشــتۀ نجفــی نــژاد( )1397و کتــاب «آییــن برنامهســازی زندگــی امــام کاظــم»g
نوشــتۀ رضایــی آدریانــی( )1389و «بررســی ابعــاد توفیــق امــام کاظــم gدر حفــظ و گســترش
تشــیع» نوشــتۀ قاضــوی ( )1394و کتــاب «نگاهــی بــه ســیرۀ تربیتــی امــام کاظــم » gنوشــتۀ
نــادری ( )1394اشــاره کــرد .بــا تتبعــی کــه بــر محتــوای ایــن آثــار انجــام شــد ،الگــوی مواجهــه بــا
تهدیدهــای گوناگــون دیــده نشــد.
 .2ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم  :gدرخصــوص ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم gاز زاویــۀ
مختلفــی پرداختــه شــده اســت .از جملــه :مقالــۀ «منــش سیاســی امــام کاظــم gدر برخــورد بــا
خلفــای همعصرشــان» نوشــتۀ رضــوی( .)1397مقالــۀ «گفتمــان و زمانــۀ سیاســی امــام موســی
کاظــم gنوشــتۀ قاضــوی و بیــات ( )1392کــه بــا اســتناد بــه شــواهد تاریخــی و تحلیــل آنهــا،
تأثیــر عنصــر زمانــه را بهلحــاظ سیاســی بــر مواضــع سیاســی امــام موســی کاظــم gبررســی
کردهانــد .کتــاب «انســان  250ســاله» ،نوشــتۀ آیــت اللــه خامنــه ای( )1390کــه یکــی از فصــول
ایــن کتــاب بــه زندگــی سیاســی مبارزاتــی ایشــان اختصــاص یافته اســت .مقالــۀ «راهبــرد و مواضع
سیاســی امــام کاظــم  gدر مقابــل خلفــای عباســی» ،نوشــتۀ سیدحســن قاضوی و علــی بیات و
مقالــۀ «اســتراتژی امــام کاظــم  gو هژمونــی حاکمــان عباســی» ،نوشــتۀ پورفرد کــه در مجموعه
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مقــاالت همایــش ســیره و زمانــۀ امــام کاظــم  gمنتشــر شــد .مقالــۀ ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم
 gکــه مرکــز مطالعــات شــیعه منتشــر کــرد .مقالــۀ «شــیوههای مبــارزۀ سیاســی امــام کاظــم
 gنوشــتۀ انصــاری( )1386و مقالــۀ «بررســی رویکردهــای سیاســی و معنــوی امامــت شــیعه در
زندگــی امــام کاظــم  gنوشــتۀ چلونگــر و نجاتــی( )1394و مقالــۀ «تحلیــل ســازوکارهای معرفــی
امــام رضــا gتوســط امــام کاظــم  gنوشــتۀ جهانبــازی و همــکاران( )1399و کتــاب «مــروری
بــر اندیشـههای سیاســی و اخالقــی امــام کاظــم  gنوشــتۀ بهشــتی( .)1394ایــن آثــار نیــز بــه
مواضــع و راهبــرد سیاســی حضــرت پرداختهانــد و از مزیــت الگودهــی بــر اســاس منطــق ثابــت و
متغیــری کــه در متــن میآیــد ،بــی بهرهانــد.
 .3وضعیــت سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی دورۀ امــام کاظــم  :gدر ایــن زمینــه
متــون زیــادی منتشــر شــده اســت .برخــی از آنهــا عبــارت اســت از :مقالــۀ «مدیریــت و ســبک
زندگــی سیاســی فرهنگــی امــام موســی کاظــم gبــا تکیــه بــر نقــش امــام در گســترش فرهنــگ
و تمــدن اســامی» نوشــتۀ شــجاعی فــرد( .)1393مقالــۀ «جبههبنــدی قدرتهــای وقــت در برابــر
امــام کاظــم »gنوشــتۀ پیشــوایی( )1353و کتــاب «دگرگونیهــای فکــری و فرهنگی عصــر امام
کاظــم  ،gنوشــتۀ منتظرالقائــم( .)1392در ایــن خصــوص شــرایط اقتصــادی دورۀ امــام کاظــم
 gمیتــوان بــه مقالــۀ «ســیمای اقتصــادی امام هفتم»gنوشــتۀ عــرب ابوزیــد آبــادى()1384
اشــاره کــرد .در ایــن مقالــۀ ضمــن ترســیم ســیمای اقتصــادی ایــن دوره ،نحــوۀ اســتفادۀ خلفــای
عباســی از اهــرم اقتصــادی علیــه امــام کاظــم gبررســی شــده اســت .در ایــن آثــار بــه وضعیــت
سیاســی فرهنگــی و نیــز نقــش امــام پرداختــه شــده ،ولــی بهگونـهای نیســت کــه بتوانــد بــه لحاظ
کاربــردی بــودن در عصــر حاضــر الگــو ارائــه دهــد.
 .4فرقههــا و گروههــای انحرافــی در دورۀ امــام کاظــم  :gمتونــی کــه در ایــن زمینــه نــگارش
یافتــه ،عبــارت اســت از :مقالــۀ «امام کاظــم  gو فرقههای انحرافی» نوشــتۀ ســرافرازی(،)۱۳۹۲
مقالــۀ «احتجاجــات قرآنــی امــام موســی کاظــم gبــا برخــی جریانهــای انحرافــی» نوشــتۀ
قوجائــی خامنــه( )1397و مقالــۀ «دو دســتگی در شــیعیان امــام کاظــم  gو پیدایــش فرقــۀ
واقفــه» نوشــتۀ بیــوکار ترجمــۀ وحیــد صفــری( .)1382گرچــه ایــن آثــار بــه فرقههــا و موضــع امــام
کاظــم در برابــر آنهــا میپــردازد ،ولــی فاقــد الگــوی مواجهــه اســت.
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 .5اندیشــۀ سیاســی امــام کاظــم  :gدر ایــن زمینــه نوشــتههای معــدودی وجــود دارد از جملــه
مقالــۀ «اندیشــه سیاســی امــام کاظم  ،gنوشــتۀ عــرب ابوزیــد آبــادی(.)1392
 .6شــرح زندگــی امــام کاظــم  :gدر ایــن زمینــه کتابهــای متعــددی نوشــته شــده اســت .از
جملــه میتــوان بــه کتــاب «امــام موســی کاظــم  »gنوشــتۀ ارفــع( )1389و کتــاب «نگاهــی بــه
زندگــی امــام موســیبــن جعفــر» نوشــتۀ قمــی و محمــدی( )1397اشــاره کــرد.
 .7نحــوۀ مواجهــۀ امــام رضــا  gبــا فرقههــای انحرافــی :آثــاری در قالــب مقالــه بــه ایــن
موضــوع پرداختهاندکــه در مجلــۀ فرهنــگ رضــوی منتشــر شــده اســت کــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میشــود« :امــام رضــا در مواجهــه بــا اندیشــه و عمــل واقفیــان» ،نوشــتۀ حســن
پــور(« ،)1392واکاوی مواجهــۀ امــام رضــا بــا گفتمــان حــدوث و قــدم» ،نوشــتۀ دیمــه کار گــراب
و مالکاظمــی(.)1396
همانطــور کــه مالحظــه شــد کتابهــا و مقــاالت متعــددی دربــارۀ امــام کاظــم  gنوشــته
شــد .ایــن متــون تقربیــا از زوایــای مختلفــی بــه ســیرۀ آن حضــرت پرداختند ،امــا خأل پژوهشــی در
خصــوص الگــوی رفتــاری آن حضــرت در مواجهه بــا تهدیدات نرم سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی
در دوران حیــات مبارزاتــی ایشــان بــا وجــود منابـ ِـع متعــدد اشــاره شــده ،کامــا روشــن اســت.

همچنیــن مقاالتــی کــه دربــارۀ نحــوۀ مواجهــۀ امــام رضــا  gنوشــته شــده بــه برخــی روشهــای
حضــرت بــدون ارائــه الگــو تبییــن شــده اســت ،امــا ویژگــی ،مزیــت و نــوآوری ایــن نوشــتار نســبت
بــه تحقیقــات قبلــی آن اســت کــه بــا تکیــه بــر منطــق واحــدی الگــوی جامــع عملیاتــی را بهلحــاظ
ذهنــی و عینــی در دو ســاحت ثابــت و اقتضایــی ارائــه کــرده کــه از یــک منطــق ترکیبــی پیــروی
میکنــد و آن را از الگوهــای دیگــر متمایــز میســازد.
نــوآوری ایــن مقالــه ایــن اســت کــه از مــواد خــام پژوهشهــای مختلــف انجــام شــده در ایــن
زمینــه بهــر ه گرفتــه و بــا مطالعــه در آنهــا ،الگــوی ثابــت و اقتضایــی امــام کاظــم  gرا در مواجهه
بــا تهدیــدات نــرم کشــف کــرده و نشــان داده اســت.
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 .4-1روش تحقیق
از آنجــا کــه موضــوع مــورد مطالعــه ،در بســتر زمــان اتفــاق افتــاده و متعلــق بــه گذشــته تاریخــی
اســت ،از روش تاریخــی بهــره گرفتــه شــده اســت؛ چراکــه فراینــد بررســی و تحلیــل مــا بــر مبنــای
اســناد گذشــته اســت(ال بیکــر .)326 :1391 ،بــه بیــان دیگــر ،تحقیــق تاریخــی ،زمانــی بـهکار
بــرده میشــود کــه محقــق موضوعــی معیــن را کــه در گذشــته و در یــک مقطــع زمانــی مشــخص
اتفــاق افتــاده ،پژوهــش کنــد .در تحقیقــات تاریخــی ،محقــق ،حقایــق و اطالعــات گذشــته را
جم ـعآوری ،ارزشیابــی و صحــت و ســقم آنهــا را بررســی میکنــد و بــا ترکیــب دالیــل و تجزیــه
و علــل آنهــا بهصورتــی منظــم و عینــی بــه نتایــج میرســد(نادری و همــکاران-62 :1394 ،
 .)65برخــی در خصــوص مراحــل کاربســت روش تاریخــی ،آن را بــه پنــج مرحلــه دســتهبندی
کردنــد؛ ســه مرحلــه اول کــه بــا بقیــۀ روشهــا مشــابه اســت ،شــامل صورتبنــدی مســئله ،تدویــن
فرضیــه ،نقــد و بررســی منابــع و اســناد اســت و دو مرحلــۀ دیگــر یعنــی توصیــف و تبییــن تاریخــی
از گامهــای اساســی محســوب میشــوند(قراملکی .)202 :1383 ،برخــی محققــان نیــز مراحــل
ایــن روش بــه ایــن صــورت بیــان کردهانــد :شناســایی مســئله تحقیــق ،جمـعآوری و ارزشیابــی
منابــع اطالعاتــی ،تحلیــل دادههــای حاصــل از منابــع اطالعاتــی ،تفســیر و تدویــن و نتیجهگیری
است(ســرمد و همــکاران .)125-123 :1383 ،منابــع دادههــای مــورد نیــاز تحقیــق تاریخــی دو
دســته اســت .منابــع دســت اول شــامل گــزارش شــاهدان عینــی اســت و منابع دســت دوم شــامل
گزارشهایــی اســت کــه گزارشــگر خــود شــاهد عینــی آن نبــوده اســت .در ایــن تحقیــق از منابــع
دســته دوم اســتفاده شــده اســت .بــرای اعتبــار منابــع از دو روش انتقــاد درونــی و بیرونی اســتفاده
شــده اســت .بــا انتقــاد درونــی ماهیــت و محتــوای منابــع و اطالعــات ارزشیابــی شــد .بــا انتقــاد
بیرونــی اصالــت منابــع تعییــن شــد.
روششناسی این تحقیق با توجه به الگوی جامع عملیاتی در پنج مرحله قابل شناسایی است:
 .1جمعآوری اسناد و اطالعات مکتوب.
 .2اعتبارســنجی اصالــت منابــع و ارزشیابــی ماهیــت و محتــوای اطالعــات آنهــا(روش انتقــاد
بیرونــی و درونــی)
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 .3تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از منابع اطالعاتی ،تفسیر و تدوین آنها.
 .4کشــف منطــق برخــورد بــا مســئله(منطق ثابــت و اقتضائــی بــر حســب زمــان ،مــکان و
مقتضیــات)
 .5طراحــی و ارائــه الگــوی متناســب بهلحــاظ کاربــردی بــودن آن در عصــر حاضــر در قالــب
اصــول ثابــت و اقتضایــی

 .2مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدات نرم
بــا نگاهــی بــه ســیرۀ پیغمبــر اکــرم nو ائمــۀ اطهــار bالگــوی مواجهــه آنهــا بــا تهدیــدات اعــم
از نــرم و ســخت هــم در حــوزۀ اندیشــه دارای اصــول و معیارهــای نظــری بودنــد و هــم در حــوزۀ عملی
اصــول و معیارهــای عملــی داشــتند .همانطــور کــه در منطــق نظــری از منطــق پوالدیــن و غیرقابل
تغییــر پیــروی میکردنــد ،در منطــق عملــی هــم هیــچ قدرتــی و ش ـرایطی نمیتوانســت آنهــا را
متزلــزل کنــد؛ بنابرایــن ،منطــق رفتــاری معصومیــن  bاز اصــول ثابــت و متغیــری برخــوردار بــود.
بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب «تمــام کارهــای ائمه در طــول ایــن  250ســال کار یــک انســان با یک
هــدف ،بــا یــک نیــت و بــا تاکتیکهــای مختلــف اســت»(خامنه ای .)19 :1390 ،بـرای نمونه اصل
اقتــدار و نیرومنــد شــدن ،در رفتــار معصومیــن  bیــک اصــل مطلــق و از منطــق ثابتــی برخــوردار
اســت ،امــا اعمــال قــدرت یــا زور امــری نســبی اســت .مثال در ســیرۀ پیغمبــر اکــرم  nو ائمــه اطهار
ِّ
واء
«آخ ُر الــد ِ
bدر مــواردی کــه هیــچ راه دیگــری باقــی نمانــده بــود ،اعمــال زور را جایز میدانســتند ِ
َ
الک ّی»(مطهــری .)83 :1377 ،یــا اینکــه آنهــا هیـچگاه بـرای تبلیــغ دیــن یــا دفــع تهدیــدات علیــه
دیــن و جامعــه دینــی از هــر وســیلهای اســتفاده نکردنــد .ایــن موضــوع نیــز یک اصــل ثابت در ســیرۀ
آنهــا بــود .اصــل مبــارزه بــا دســتگاه جــور و ســتم نیــز در رفتــار همــۀ ائمــه تابــع اصــول تخلفناپذیــر
بــود ،ولــی بــه تناســب مقتضیــات زمــان و شـرایط محیطــی شــکل مبــارزه متفــاوت بــود .بــه تعبیــر
شــهید مطهــری مقتضیــات زمــان در شــکل مبــارزه میتوانــد تأثیــر بگــذارد و از ســوی دیگــر هیــچ
وقــت مقتضیــات زمــان نمیتوانــد بــر ســازش بــا ظلــم را تأثیرگــذار باشــد .بــر ایــن اســاس اســت
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کــه ائمــه اطهــار bدر زمــان خودشــان بــا هیــچ خلیفــۀ جــوری ســازش نکردنــد و همیشــه در حــال
مبــارزه بودنــد(ر.ک :مطهــری .)97 :1372 ،بــا ایــن وصف ،اصــول و معیارهای ائمــه  bدر مواجهه
بــا پدیدههــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی ثابــت اســت ،از ای ـنرو ،بــا اصــول ثابــت و الگــوی
واحــدی روبـهرو هســتیم کــه خــود درس بزرگــی بـرای مدیریــت تهدیدات اســت .بــا وجود ایــن ،روش
آنهــا متفــاوت از هــم بــود و از ایــن نظــر بــا الگوهــای متفاوتــی روبـهرو هســتیم .درواقــع ،آنهــا بــه
حکــم روح دیــن و تعلیمــات دینــی و دســتورهای کلــی الهــی عملــی یــا اقدامــی انجــام میدادنــد که
چ وجــه قابــل تأویــل و تبدیــل نبــود ،ولــی به حکــم مقتضیــات زمــان ،عملــی انجــام میدادند
بــه هیـ 
کــه ممکــن بــود آن را در یــک زمــان و شـرایط دیگــر ،انجــام ندهنــد .ایــن قاعــدۀ ثابتــی اســت کــه در
رفتــار و ســیرۀ امــام کاظــم gماننــد دیگــر ائمــه قابــل مشــاهده اســت .حــال اینکــه ســیرۀ و الگوی
امــام کاظــم  gدر مواجهــه بــا تهدیــدات نــرم زمانــۀ خویــش چگونــه بــوده اســت ،نیازمند شــناخت
عناصــر و عواملــی اســت کــه الگــو و ســیرۀ آن حضــرت متأثــر از آنهــا و در چهارچــوب و مرتبــط بــا
منطــق و معیــار ثابــت بــوده اســت.
 .1-2شرایط و اقتضائات سیرۀ امام g
 .1-1-2موقعیت و شرایط تهدیدگرها
تهدیــد نــرم اســتفاده از قــدرت نــرم برای دســتکاری افــکار عمومی و تغییــر نگرشهــا و رفتارهای
سیاســی و فرهنگــی مــردم اســت کــه بــه اســتحالۀ فرهنگــی در جامعه منجــر میشــود .تهدیدگرها
در ایــن عرصــه بــا تغییــر نگرشهــا و باورهــا از هــر وســیلهای بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بهــره
میگیرنــد.
امــام کاظــم  gدر عصــری مــی زیســت کــه مــردم آن زمــان دچــار تشـ ّـتت فکــری شــده بودنــد و
ایــن تعــدد آرا باعــث ایجــاد فــرق گوناگــون شــد .ایــن وضعیــت معلــول عوامــل داخلــی 1و عوامــل
ت میگیــرد ،خــواه سیاســت حاکــم بــر جوامــع اســامی چـــنین نـــقشی
ن دســت ه ا ز عواملــی کــه از درون جامعــه اســامی نشــئ 
 .1آ 
ن بـ ه دامــن فرقهگرایــی افتــاده باشــند یا
ت نــاروا ا ز آ 
ی و بـــرداش 
ن تحــت تأثیــر متــون دینــی اســـام 
را ایفـــا کــرده باشــد یـا مســلمانا 
ی کــه بــه امــر تفســیر قــرآن و حدیــث و بیــان معــارف پرداختهانــد ،مـــطالب بـــاطلی را د ر حـــوزة عقایــد بــه مســلمانان
اینکـ ه عالمانـ 
القــا کــرد ه باشــند.
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بیرونــی بــوده اســت کـ ه در ایــن زمینــه ،هفــت عامــل را میتــوان بیــان کــرد .1 :اوضــاع سیاســی
ن بـ ه احبــا ر یهــود و رهبــران مســیحی تازهمســلمان
 .2منــع تدویــن حدیــث نبــوی  .3میــدان داد 
ی مطمئــن ،یعنی عتــرت پیامبــر اکرم
ع عـــلم 
شــده در بـــیان مـــعارف  .4میــدان نــدادن بـ ه مـــرج 
ی فرهنگهــای
ی  .6تالق ـ 
 .5برداش ـتهای نــاروا از متــون و مفاهیــم دینــی در پرتــو جمــو د فکــر 
غیراســامی بــا فرهنــگ اســامی .ایــن همــه در نبــود عالمــان شبههشــناس بــا بنیــۀ علمــی
مناســب ،ســبب گســترش خوانشهــای گوناگــون و شــبهههای زیــاد در عالــم اســام شــد(رک:
البانــی.)150 :1388 ،
حاکمــان ظالــم بــا گســتردن جریانهــاى فكــرى و انحرافــی سـ ّـدى بــر ســر راه گســترشمعــارف
اســامى بهوجــود آورده بودنــد .آیــت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه معتقدنــد حتــی شــعر
و هنــر ،فقــه و حدیــث و حتــى زهــد و ورع در خدمــت اربــاب قــدرت درآمــده و ّ
مكمــل ابــزار زر و
زور آنــان گشــته بــود(ر.ک :مجموعــه آثــار ســومین كنگــرۀ جهانــى حضــرت رضــا ،1370،gج
 .)23 :1جریانهــای انحرافــی نیــز بــا خوانشهــای گوناگــون از دیــن ماننــد جبرگرایــی و جعــل
حدیــث و ادعــای مهدویــت درصــدد تغییــر نگــرش در جامعــه برآمدنــد .جریــان جبرگرایــی در زمان
امــام کاظــم gطرفدارانــی داشــت .اهــل حدیــث در مســئلۀ جبــر و اختیــار ،جبــرى مســلك
بودنــد .حاکمــان امــوی( 1نشــار1977 ،م ،ج )232-231 :1و عباســی هــر دو بهمنظــور تحکیــم
قــدرت خــود ،از جبرگرایــی جانبــدارى میكردنــد .جبرگرایــان بــراى اثبــات ّ
نظریــه خــود بــه ظواهر
بعضــى آیــات و روایــات اســتناد مىكردنــد.
 .2-1-2موقعیت و شرایط تهدیدشونده
تهدیــدات نــرم در چهــار رکــن :رفتــار ،گرایــش ،بــاور و معلومــات قابــل شناســایی اســت و افــکار
عمومــی جامعــه اعــم از نخبگانــی و تــودۀ مــردم بــا توجــه بــه ایــن چهــار عنصــر ،آمــاج تهدیدهــا
هســتند.
افــکار غالیانــه بــا فعالیتهــای زیــادی توانســت در دورۀ امــام کاظــم gبــا مشــخصههای
 .1بنا به نقل مورخان ،معاویه طالیه دار ترویج اعتقاد به جبر بود(طبری.)51 :۱۳۸۳ ،
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الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی (نجفی و باقی نصرآبادی)

ت باورهای تشــیع را هــم تهدید
ی میتوانسـ 
فـــرقهای بـــارور شــود .بــدون شــک چنین نظــرگاه تند 
کنــد .د ر روایـــتی چنیــن آمــده اســت:
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َعلــى ق ْو ِل ِه(مجلســی1403 ،ق ،ج  ،270 :25ح  )14از ایــن روایــت برمیآیــد انســان بــا انتقــال
معلومــات نادرســت و شــنیدن و دریافــت ،تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد و نگــرش و بــاور او تغییــر
مییابــد و ایــن بــه گفتــۀ امــام معصــوم کمتریــن حــد کفــر اســت .در نتیجــۀ تغییــر باورهــا و
گرایشهــا ،رفتارهــای مــردم نیــز تغییــر مییابــد.
 .3-1-2شرایط تهدید نرم
شرایط تهدید نرم در چهار ساحت ذیل تحقق مییابد:
 .1دامنــه تهدیــد نــرم؛ در مســائل انحرافــی دینــی عمــوم مــردم بیشــتر مــورد هدفانــد.
عوامفریبــی یکــی از شــگردهای حاکمــان عباســی بــرای انحــراف افــکار عمومــی و دعــوت بــه خود
بــود .امــام کاظــم gمواجهــه بــا اینگونــه تهدیدهــا را در اولویــت میدانســت .هــر چقــدر ایــن
دامنــه گســتردهتر و آمــاج و آحــاد بیشــتری هــدف باشــد ،مواجهــۀ امــام بــا آن مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .از بــاب نمونــه ،هنگامــی کــه هــارون در مقابــل مرقــد رســول خــدا ص آن حضــرت را
بهعنــوان «پســر عمــو» خطــاب کــرد تــا خــود را مقبــول عامــه قــرار دهــد امــام کاظــم gبالفاصلــه
و بهاقتضــای مجلــس ،بــا خطــاب «ســام بــر تــو ای پــدر» نقشــۀ او را خنثــی کــرد( مجلســی،
1403ق ،ج )135 :48درســت در همــان مجلــس ،شــیوۀ تزویــر او را از بیــن میبرد(خامنــه ای،
.)301 :1390
 .2موضــوع تهدیــد نــرم؛ تنــوع موضوعــی در تهدیــد ،شــرایط تهدیــد را ویــژه میکنــد در موضــوع
فرهنــگ و اعتقــادات ،بــاور انســانها هماننــد قــوۀ محرکــه در رفتــار آنان اســت؛ بنابرایــن انحرافات
اعتقــادی و فرهنگــی شــدیدترین تهدیــد علیــه جامعــۀ هــدف اســت .جامعــۀ عصــر امــام کاظــم
ش خار ج مــیشود ،آن اســـت که در مـــجلس یـــک غـــالی بنشــیند ،ســخنانش را
 .1کمترین چـــیزی کـــه بهوســیلۀ آن انســان از ایمان 
گــوش ده د و آنها را تـــصدیق کـــند.
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

77

78
 gپــر از احادیــث جعلــی شــده بــود .ایــن تهدیــد بهگونـهای گســترش یافــت کــه جریانــی بــه نام
ش امــام کاظــم gبهاقتضــای آن تهدید ایســتادگی و مبــارزه با
«اهــل حدیــث» شــکل گرفــت .تال 
احادیــث جعلــی و اهــل حدیــث بود .ایشــان با تفســیر درســت احادیــث ،راه فهم اشــتباه را بــه روی
مــردم میبســت .در موضــوع تهدیــدات سیاســی امنیتــی نیــز امــام کاظــم gو یارانــش تهدیــد به
قتــل و زنــدان شــدند(ر.ک :طوســی1377،ق .)148 :در نتیجــه ،امــام برای مواجهۀ هوشــمندانه
و اقتضایــی بــا آن راهبــرد تقیــه را در پیــش گرفتنــد .امــام بــه یــاران و شــیعیان خــود ســفارش بــه
تقیــه میکــرد و مخفیانــه بــه دعــوت مــردم و حفــظ شــیعه میپرداخــت .همچنیــن امــام g
شــیعیان را توصیــه میکــرد تمــام معامــات و رفتــار خــود را بــا خلیفــه و نیروهــای آن قطــع کننــد
و هیچگونــه تعاملــی بــا آنهــا نداشــته باشــند .چنانکــه بــه صفــوان ّ
جمــال کــه یکــی از شــیعیان
اســت و شــترهای خــود را در ســفر حــج بــه هــارون کرایــه داده بــود ،فرمــود کــه تکیهکننــده بــر
ســتمکار ،گرفتــار دوزخ میشــود و هرگونــه همــکاری بــا ســتمکار حــرام اســت و نبایــد بــه آن
اعتمــاد کرد(طوســی1409 ،ق .)441 :امــام در برخــی مــوارد بهمنظــور مقابلــه و خنثیســازی
تهدیــدات ،افــرادی ماننــد علــی بــن یقطیــن را بــه درون دســتگاه خالفــت نفــوذ داد و بهواســطۀ
ّ
ایــن اقــدام از تصمیمــات درون دســتگاه خالفــت علیــه شــیعیان و خــود حضــرت مطلــع و آگاه
میشد(مجلســی1403،ق ،ج.)136 :48
 .3مرجــع تهدیــد نــرم؛ هــر چقــدر اهمیــت ارزشهــای مــورد تهدیــد و مرجــع تهدیــد بیشــتر
باشــدّ ،
شــدت مواجهــه بــا آن بهاقتضــای شــرایط تعیینکنندهتــر خواهــد بــود .توجــه بــه
مســئلۀ امامــت و رهبــری از آن جملــه اســت .از انحــراف در تعییــن شــخص امــام گرفته تــا معرفی
نادرســت از امــام ،بــه ایــن مهــم ضربــه وارد میکنــد .چــون در عصــر امــام کاظــم  gبــا ارائــه
تصویــر غالیانــه از امــام معصــوم مواجــه هســتیم کــه در میــان شــیعیان گروهــی بودنــد نســبت
ائمــه غلـ ّـو میکردنــد و ّ
بــه ّ
ّ
الوهیــت میشــدند
حتــی بعضــی بــرای آن حضــرات قائــل بــه مقــام
ایــن بــاور و ترویــج آن موجــب آشــفتگی در عقایــد و افــکار و انــزوای شــیعه شــده بــود ،بهگونـهای
کــه شــیعه را در نظــر مکاتــب و مذاهــب دیگــر بیقیــد و بنــد نســبت بــه فــروع جلــوه م ـیداد.
امــام کاظــم بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و تهدیدگــران ،بهشــدت در پــی پیشــگیری از ارتبــاط
و دور کــردن آنهــا از جامعــۀ توحیــدی و افشــای ماهیــت ،اعــام برائــت و لعــن و نفریــن آنــان
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اســت(ر.ک :نــورى1408 ،ق ،ج 315 : 12؛ طوســی1409 ،ق.)483 :
 .4عمــق تهدیــد نــرم؛ والیتمحــوری و تبعیــت از آن بهعنــوان رکــن دینــداری اهمیــت
فوقالعــادهای دارد و از عمیقتریــن ارزشهایــی اســت کــه تهدیــد میشــود .امــام کاظــم gدر
راهنمایــی فــردی ّ
موجــه و زاهــد کــه در دفــاع از دیــن و دیانــت کوششــی فــراوان و جدیــت داشــت،
اهــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــود ،فرمــود تــو بایــد بــه دنبــال معرفــت امــام باشــی و ایــن
مبــارزات و تالشهــا و دلســوزیها فقــط در مســیر اعتقــاد بــه والیــت راســتین مفیــد خواهــد
بــود(ر.ک :القرشــی1413 ،ق ،ج.)160: 2
 .4-1-2شرایط فضای حاکم
عصــر زندگــی امــام کاظــم  gاز لحــاظ سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی شــرایط ویژهای داشــت
کــه ســبب شــد انحرافاتــی در آن عصــر بهوجــود آیــد.
 .1-4-1-2عامل اول :اختناق و استبداد

بعــد از ســقوط سلســلۀ حاکمــان امــوی ،بنیعبــاس بــا حاکــم شــدن بــر مصــدر امــور ســتم بــر
مــردم و خانــدان رســول خــدا nرا در پیــش گرفتنــد .منصــور دوانیقــى از حاکمــان عباســی در
عصــر امــام کاظــم  gبعــد از اســتقرار از كشــتن و حبــس و زجــر فرزنــدان علــى و مصــادرۀ امــوال
آنــان لحظـهاى نیاســود و اغلــب بــزرگان ایــن خانــدان و در راس همـ ۀ آنهــا امــام صــادق gرا بــه
شــهادت رســاند(رک :البانــی )160-150 :1388 ،بهگون ـهای بــا علویــان و شــیعیان بدرفتــاری
میکــرد کــه بــه تعبیــر ابوفــراس شــاعر ،بنیامیــه ،یــک دهــم آن را هــم انجــام نــداده بودند(مغنیه،
 .)۲۰۷ :1396اختنــاق بهقــدری بــود کــه امــام کاظــم  gبــه یــاران میفرمــود :بپــرس و بــدان
و جایــی بازگــو مکــن وگرنــه بــه بهــای جانــت تمــام میشــود»(قربانی 1385 ،بــه نقــل از الجنــدی،
1427ق .)34 :امــام موســى كاظــم  gنیــز نمىتوانســت بــا حكومتــی چنیــن ستمپیشــه،
موافــق باشــد(کلینی1407 ،ق ،ج.)366 :1
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 .2-4-1-2حیله منصور

عامــل دیگــر ،حیلــۀ منصــور بــرای مشــخص کــردن رهبــری آینــده بــود تــا شــیعیان دچــار ّ
تحیــر
و انحــراف شــوند .در ایــن میــان داعیــۀ امامــت برخــی فرزنــدان امــام صــادق gبــر ایــن رویــه
افــزود .عباســیان بــر آن بودنــد کــه امــام بعــدی را بــه شــهادت برســانند کــه امــام صــادق gبــرای
برونرفــت از بحــران قتــل امــام بعــدی ،پنــج نفر(پیشــوایی۱۱۳ :1395 ،و  )۱۱۴را بهعنــوان
وصــی بعــد از خــود معرفــی کــرد.
از آثــار شــرایط بهوجــودآمــده در فضــای تهدیــد ،تــرس راویــان حدیــث از نقــل احادیــث بــوده
اســت .حامــد حفنــى داوود ،دربــارۀ نقــل نکــردن روایــات اهــلبیــت پیامبــر  nدر كتــاب بخــاری
ّ
معتقــد اســت علــت اساســى ،تــرس از حكمرانان عباســى بوده اســت(ر.ک :اســد حیــدر،1392 ،
ج  .)17 :1بنابرایــن ،جامعــۀ عصــر امــام کاظــم  gدچار تهدیدهایــی از جنس وارونگــی ارزشها
و مفاهیــم دینــی ،تحریــف ،شــبهه ،برداشـتهای نــاروا از متــون و مفاهیــم در پرتــو جمــود فکــری
شــده بــود .افــکار بیگانــه یهــود و مســیحیت و میــدان یافتــن شــبهه افکنــان بــه اینهــا افــزوده
میشــد(رک :البانــی )150 :1388 ،و ایــن هــا بــا حــذف عالمــان شبههشــناس و مرجعیــت
علمــی آنــان همــراه شــده بــود.
 .2-2شیوه و منطق مواجهۀ امام کاظم gبا تهدید نرم
امــام کاظــم gدر رویارویــی بــا تهدیدهــای نــرم فــوق ،از ســویی بــه دنبــال هدایــت ،ارشــاد و
دگرگونســازی افــراد فریبخــورده بــود و بــا منطــق و حجــت قــوی و دالیــل روشــن بــه جــدال
احســن بــا آنــان میپرداخــت و عقایــد و مکتبشــان را ّرد میکــرد .از ســوی دیگــر ،برداشــتن
موانــع فکــری و تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل را وجهــۀ همــت خویــش قــرار داده بــود.
ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه شــرایط تهدیدگــران و تهدیدشــوندهها ،تهدیــد نــرم و شــرایط
فضــای حاکــم ،الگــوی مواجهــۀ امــام کاظــم  gبــا تهدیدهــای سیاســی فرهنگــی را در قالــب
گونهشناســی ثابــت و متغیــر تحریــر کــرده اســت.
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 .1-2-2رفتارهای ثابت
رهبــران دینــی در هــر شــرایطی از منطــق ثابــت و اصیلــی پیــروی میکننــد .گرچــه متناســب بــا
شــرایط سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی و اقتضائــات زمانــی و مکانی ،شــکل و ســبک
متغیــری داشــته باشــد .نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه هــر الگــوی رفتــاری ممکــن اســت از یــک
منطــق یــا ترکیبــی از منطــق هــا پیــروی کنــد .ماهیــت ایــن منطــق و نحــوۀ ترکیــب آنهــا ،یــک
الگــوی رفتــاری را از الگوهــای دیگــر متمایــز میســازد.
دغدغــه اساســی انبیــا و ائمــه معصومیــن ،bهدایــت جامعــه بــه ســمت رشــد و كمــال و دور
کــردن آنــان از انحرافــات ،بــوده اســت .آنــان بــا رویکــرد آیندهنگــری و مآلاندیشــی بهطــور مــداوم،
مشــغول نظــارت ،پایــش و هدایــت رفتارهــای سیاســی فرهنگــی بودهانــد و برای تضمین ســامت
سیاســی فرهنگــی جامعــه ،اقداماتــی انجــام میدادنــد .ایــن اقدامــات میتوانســت در همــۀ
شــرایط و مقتضیــات ثابــت یــا متغیــر باشــد.
از جملــه مولفههــای رفتارهــای ثابــت در ســیرۀ امــام کاظــم gمیتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره
کرد:
 .1-1-2-2پافشاری بر اصل امامت و رهبر شایسته

امــام کاظــم gهماننــد امامــان دیگــر ،غفلــت از جایــگاه امامــت را موجــب بهوجــود آمــدن
فرقههــای انحرافــی تهدیــدزا میدانســت .از ایـنرو ،شــرایط و ویژگــی امامــان و رهبــران واقعــی را
بیــان میکــرد و بــا ایــن اقــدام ،هــم بــه مــردم میفهمانــد کــه رهبــران واقعــی چــه کســانی هســتند
ی رهبــری جهــان را ندارنــد و امامــت و خالفــت
و هــم اعــام میکــرد کــه گروهــی دیگــر شایســتگ 
آنهــا نامشــروع اســت .بارهــا بــا تعییــن و تاکیــد بســیار میفرمودنــد :امــام بعــد از مــن فرزنــدم
علــی بــن موســی اســت(ر.ک :مجلســى1403 ،ق ،ج .)17 :49
 .2-1-2-2اصل استفاده نکردن از هر وسیلهای

از دیــدگاه مطهــری «بــراى حــق بایــد از حــق اســتفاده کــرد .حتــی اگــر بدانیــم یک حــرف ناحق
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و نادرســت ،باعــث میشــود همــۀ گنهــکاران توبــهکننــد ،در عیــن حــال ،اســام بــه مــا چنیــن
کارى را اجــازه نمىدهــد .اســام نیــازى بــه روش نادرســت و دروغ در راه خــود نــدارد .حــق را بــا
باطــل آمیختــن ،حــق را از میــان مىبــرد .و حــق تــاب اینکــه همــراه باطــل باقــى بمانــد نــدارد(
ر.ک :مطهــری :1377،ج  .)110 :16حاکمــان امــوی و عباســی هــر دو بهمنظــور تحکیــم
قــدرت خــود ،از تحریــف بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده مىكردنــد .امــام كاظــمg
كــه مىدیــد تحریــف وســیلۀ مقاصــد منحرفــان شــده ،بــه تبییــن معنــاى واقعــى آثــار نقلــی دینــی
میپرداخــت(ر.ک :ابــن بابویــه.)356 :1387 ،
 .3-1-2-2اصل حفاظت از میراث علمی فرهنگی

خــط و مشــی علمــی فرهنگــی امــام کاظــم ،gهمــان خــط و مشــی امــام صــادق gبــود.
ّ
محافظــت از خــط فکــری اصیــل مبتنــی بــر اعتقــادات صحیــح و بــاال بــردن اطالعــات مذهبــی و
پاســخگویی بــه شــبهات و القائــات مخالفــان ،یکــی از مولفههــای رفتــاری پیشــگیرانه از انحــراف
اســت کــه ســیرۀ امــام کاظــم  gمبتنــی بــر اصــول شــریعت ،ســنت پیامبــر و امامــان اســتوار بود.
بــا درس ،نقــل احادیــث و گفتوگوهــا و ثبــت دقیــق فتــاوا(ر.ک :ابنطــاووس1411 ،ق ،ج:1
 )220عــاج واقعــه قبــل از وقــوع انحــراف میکــرد.
 .4-1-2-2اصل اقتدار و مبارزه

اصــل اقتــدار در رفتــار امامــان معصــوم bیــک اصــل مطلــق و ثابــت ،امــا اعمــال قــدرت نســبی
اســت .اصــل مبــارزه بــا دســتگاه ظلــم نیــز در رفتــار همــۀ ائمــه تابــع اصــول تخلفناپذیــر بــود،
ولــی بــه تناســب مقتضیــات زمــان و شــرایط محیطــی شــکل مبــارزه متفــاوت بــود .بــر ایــن اســاس
اســت کــه ائمــه اطهــار در زمــان خودشــان بــا هیــچ خلیفــۀ جــوری ســازش نکردنــد و همیشــه
در حــال مبــارزه بودنــد(ر.ک .مطهــری .)97 :1372 ،امــام کاظــم gنیــز همــۀ زندگــی خــود را
وقــف ایــن جهــاد مقــدس ســاخته بــود .البتــه زمــان او ویژگیهــای خــود را داشــت و بــه تناســب
زمــان مختصاتــی مییافت(خامنــه ای .)292 :1390 ،امــام در برابــر یکــی از کارگــزاران حکومــت
عباســی میفرمایــد« :اگــر از بلنــدی پرتــاب شــده و قطعــه قطعــه گــردم نــزد مــن محبوبتــر اســت
از ایــن کــه کاری بــرای ظالمــان انجــام دهــم یــا حتــی بســاطی برایشــان پهــن کنــم مگــر آن کــه
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غــم مومنــی را برطــرف ســازم یــا اســیری را آزادکنــم یــا دینــی را ادا کنــم .امــام در ادامــه بــه عقوبــت
یــاوران ظالمــان میپردازد»(کلینــی1407،ق ،ج.)110 :5
 .5-1-2-2اصل تربیت و بهکارگماری سرمایۀ انسانی

شناســایی ،کشــف اســتعدادها و تربیــت ســرمایههای انســانی ازجملــه راهبردهــای رهبــران
معصــوم بــوده اســت .امــام کاظــم gبهرغــم فشــارهای فــراوان عباســیان ،موفــق شــد صدهــا
رجــال علمــی فرهنگــی برجســته در زمینههــای فقهــی ،حدیثــی ،تفســیری ،کالمــی و دیگــر
رشــتههای علمــی تربیــت کنــد(ر.ک :طوســی1415 ،ق ۳۴۷-۳۲۹ :و القرشــی1413 ،ق :ج:۲
.)۳۷۳-۲۳۱
 .2-2-2رفتارهای اقتضائی( متغیر)
رفتــار اقتضایــی نیازمنــد آن اســت کــه رهبــران بتواننــد موقعیتهــای گوناگــون را بهدرســتی
تشــخیص دهنــد و وضعیــت کنونــی را بــا آن هماهنــگ کننــد .بـ ه عبــارت دیگــر ،هــر آنچــه مدیــر
در عمــل انجــام میدهــد ،بــه مجموعۀ شــرایط موجــود وابســته اســت(ریچارد و دیگــران1979 ،م:
 .)19اصــول و معیارهــای ائمــه bدر مواجهــه بــا پدیدههــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی
گرچــه ثابتانــد ولــی روش آنهــا متفــاوت اســت و بــه حکــم مقتضیــات زمــان ،عملــی انجــام
میدادنــدکــه ممکــن بــود آن را در یــک زمــان و شــرایط دیگــر انجــام ندهنــد.
شــناخت الگــوی مواجهــه امــام کاظــم  gدر مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم زمانــۀ خویــش ،نیازمنــد
شــناخت عناصــر و عواملــی اســت کــه الگــو و ســیرۀ آن حضــرت متأثــر از آنهــا و در چهارچــوب و
مرتبــط بــا منطــق و معیــار ثابــت بــوده اســت .ایــن رفتــار غالبــا بهاقتضــای شــرایط تهدیــد صــادر
میشــد .در زمانــۀ امــام کاظــم  gافــکار انحرافــی ،جریانهایــی را بهوجــود میآوردنــد کــه در
ادامــه بــه شــیوه برخــورد امــام کاظــم gبــا آنهــا بــه تناســب شــرایط اشــاره میشــود.
 .1-2-2-2کار تشکیالتی

یکــی از راههــای مواجهــه بــا تهدیدهــا ،تشــکیالتی عمــل کــردن اســت .بــه تعبیــر آیــت اللــه
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خامنــه ای« :قضیــه یــک مبــارزۀ طوالنــی ،یــک مبــارزه تشــکیالتی ،یــک مبــارزه بــا داشــتن
افــراد زیــاد اســت»(خامنه ای .)297 :1390 ،یکــی از آن تشــکیالت ،ســازمان وکالــت اســت کــه
نهــادی راهبــردی و الگوســاز بــرای شــیعه از طــرف امامــان معصــوم بهمنظــور تفـ ّـوق بــر شــرایط
عصــر خویــش بــود .نظــارت و دسترســی همهجانبــه بــه اقصــی نقــاط و همچنیــن مبــادالت مالــی
و فرهنگــی از جملــه اهــداف ایــن ســازمان اســت .پایههــای ایــن ســازمان در زمــان امــام کاظمg
گذاشــته شــد و هــدف ،آن بــود کــه بــا ایجــاد هســتۀ دانــا و شــبکۀ توانــا در ســازمان وکالــت ،اهداف
ّ
دینــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و مالی خــود را محقــق ســازند(ر.ک :جبــاری.)7 :1392 ،
امــام کاظــم  gدر مقــا م هدایــت تشــكیالت وكالــت ،برخوردهایــی بــا جریانهــاى انحرافــى كــه
بهنحــوىمرتبــط بــا ســازمان وكالــت بودنــد ،انجــام م ـیداد .ارتبــاط ایــن جریانهــا بــا ســازمان،
یــا از ایــن جهــت ناشــى مىشــد كــه بعضــى از اعضــاى ســازمان ،یعنــى وكال بــه خیانــت ،فســاد،
فســق و انحــراففكــرى و اخالقــى آلــوده مىشــدند ،یــا اینكــه افــرادى بــه دروغ بــا ّادعــاى ّ
بابیت و
ّ
وكالــت از امــام در پــى تحقــق اهــداف فاســد و شــیطانى بودند(جبــاری،1382،ج.)187 :1
 .2-2-2-2تنویر افکار

منطــق اقتضایــی امــام معصــوم ،در جلوگیــری از فرهنــگ انحرافــی ،تبیین و هشــدار روشــنگرانه
اســت .مــورد کاوی رفتــار اقتضایــی در ســیرۀ امــام رضا علیه الســام دربارۀ واقفیان مشــهود اســت
کــه بهجهــت بهانــزوا کشــاندن و محــدود کــردن دامنــه تاثیرگــذاری آنــان انجــام میشد(حســن
ـرات پیــش
پــور .)161 :1392 ،بــا همیــن منطــق ،امــام کاظــم  gبــا تیزبینــی و مشــاهده خطـ ِ
قطعــی خوانشهــای انحرافــی را مشــاهده و اقــدام بــه روشنســازی افــکار
تهدیــدات
روی،
ِ
ِ

عمومــی میکردنــد.

جریــان جبرگرایــی در زمــان امــام کاظــم  gطرفدارانــی داشــت .اهــل حدیــث در مســئلۀ جبر و
اختیــار ،جبــرى مســلك بودند .حاکمــان امــوی( 1نشــار1977 ،م ،ج )232-231 :1و عباســی هر
دو بهمنظــور تحکیــم قــدرت خــود ،از جبرگرایــی جانبــدارى میكردنــد .جبرگرایــان بــراى اثبــات
ّ
نظریــه خــود بــه ظواهــر بعضــى آیــات و روایــات اســتناد مىكردنــد .ازجملــه ایــن روایــت نبــوى كــه
 .1بنا به نقل مورخان ،معاویه طالیهدار ترویج اعتقاد به جبر بود( طبری.)51 :۱۳۸۳ ،
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مىفرمایــد« :بدبخــت كســى اســت كــه در رحــم مــادر گرفتــار شــقاوت شــود و خوشــبخت كســی
اســت كــه در شــكم مــادر ســعادتمند باشــد (».مجلســی1403 ،ق ،ج .)44 :1امــام كاظــم g
كــه مىدیــد قائــان بــه جبــر ایــن حدیــث را دســتاویز قــرار دادهانــد ،بــه تبییــن معنــاى واقعــى آن
پرداخــت و منظــور پیامبــر را ایــن دانســت كــه خداونــد مىدانــد كــه بدبخــت (پــس از تولــد) كــردار
اشــقیا و خوشــبخت كــردار ســعادتمندان را خواهــد داشــت(ابن بابویــه .)356 :1387 ،امــام بــا
ایــن تفســیر روشــن ،بــه پیــروان خــود آموخــت كــه علــم خداونــد بــه ســعادت یــا شــقاوت فــردى،
موجــب جبــر و ســلب اختیــار از او نمىشــود؛ بلكــه هــر كــس بــا اختیــار خــود مىتوانــد راه آینــده و
سرنوشــت خویــش را انتخــاب كنــد .امــام میفرمــود« :خداونــد هیــچ یــک از مخلوقاتــش را مجبور
بــه نافرمانــی نکــرده است»(مجلســى1403 ،ق ،ج  .)26 :5اگــر تنویــر امــامکاظم gبه شــرحی
کــه بیــان شــد ،نبــود ،اندیشــه جبرگرایــی ،تشـ ّـیع را نیــز بــه انحــراف میکشــاند.
 .3-2-2-2برمالسازی احادیث ساختگی

از مصادیــق انحــراف فرق ـهای تهدیــدزا ،احادیــث ســاختگی بــود کــه بهمنظــور ایجــاد فتنــه بــر
سـ ِـر مســائل اجتماعــی ،کالمــی ،فقهــی ،تفســیری و  ...بــا مهــارت خاصــی در میــان احادیــث و

روایــات نبــوی گنجانــده شــده بــود(ر.ک :جعفریــان .)413-416 :1381 ،برمالســازی تحریفــات
و جعلیــات اهــل حدیــث ماننــد تشــبیهگرایی و عقیــده ارجــاء ازجملــه مواجهههــای امــام اســت.
از روایاتــى كــه «اهــل حدیــث» بــدان اســتناد مىكردنــد ،حدیــث نبــوی «نــزول خداونــد
بــه آســمان دنیــا» بــود(ر.ک :ابــن كثیــر دمشــقى،1419ق ،ج .)19 :2پذیــرش چنیــن
روایتــى بــه ایــن صــورت ،مســتلزم عقیــده بــه تشــبیه و نیــز قبــول جابهجایــى خداونــد از
مكانــى بــه مــكان دیگــر بــود .اهــل حدیــث آشــكارا ایــن اعتقــاد را بــه اســتناد ایــن احادیــث
مطــرح و اصحــاب نیــز دربــارۀ ایــن احادیــث از امامــان معصــوم ســوال مىكردنــد .امــام
كاظــم  gدر مقــام پاســخ فرمودنــد« :خداونــد فــرود نمىآیــد ،نیــازى نــدارد تــا فــرود آیــد.
در نــگاه او دورى و نزدیكــى مســاوى اســت ،نــه نزدیكــى بــه نــزد او دور اســت و نــه دورى بــه
نــزد او نزدیــك .او احتیــاج بــه هیچچیــزى نــدارد ،بلكــه همــه بــه او نیازمندنــدّ ،امــا دربــارۀ
گفتــار آنــان كــه خداونــد را چنیــن توصیــف كردهانــد كــه« :خداونــد فــرود مىآیــد!» ایــن را
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ّ
متحركــى نیــاز بــه
كســى مىگویــد كــه خــدا را بــه نقــص و زیــادت ّمتصــف كــرده اســت .هــر
ّ
محــرك دارد تــا او را بــه حركــت درآورد یــا بــه كمــك آن بــه حركــت درآیــد .پــس كســى كــه
بــه خــدا [چنیــن] گمانهایــى ببــرد ،هــاك مىشــود .در توصیــف خــدا ،از صفاتــى كــه
ن و نشســتن،
ل و فرودآمــدن ،برخاســت 
خــدا را بــه نقــص و زیــادت ،تحریــك و تحـ ّـرك ،انتقــا 
محــدود ســازد ،بپرهیزیــد[ .زیــرا] خداونــد باالتــر و برتــر از وصــف اینگونــه وصفكننــدگان
و ّ
توهــم ایــن گمانكننــدگان اســت»(کلینی1429 ،ق ،ج .)125 :1امــام رضــا  gنیــز در
اینبــاره بــا تحریفشــده دانســتن روایــت ،معنــای جســمانی را از چهــرۀّ روایــت اهــل حدیــث
میزداینــد(ر.ک :محمــد جعفــری .)69 :1395 ،اگــر رفتــار ســلبی امــام کاظــم gنبــود؛
ّ
ایــن تفکــرات بــه درون شــیعه هــم راه مییافــت.
 .4-2-2-2مبارزۀ منفی

در هــر دیــن و مذهبــی ،ممکــن اســت کســانی یافــت شــوند کــه در بعضــی از آموزههــا یــا اصــول
آن ،جانــب مبالغــه را بگیرنــد و دربــاره شـ ّ
ـخصیتهای دینــی دچــار غلـ ّـو شــوند .در میــان شــیعیان
ائمــه غلـ ّـو میکردنــد و ّ
نیــز گروهــی دربــارۀ ّ
حتــی بعضــی بــرای آن حضــرات قائل بــه مقــام ّ
الوهیت

میشــدند 1.ایــن گــروه در آغــاز بــه غلـ ّـو دربــارۀ ائمــه پرداختنــد ،ولــی از قــرن ّ
دوم بــه بعــد مطالــب
ّ
غلوآمیــز را بــا سیاســت آمیختند.
جریــان غلـ ّـو در عصــر امــام صــادق  gموجــب آشــفتگی در عقایــد و افــکار شــیعه شــده بــود
کــه انــزوای شــیعه را بــه دنبــال داشــت ،بهگونـهای کــه شــیعه را در نظــر مکاتــب و مذاهــب دیگــر
بــی قیــد و بنــد نســبت بــه فــروع جلــوه دادّ .
اهمیــت ایــن جریــان بهقــدری بــود کــه برخــی از
فرقهنــگاران ،غالیــان را در زمــرۀ فرقههــای اصلــی شــیعه قلمــداد کردهاند(اشــعری،1369 ،
ج .)66-65 :1امــام کاظــم  gدر مواجهــه بــا جریــان فکــری غلـ ّـو ،رفتارهــای ســلبی داشــتند
 .1عالمــه مجلســی مظاهــر غلــو را در اعتقــاد بــه امــور زیــر برشــمرده اســت .1 :الوهیــت پیامبــر و ائمــه طاهریــن علیهــم الســام .2 .در
معبودیــت یــا خالقیــت و رازقیــت شــریک خداینــد .3 .حلــول خداونــد در آنهــا یــا اتحــاد خداونــد بــا آنــان .4 .آنــان بــدون وحــی و الهــام
الهــی از غیــب آگاهانــد .5 .نبــوت دربــارۀ ائمــه طاهریــن ع  .6تناســخ ارواح ائمــه در بدنهــای یکدیگــر .7 .بــا معرفــت آنــان ،اطاعــت
خداونــد و تــرک معصیــت الهــی الزم نیســت .ســپس مجلســی میفرمایــد« :اگــر کســی قائــل بــه یکــی از ایــن انــواع غلـ ّو باشــد ،ملحــد
و کافــر اســت .از دیــن خــارج شــده اســت ،همانطــور کــه ادلــۀ عقلــی و آیــات و اخبــار بــر ایــن مســئله داللــت دارد»(مجلســی1403،ق
 ،ج.)346 :25
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کــه از جملــه آنهــا افشــای ّ
ماهیــت ،اعــام برائــت ،تکذیــب عقایــد ،لعــن و نفریــن آنان(طوســی،
1409ق )483 :و ســفارش بــه قطــع ارتبــاط بــا آنــان بــوده اســت(ر.ک :نــورى1408 ،ق ،ج :12
 .)315ایــن رفتــار اقتضایــی توســط امــام رضــا gنیــز ادامــه یافت(امــام جمع ـهزاده و محمــود
اوغلــی.)23-22 :1393 ،
 .5-2-2-2تقیۀ نفوذ

یکــی از راههایــی کــه مبــارزه و حرکــت فکــری ،سیاســی و فرهنگــی اهــل بیــت  bو یــاران
صدیــق آنــان را مجــال رشــد و اســتمرار بخشــید ،تــاش خســتگیناپذیر و جهــاد و مبــارزۀ خطیــر
آن بزرگــواران و توســل بهشــیوۀ الهــی تقیــه بــود .از طرفــی ،پیــرو اصــل تربیــت نیــروی انســانی و
بهاقتضــای شــرایط ،امــام کاظــم gبــا هــدف پیشــگیری و بــا برنام ـهای حســاب شــده یعنــی
تقیــۀ نفــوذ( ر.ک :رضایــی آدریانــی )305 :1389 ،نیروهــای ّفعــال و مطمئــن ماننــد علــی بــن

یقطیــن و جعفــر بــن محمــد بــن اشــعثّ ،
ّ
مســئولیتهای
مربــیعلمــی فرزنــدان هــارون در

کلیــدی حکومــت باطــل عباســی نفــوذ میدادنــد و آنهــا بــا شــخصیت علمــی و دینــی اســتوار
خــود ،بــدون اســتحاله شــدن ،در جامعــۀ شــیعی کارآمــدی داشــتند(ر.ک :مجلســی1403 ،ق،
ج.)158 :48
الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدات نرم دارای دو ساحت ذیل است:
در ســاحت منطــق مواجهــه ،عوامــل و شــرایطی بــر نحوۀ مواجهــه و مقابلــه با تهدیــد از جهت
بســیط یــا پیچیــده بــودن تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه تفــاوت تصمیمــات و اقدامــات میشــود
کــه عبــارت اســت از .1 :شــرایط تهدیــد از جهــت دامنــه ،مرجــع ،عمــق و موضــوع آن .2
شــرایط جبهــۀ خــودی و پیامــد اقــدام تهدیــد شــونده  .3تعــدد ،شــرایط و موقعیــت تهدیدگــر
 .4فضــای حاکــم بــر معــادالت امنیتــی .در ســاحت شــیوۀ مواجهــه بــه دو گونــه مواجهــۀ امــام
کاظــم  gرفتارهــای ثابــت و اقتضایــی میرســیم کــه در طــر حوارۀ ذیــل بهوضــوح ترســیم
شــده اســت.

سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

87

88

 .3نتیجهگیری و پیشنهاد
راه تقویــت امنیتپژوهــی بومــی ،کشــف الگــوی امنیتســاز و مدیریــت تهدیــدات در ســیرۀ
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ائمــه اطهــار  bاســت .کاربســت الگــو و منطــق مواجهــۀ امــام کاظــم  gبــا تهدیــدات نــرم بــه
دلیــل تشــابه آن زمانــه بــا شــرایط کنونــی اســت .الگــوی رفتــاری مواجهــه امــام دارای دو منطــق
ثابــت و اقتضایــی اســت .منطــق اقتضایــی تابــع عواملــی ماننــد شــرایط و تواناییهــا و اهــداف و
انگیزههــای تهدیدگــر؛ تواناییهــا ،ظرفیتهــا ،ضعفهــا و کاســتیها و شــرایط تهدیــد شــونده و
شــرایط تهدیــد و فضــای حاکــم بــر آن خواهــد بــود.
نتایــج مطالعــه و بررســی الگــوی مواجهــۀ رفتــاری امــام کاظــم  gبــا تهدیــدات نــرم بــه شــرح
ذیــل اســت:
 .1امــام کاظــم  gبــا توجــه بــه شــرایط تهدیدشــونده ،بــا مخاطبشناســی سیاســی فرهنگــی،
ســطح فکــری آمــاج تهدیــدات یعنــی تــودۀ مــردم را در مواجهــه بــا تهدیــدات ارزیابــی و از ایــن
طریــق تصویــر روشــنی از توانمنــدی در مواجهــه بــا تهدیــدات ارائــه کــرد.
 .2امــام کاظــم  gبــا پافشــاری بــر اصــل امامــت و رهبری شایســته ،بــا کار تشــکیالتی موفق به
ایجــاد هســتۀ دانــا ،و شــبکه توانــا بســتر و زمینه ارتقــای تودههــای مــردم را فراهــم کرد.
 .3امــام کاظــم  gبــا حفاظــت از میــراث علمــی فرهنگــی برجــای مانــده از رســول خــدا و امــام
صــادق  gبــه شناســایی ،کشــف اســتعدادها و تربیــت ســرمایههای انســانی پرداخــت.
 .4امــام کاظــم  gبــا مدیریــت ارکان چهارگانــه فرهنــگ (بــاور ،اطالعــات ،گرایــش و رفتــار)
جامعــه را در مقابلــه بــا تهدیــدات مصونیــت بخشــید.
شایستهاست:
 .1محققــان الگــوی فــوق را در زیسـتبوم سیاســی فرهنگــی رهبــران فکــری قابــل تاســی دیگــر
معصومــان رصــد کننــد و رفتارهــای ثابــت و اقتضایــی را احصــا ،تبییــن و تحلیــل نمایند.
 .2تصمیمســازان عرصــۀ سیاســت و فرهنــگ بــرای اجــرای مدیریــت کارآمــد در مواجهــه بــا
تهدیــدات نــرم ،بــا ایجــاد هســته دانــا و شــبکه توانــا الگــوی فــوق را بهعنــوان یکــی از اســناد
باالدســتی مــد نظــر قــرار دهنــد.
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چکیده
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان متیــو لیپمــن ،آموزههــای پــرورش ذهــن را مبتنــی بــر پرســشخیزی
و چالشانگیــزی بــه ناخــودآگاه کــودک و نوجــوان انتقــال میدهــد و بــدون اینکــه ذهــن کــودک بــا
اصطالحــات خــاص فلســفی درگیــر شــود ،ذهــن وی را پرسشــگر تربیــت میکنــد و اندیش ـههایش را از
طریــق متنهــای روایــی و داســتانی آمــوزش میدهــد .برنامــه فلســفه بــرای کــودکان (فبــک) ،ادب روایــی
را ابــزاری مناســب بــرای پرورانــدن ذهــن کــودک میدانــد تــا پرسشــگر باشــد و پرســش مبتنــی بــر آگاهــی
ّ
خالقیــت ،اندیشــه و شــناخت از هســتی ،جهــان پیرامونــی و بایــد و نبایدهــای زندگــی در
از حــل بحــران،
ّ
ذهــن وی شــکل گیــرد .ایــن پژوهــش ،قصههــای «مهمــان امــام رضــا  »gو «آفتــاب خراســان» را بــا تکیه
بــر الگــوی متیــو لیپمــن از منظــر غنــای ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی
بررســی کــرده و اثرگــذاری ّ
قصههــای مطالعهشــده را بــر گســترش نگــرش اســامی و مذهبــی کــودک
بــا هــدف افزایــش میــزان پرسشــگری و چالشخیــزی ذهــن وی نشــان داد ه اســت .دســتاورد پژوهــش
نشــان میدهــد ،قصههــای مطالعهشــده ،غنــای فلســفی دارنــد ،چــون پرسشــگری و چالشخیــزی در
حیطــۀ منطــق و علــم حقــوق در ذهــن کــودک میآفریننــد ،اگرچــه پیرنــگ برخــی ّ
قصههــا بــرای کــودک
جنبــۀ باورناپذیــری دارد .شــخصیتپردازی و فضاســازی ّ
قصههــا از زاویــه غنــای ادبــی ضعیــف اســت و
بافــت روایتگونــه بــدون گفتوگــوی آنهــا ،خســتگی کــودک را در پــی خواهــد داشــتّ .
البتــه واژگان و
بافــت جملهبنــدی بــرای گــروه ســنی «ب» و «ج» مناســب و نشــانه غنــای روانشــناختی ّ
قصههــای مــورد
مطالعــه اســت.
کلیدواژههــا :فلســفه بــرای کــودکان ،متیــو لیپمــن ،مرتضــی دانشــمندّ ،
قصــه ،مهمــان امــام رضــا
،gآفتــاب خراســان.
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی(نویسندة مسئول)kbaygzade@yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازیfhaidarinasab@gmail.com :
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 .1مقدمه
ّ
چگونگــی پرورانــدن تفکــر و ابــزار آن از دغدغههــای فکــری صاحبنظــران حــوزۀ تعلیــم و
ّ
خالقیــت و پرسشــگری در انسانهاســت کــه
تربیــت اســت ،زیــرا گرهگشــای معمــای پــرورش
همزمــان بــا رشــد جســمی وی و از دورۀ کودکــی صــورت میگیــرد .توجــه بــه ایــن اصــل ،ســبب
شــده تــا شــرایط آمــوزش فکــرورزی کــودکان مهـ ّـم تلقــیشــودّ ،امــا اجــرای شــرایط مناســب
پــرورش ذهنــی کــودک بهآســانی انجــام نمیگیــرد ،چــون ســن کــودک ،ذهــن طالب ســرگرمی،
تهاجــم تکنولــوژی و اســباببازیهای نویــن کــه ســرگرمی وی را مهیــا ســاخته ،تــا حــدودی راه
تمرکزگرایــی و اندیشــه کــودک را مختــل کــرد ه اســت .پژوهشــگران اذعــان میکننــد کــه اگــر
ّ
تفکــر و خــردورزی بــرای حــل ایــن بحــران در ایــن شــرایط آمــوزش دادهنشــود ،کودکــی کــه در
آینــده بــه جرگــه بزرگســاالن میپیونــدد ،فکــر نمیکنــد یــا اگــر تأملــی داشــته باشــد ،تــوان
اجــرای مهــارت حــل مســئله را بهطــور کامــل نــدارد؛ چــون «خــرد ،دانــش بــه کار گرفتهشــده
بهطــور صحیــح و بــا توجــه بــه پیامدهــا ،جوانــب و اصــول مربوطــه اســت»( ،2005,Mckinnyبــه
نقــل از پریــرخ و همــکاران.)1389 :62 ،
ّ
اهمیــت پــرورش روحیــه فلســفی و اندیشــه در کــودکان ،نظریهپردازانــی نظیــر لیپمــن ،1متیــوز

2

و کــم  3را بــر آن داشــتهاســت کــه هــر یــک بــه روشهــای گوناگــون بــه ایــن مســئله بپردازنــد .متیــو
لیپمــن «مؤسســه فلســفه بــرای کــودکان» را در ســال  ۱۹۶۹تأســیس کــرد کــه برنامــه «فلســفه
بــرای کــودکان» از خدمــات ایــن مؤسســه اســت .ایــن برنامــه بــا اســتقبال کشــورهای زیــادی
مواجــه و نخســتین بــار ســال  1373شمســی در ایــران از طــرف بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا
بهمنزلــۀ یــک طــرح هدفــدار شــناخته و گــروه فلســفه و کــودک در همــان تاریــخ در ایــن بنیــاد
پایهگــذاری شــد .بعدهــا مؤسســهها و دانشــگاههای دیگــری نیــز پژوهشهایــی در ایــن زمینــه
آغــاز کردند(شــریفی اســدی .)97 :1387 ،ایــن برنامــه مضامینی حاوی اندیشــه فلســفی را بدون
درگیــری ذهــن کــودک بــا اصطالحــات خــاص فلســفی از طریــق داســتان آمــوزش میدهــدّ .
البته
1. lipman
2. Matthews
3. Cam
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کــودک بهتنهایــی نمیتوانــد مفاهیــم فلســفی را از داســتان درآورد ،بلکــه در هــر مرحلــه نیازمنــد
تســهیلگر اســت؛ ایــن تســهیلگر ممکــن اســت ،معلــم ،پــدر یــا مــادر و  ...باشــد .پــس بــرای
ّ
«آمــوزش مهــارت تعقــل و اســتدالل» بایــد یــک محیــط برانگیزاننــده عقالنــی را بــرای کــودکان
تــدارک ببینیــم و آنهــا را تشــویق کنیــم تا اجتماعــات پژوهشــی را شــکل دهند»(لیپمــن،1991 ،
بــه نقــل از شوشــتری و همــکاران.)16 -17 :1392 ،
معنــای فلســفه در ایــن حوزه ،چگونگی اندیشــیدن ،اســتدالل و کاربــرد منطق در زندگی اســت.
هــدف فلســفه بــرای کــودکان ،یــاری دادن بــه کــودکان و نوجوانــان بــرای بهرهمنــدی از فلســفه
ّ
ّ
ّ
3
بــه منظــور بهبــود یادگیــری ،پــرورش شــگرد تفکــر خــاق 1،تفکــر انتقــادی 2و تفکــر مســئوالنه
و نیــز پــرورش ارزشهــای اخالقــی ،آمــوزش ارزشهــای هنــری و رشـــد فــردی و میانفــردی
اســت(لیپمن .)۲۷ :۱۳۸۲ ،آنچــه لیپمــن و پیــروان وی بــه دنبــال آن هســتند ،آمــوزش فلســفۀ
آکادمیــک نیســت ،بلکــه آمــوزش چگونــه اندیشــیدن ،گفتــن و عمــل کــردن اســت و همیــن کــه
کــودک بپذیــرد ،دربــارۀ هــر اندیشـهای ســؤال ،قضــاوت و بازنگــری کنــد و برای حــل بحــران نیز در
حلقــۀ گفتوگــو بــه کاوش و اظهــار نظــر بپــردازد ،اهــداف برنامــه اجــرا شــدهاســت.
 .1-1مسئله پژوهش
مرتضــی دانشــمند ،پژوهشــگر قــرآن ،نویســنده و شــاعر کــودک و نوجــوان ،آثــاری در ادبیــات
کــودک و نوجــوان بــا رویکــرد دینــی تألیــف کــرد ه اســت .وی مجموعــه ّ
قصههــای «مهمــان امــام
رضــا» و «آفتــاب خراســان» را بــرای مخاطبــان گــروه ســنی «ب» و «ج» نوشــت ه کــه «مهمــان امــام
قصههــای مصــوری مبتنــی بــر روایــت پنــج ّ
رضــا» ّ
قصــه از زندگانــی امــام رضــا  gبــا عنــوان
«اذان پرنــدگان»« ،خانــۀ نــو»« ،مــار و جوجــه گنجشـکها»« ،مهمــان امــام رضــا  »gو «تشــکر
بــه موقــع از خــدا» اســت کــه جلــد دوم از مجموعــه کتابهــای «رهنمــای کــودک» اســت و نیــز
«آفتــاب خراســان» شــامل پنــج ّ
قصــه «تقســیم محبــت»« ،میــوهات را کامــل بخــور»« ،در راه
1. thinking creative
2. thinking creatal
3. thinking caring
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مانــده»« ،دو پــدر مهربــان» و «وعــدۀ امــام رضــا  »gکــه جلــد ســوم از مجموعــه کتابهــای
«رهنمــای کــودک» اســت.
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان یــک قاعــدۀ منظــم پیــشروی پژوهشــگران عرصــۀ تعلیــم و تربیت
کــودک و نوجــوان اســت کــه بــرای اجــرا بــه بازنگــری و انطبــاق بــا فرهنــگ مــردم کشــور مجــری
یــا هــدف نیــازم دارد .اندیشــمندان علــوم تربیتــی بایــد کتابهــای هماهنــگ بــا فرهنــگ خــود
را بــرای اجــرای ایــن برنامــه معرفــی کننــد؛ بنابرایــن ،کتابهــای داســتانی کــودک بایــد بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف بررســی شــود تــا کفایــت و بســندگی آنهــا بــا هدفهــای برنامــۀ فلســفه
بــرای کــودکان فراهــم آیــد .کارآمــدی ادب روایــی رضــوی ایــن ســؤال را در ذهن پژوهنــدگان مطرح
میکنــد کــه برخــورداری داســتانهای رضــوی و آموزههــای اخالقــی آن از بســندگی ادبــی،
فلســفی و روانشــناختی بــر پایــه برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان چگونــه اســت؟ ایــن پژوهــش
برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان و کاربســت آن را در ّ
قصههــای کودکانــه مرتضــی دانشــمند بــر پایــه
بســندگیهای سـهگانه بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بررســی کــرده و ضعــف پــردازش قصههــا
را از منظــر بســندگی ادبــی نشــان داد ه اســت.
 .2-1پیشینۀ پژوهش
مطالعــات پیشــینۀ پژوهــش نشــان میدهــد کــه پژوهشــی در بســندگی ادبــی ،فلســفی و
روانشــناختی داســتانهای رضــوی کــودک و نوجــوان و نیــز ،هیــچ پژوهشــی دربــارۀ آثــار مرتضــی
دانشــمند انجــام نشــدهاســت؛ بنابرایــن ،پژوهــش پیــش روی میتوانــد نقطــۀ آغــازی بــرای
پژوهشهــای گســترۀ ادبیــات کــودک و نوجــوان رضــوی بــر پایــه نظریــه لیپمــن باشــدّ .
البتــه
مطالعــات پیشــینۀ پژوهــش بیشــتر معطــوف بــه پژوهشهایــی اســت کــه در آثــار روایــی غیررضوی
ّ
حــوزۀ کــودک انجــام شــد ه کــه عبــارت اســت از :مکتبیفــرد ( )۱۳۸۹که مهــارت تفکر انتقــادی را
در داســتانهای تألیفــی ایرانــی بــرای کودکان و نوجوانــان از ســال  ۱۳۴۲تا  ۱۳۸۵بررســی و تبیین
ّ
ّ
کــرده و مؤلفههــای مهــارت تفکــر انتقــادی در داســتانهای مــورد مطالعــه در طــول زمان قــوام یافته
و بــا گــذر زمــان قابل قبولتر شــدهاســت .ایروانــی و مختــاری ( )۱۳۹۰تعــداد  41داســتان برگزیده
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را بــرای یافتــن جایــگاه مفاهیــم فلســفی« :هستیشناســی ،معرفتشناســی و ارزششناســی»
در ادبیــات داســتانی کــودک ایــران بررســی کردهانــد کــه جایــگاه مفاهیــم معرفتشناســی
12درصــد ،هستیشناســی 49درصــد و ارزششناســی 39درصــد اســت .نحــوۀ پــردازش مفاهیــم
نشــان میدهــد ،پرداختــن بــه مفاهیــم مطــرح در داســتانها از ســوی نویســندگان ادبیــات
داســتانی در هیــچ حــوزهای چنــان نیســت کــه برانگیزنــده قــدرت تفکــر در مخاطب باشــد .اکبری
و همــکاران ( )1391مضامیــن فلســفی را در داســتانهای متــون کالســیک ادب فارســی بررســی
کــرده و دریافتهانــد کــه فراهمکــردن محتــوای فلســفی متناســب بــا فرهنــگ بومــی در متــون
کالســیک ادب فارســی و بازنویســی آنهــا امکانپذیــر اســتّ ،امــا بهعنــوان رویکــردی کلگرایانــه
کــه بــه ابعــادی چــون فراینــد تفکــر ،محتوای فلســفی ،غنــای ادبــی و ویژگیهــای فرهنگ وابســته
توجــه داشــتهباشــد ،متناســب بــا ســن کــودکان نیســت .رجبــی همدانــی و همــکاران ()1396
داســتانهای پریــان را بــر اســاس نظریــه لیپمــن بررســی کــرده و دریافتهانــد کــه داســتانها حاوی
مفاهیــم فلســفی نظیــر عشــق ،دانایــی ،زیبایــی هســتند و زمینــۀ پرورانــدن موضــوع و پــرورش
ّ
کنــدوکاو فلســفی را دارنــد .ســام خانیانــی و همــکاران ( )1399مهارتهــای تفکــر فلســفی در
شــعر کــودک و نوجــوان غالمرضــا بکتــاش و ناصــر کشــاورز را بررســی کــرده و دریافتهانــد کــه
مهارتهــای تفکــر فلســفی ،قــدرت اســتدالل ،اعتمــاد ب ـ ه نفــس و برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران
غیرمســتقیم در شــعر ایــن شــاعران بــرای آمــوزش کــودکان وجــود دارد .اســکندری شــرفی و
همــکاران ( )1400ماهــی ســیاه کوچولــو ،صمــد بهرنگــی را بــر اســاس خوانــش فبکــی بررســی
کــرده و نشــاندادهانــد کــه ایــن اثــر در ســه شــاخص ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی غنــای
باالیــی دارد و بــا اصــاح ضعفهــای انــدک آن میتــوان قابلیــت خوانــش و اســتفاده در برنامــۀ
فبــک را پیــدا کنــد .حیدرینســب و همــکاران ( )1400بســندگی و بســامد گونههــای فکــرورزی
ّ
خــاق ،مراقبتــی و انتقــادی را در داســتانهای کودکانــه گــروه «الــف ،ب و ج» فرهــاد حسـنزاده
ّ
ّ
بررســی کــرده و دریافتهانــد کــه بســندگی و بســامد تفکــر خــاق در داســتانهای مــورد مطالعــه
بــا مؤلفههــای اســتدالل و آزموننگــری و نیــز نــوآوری در رفتــار بیشــترین بســامد را در ایــن مهــارت
ّ
ّ
داردّ ،امــا تفکــر انتقــادی بــا مؤلفــۀ دیگراصالحــی و حساســیت بــه متــن و تفکــر مراقبتــی بــا مؤلفۀ
ّ
رشــد مهــارت تفکــر مســئوالنه در ردههــای بعــدی اســت.
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 .3-1ضرورت و هدف پژوهش
لــزوم بومیســازی داســتانهای برنامــۀ فلســفه بـرای کــودکان یــک ضــرورت اســت .پرداختــن بــه
ایــن اصــل ،نیازمنــد تبیین و بررســی بســندگی ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی داســتانهای کوتاه
و معرفــی آنهــا بـرای اجـرا در حلقــۀ کنــدوکاو فلســفی مــدارس ،کانــون پــرورش فکــری و معرفــی به
خانوادههاســت؛ اهــداف پژوهــش حــول ایــن محــور عبــارت اســت .1 :تعییــن بســندگی ادبــی،
فلســفی و روانشــناختی دو مجموعــهداســتان رضوی مرتضی دانشــمند بــر پایه برنامۀ فلســفه برای
کــودکان .2 ،تبییــن کاربســت مؤلفههــای انــگارۀ لیپمن در ّ
قصههــای مورد مطالعــه و  .3معرفــی آثار
آیینــی و رضــوی بهعنــوان یکــی از منابــع پــرورش فکــرورزی کــودکان از منظــر برنامــه فبــک.

 .2بحث و بررسی
تحلیــل ادب روایــی بهویــژه ادب روایــی آیینــی مبتنــی بــر ســیمای معصومیــن  bبــر پایــه
نظریههــای ادبــی مایــه شــناخت زیباییشــناختی ایــن آثــار و تولیــد معنــا در آنهــا میشــود.
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان نیــز از نظریههــای ادبــی پایــه اســت کــه هــدف آن آمــوزش چگونگی
شــرایط زندگــی از آغــاز دوره کودکــی اســت؛ بنابرایــن ،پژوهــش پیــش روی ّ
قصههــای رضــوی
«مهمــان امــام رضــا  »gو «آفتــاب خراســان» را بــر پایــه برنامــه فلســفه بــرای کــودکان بررســی
و تحلیــل کــردهاســت تــا جلوههــای زیباییشــناختی و تولیــد معنــا را در آنهــا بــرای خواننــده و
مخاطــب (کــودکان) آشــکار کنــد.
 .1-2بسندگی فلسفی ّ
قصههای رضوی
بســندگی فلســفی از شــاخصهای اصلــی داســتانهای فبــک و در نظــر بنیانگــذاران ایــن برنامــه
بســیار جــدی اســت که عناصــر گوناگونــی بـرای آن تعریف شــدهاســت .اگرچــه فراوانی ایــن عناصر
نمیتوانــد دال بــر ایــن باشــد کــه هــر داســتانی همــۀ ایــن مــوارد را نــدارد ،در ایــن رویکــرد پذیرفتــه
نیســت؛ بهعبارتــی ،الزم نیســت همــۀ ایــن عناصــر در یــک داســتان حضــور داشــت ه باشــد تــا آن
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داســتان دارای بســندگی فلســفی باشد(فیشــر ،1385 ،بــه نقــل از ناجــی و مرعشــی.)90 :1394 ،
بــر ایــن پایــه ،پرسـشخیزی داســتانها ،یافتارهــای اخالقــی و فلســفی مانند وجــدان ،نیــاز دینی و
جامعهپذیــری کــودک از ویژگیهــای حلقــه کنــدوکاو در ّ
قصههــای مــورد مطالعــه هســتند.
 .1-1-2پرسشخیزی
لیپمــن بــر آن اســت کــه اندیشــههای بازتــاب یافتــه در داســتانها بایــد از منابعــی ماننــد
معرفتشــناختی ،مابعدالطبیعــه ،زیباییشــناختی ،اخــاق ،فلســفۀ تعلیــم و تربیــت و منطــق
دریافــت شــود .برخــی از ایــن موضوعــات را میتــوان بــه علــت اختصــاص حجــم بیشــتر بــه مــوارد
ً
دیگــر ماننــد اخالقیــات کنار گذاشــت .بـرای مثــال ،بخشهایــی از اخالق بایــد تقریبــا در هر فصلی
از متنــی خــاص ذکــر شــود ،اگرچــه ممکــن اســت ،حجمــی کــم بــه آن اختصــاص داشــتهشــودّ ،اما
ّ
هــر داســتان پروراننــدۀ تفکــر در کــودک میتوانــد فقــط بــه یــک موضــوع فلســفی بپــردازد یــا ابعــاد
گوناگــون فلســفی اعــم از فلســفۀ اخــاق ،منطــق ،زیباییشــناختی ،معرفتشــناختی ،متافیزیــک
و  ...را تــا حــد امــکان شــامل شــود(ناجی .)20-19 :1395 ،آنچــه در ایــن داســتانها اهمیــت دارد،
شــناخت کــودک و امیــال و خواســتههای وی و تــاش بـرای خلق داســتانی اســت که ذهن کــودک را
بــه طــرح ســؤال و آگاهــی بیشــتر ســوق دهــد .هر داســتان فلســفی آبســتن ســؤاالتی در حیطههای
فلســفۀ آکادمیــک اســت ،امــا بــه زبــان کــودک و خــاص اندیشــۀ پرسشــگر وی اســت کــه بــه یــاری
خــود کــودک و هدایــت مربــی و والدیــن جــواب داد ه میشــود .لیپمــن بــر روش فلســفیدن تأکیــد
داشــت؛ روشــی کــه پرسـشهای فزاینــده بــه نحــوی در آن مطــرح و پاســخ بــه هــر ســؤال ،فقــط بــه
ســؤاالت بیشــتر منجــر میشــود( ،2000:261 ,Murrisبــه نقــل از اکبــری و همــکاران.)1391 :3 ،
نمونـهای از پرسـشهای فلســفی کــودکان بعــد از خوانــش ّ
قصههــای مــورد پژوهــش و ظرفیــت هــر
یــک از ایــن ّ
قصههــا در جــدول( ،)1بیانگــر اهمیــت بافــت فلســفی داســتان کودکانــه اســت ،چــون

ن خوب ،اندوختۀ فلســفی
کــودک گنجینـهای از پرسـشها در ذهــن دارد کــه ویژگی بســامان داســتا 
خــاص کــودک را نیــز پــرورش میدهــد .بچههــا عالوهبــر بهرهبــردن از متــون آموزشــی ،ذهــن خــود
را بــا پرسـشهای مکــرر کــه متــن داســتان توانایــی پذیــرش آن را دارد ،بــه چالش کشــیده ،اطالعات
جدیــد از بزرگســاالن خــود کســب و دیدگاههــای خــود را نیــز اصــاح میکننــد.
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توجــه بــه جــدول( )1نشــان میدهــد کــه همیــن پرسـشهای تکــراری بهظاهــر ســاده کــودکان
کــه در قســمت «ســؤاالت فلســفی کــودکان» نگاشــته شــدهاســت ،هــر یــک بــار معنایــی فلســفۀ
آکادمیــک را در خــود داردّ ،امــا قالــب بیــان آنهــا ســاده و کودکانــه اســت .اگــر بــه ایــن ســؤاالت
مکــرر کــودک بــه کمــک همنظــری بــا وی و ایــن کــه شــما چــه میاندیشــید؟ پاســخ داد ه نشــود،
خوانــش ّ
قصههــا نمیتوانــد بــار اندیشــیدن و اصــاح و بازنگــری پیشدانســتههای کــودک را
اصــاح کنــدّ .
قصههــای مرتضــی دانشــمند کــه در ایــن پژوهش مطالعه شــده ،بــر اســاس جدول،

بســندگی الزم بــرای وادار کــردن کــودک بــه اندیشــیدن و وادارکــردن ذهــن وی بــه شــناخت دنیــای
اطــراف نیــز دارنــد و طــرح ســؤاالت گوناگــون از طــرف کــودک بــه حوصلــه و دقــت تســهیلگر
ارتبــاط دارد ،زیــرا پاســخ بــه هــر ســؤال کــودک میتوانــد منجــر بــه ســؤاالت دیگــر شــود.
جــدول( )1نمونــه پرس ـشهای فلســفی احتمالــی کــودکان در حلقــۀ کنــدوکاو فلســفی و پــرورش تفکــر
انتقــادی بــه کمــک تســهیلگر

نام ّ
قصهها
تقسیممحبت

فلسفۀآکادمیک

سؤاالت فلسفی کودکان

معرفتشناسی

آیا باور به کار خوب ،همیشه خوب است؟

علم اخالق

به چه کاری ،کار خوب گفت ه میشود؟

علممنطق

آیا با احساسی فکر کردن ،باید تمام پول خود را به
دیگرانببخشیم؟

علممنطق

آیا هر پولدادن و کمک به دیگران ،خوبی به حساب
میآید؟

علم سیاسی و حقوق

چجوری ،امام رضا  gفهمید که آن شخص حیلهگر
نیست و در گفتن نیازمندی خود دروغ نمیگوید؟

علم سیاسی و حقوق

چجوری میشود به همه کمک کرد و نیازمندی نباشد؟

علممنطق

مگر امام رضا gثروتمند بود که به همه نیازمندان
کمک میکرد؟

علم سیاسی و حقوق

آیا دیگران باید قرض بدهکاران را بدهند و خودشان
هیچ کاری نکنند؟

در راه مانده
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فلسفهطبیعت

آیا باید در قبال طبیعت و نعمت خدا ،مسئول بود؟

فلسفۀ آموزش و پرورش

آموزش چه فایدهای دارد؟

دو پدر مهربان

فلسفۀدین

دین و مذهب چیست؟ چرا باید امام داشتهباشیم ،چرا
باید امام و پیامبر را دوست داشته باشیم؟

وعدۀ امام رضا

فلسفۀدین

فایده داشتن امام و پیشوای دینی چیست؟ چرا امام
زمان غایب شده ،کی برمیگردد؟

متافیزیک

خروس از کجا میفهمد که موقع اذان است؟

متافیزیک

سایۀ خورشید تا کجا بیاید ،موقع اذان است؟

علم سیاسی و حقوق

چرا خروس ،دانههایش را به مرغ و جوجهها میدهد؟

علممنطق

آیا خروسها ،بابای جوجهها هستند؟

علممنطق

اگر امام رضا االن بود ،کسی مستاجر نبود؟ آیا امام رضا
به تمام کارگران فقیرش ،خانه میبخشید؟

معرفتشناسی

امام رضا چجوری زبان گنجشک را میفهمید؟

مار و جوجه گنجشکها

علممنطق

هر گنجشک و حیوانی که سر و صدا کند ،چیزی از ما
میخواهد؟

مهمان امام رضا

علم اخالق

احترام به مهمان ،کار اخالقی است؟

تشکربهموقع

علممنطق

چون خدا زرق ما را میدهد ،باید نماز بخوانیم؟ اگر نماز
سر وقت خواندهنشود ،قبول نمیشود؟ مگر خدا به
تشکر نیاز دارد؟ اگر تشکر نشود ،ناراحت میشود؟

میوهات را کامل بخور

اذان پرندگان

خانۀ نو

 .2-2یافتارهای فلسفی اخالقی
فلســفه شــامل قواعــد علــم اخــاق نیــز اســت و فلســفه بــرای کــودکان ،برنامـهای آرمانــی بــرای
آمــوزش ارزشهــای اخالقــی اســت .ایــن تجربههــای اخالقــی کــودکان ماننــد بزرگســاالن
ً
بــدون قیــد و شــرط اســت .در فلســفۀ اخــاق ماننــد هــر موضــوع آموزشــی دیگــر ،نکتــه صرفــا این
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نیســت کــه کــودکان پاسـخهای درســت را بداننــد ،بلکــه بایــد بفهنــد چــرا آن پاســخ صحیــح اســت
و چگونگــی رســیدن بــه ایــن پاسـخهای صحیــح را دریابند(گریگــوری و همــکاران ،2008 ،به نقل
از ناجــی ،1396 ،ج  .)153 -152 :2ذکــر مفاهیــم ارزشــی نظیــر دوســتی ،محبــت ،کمــک بــه
همنوعــان ،عدالــت ،احســاس مســئولیت در برابــر دیگــری و مفاهیــم ضدارزشــی ماننــد خشــم،
مکــر ،حــرص ،غــرور ،تفاخــر و  ...در داســتانهای دینــی مــا را بــه ایــن اندیشــه ســوق میدهــد
کــه بگوییــم ایــن داســتانها فلســفی هســتند یــا خیــر؟ اگــر پاســخ منفــی اســت ،وجــود چــه
خصیصـهای ســبب تمایــز داســتان دینــی از فلســفی میشــود؟ بســیاری از مفاهیمــی کــه بــرای
کــودکان گیجکننــده و معماگونهانــد ،همــان مفاهیمــی هســتند کــه فالســفه بــا آنهــا درگیرنــد؛
مفاهیمــی چــون قوانیــن ،حقیقــت ،خیــر و عدالــت و  ...بــا اینکه کــودکان دربــارۀ ایــن موضوعات
و مفاهیــم از پیــش افــکار و عقایــدی دارنــد و یــاد میگیرنــد کــه ایــن عقایــد خــود را بــه احــکام و
آرای ســنجیدهای تبدیــل کنند(ناجــی ،1396 ،ج  .)31 :1بــر اســاس همیــن ســخنان ،میتــوان
بــه فیلســوف بــودن کــودک و قــدرت چالشانگیــزی ذهــن وی بــاور داشــت.
مجموعــه ّ
قصههــای مــورد مطالعــه ،میــزان بســامد یافتارهای فلســفی و نگــرش کاربــردی آنها،
الی ـهای از زندگــی امــام رضــا  ،gخلــق و خــوی مهربانــی (ن.ک :دانشــمند 1396 ،الــف،)6 :
هدایتگــری (ن.ک :همــان ،)9 :کمــک بــه دیگــران (ن.ک :همــان ،)11 :احتــرام مهمــان (ن.ک:
دانشــمند 1396 ،ب ،)13 :دفــع حیــوان ظالــم (ن.ک :همــان )11 :و  ...را بــه بهانــۀ آمــوزش
اخالقیــات بــه کــودک نشــان میدهنــد ،ولــی بــه دنبــال هــر ســطر ،نمونههــای فراوانــی از ســؤاالت
معماگونــه در ذهــن کــودک نقــش میبنــدد کــه همراهــی والدیــن و مربیــان در جوابگویــی بــه ایــن
ســواالت ،تفکــر انتقــادی و اســتدالل کــودک را پــرورش میدهــد .هــر چــه بســامد ســؤاالت ذهنــی
کــودک ،زیادتــر باشــد ،نویســنده بــه اهــداف برنامــۀ فلســفۀ بــرای کــودکان نزدیکتــر شدهاســت.
هدایــت در انتخــاب موضوعــات اخالقــی و شــیوۀ آمــوزش آنهــا مهمتــر از کنــدوکاو اخالقــی
اســت ،چــون هدایــت درهــای دیگــری را نیــز بــاز میکنــد؛ بنابرایــن ،چــون بســامد بســندگی
فلســفی اخالقــی قصههــای مــورد مطالعــه بیشــتر اســت ،مــواردی از یافتارهــای فلســفی اخالقی
ل میشــود.
نهفتــه در داســتانها تبییــن و تحلی ـ 
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 .1-2-2یادگیری ارزشها و هنجارها
 .1-1-2-2یاری دیگران

همــۀ نظریههــای رشــد اخالقــی بــر آنانــد کــه وجــدان در اوایــل کودکــی شــکلمیگیرد و
اغلــب موافــق هســتند کــه اصــول اخالقــی کــودک در ابتــدا بهصــورت بیرونــی و توســط بزرگترهــا
و بهتدریــج بــا معیارهــای درونــی کنتــرل میشــود و افــراد پایبنــد ،اصــول اخالقــی و رفتــار خــوب
و غمخــواری را پــرورش دادهانــد تــا در موقعیتهــای گوناگــون اجتماعــی از آن پیــروی کنند(برک،
 .)458 :1387الگوبــرداری کــودک و همانندســازی بــا شــخصیت اصلــی از پیامدهــای نیکــوی
داســتان کودکانــه اســت .الگوبــرداری بهعنــوان فراینــد جامعهپذیــری هــر فــرد ســبب میشــود
کــه کــودک بخشــی از هنجارهــا را از محیــط فرهنگــی و از طریــق شــخصیت داســتان بگیــرد.
پایبنــدی وجــدان اخالقــی امــام رضــا  gباعــث میشــود ،کــودک وجــدان آگاه خــود را در
فراینــد الگوبــرداری و همانندســازی دوران کودکــی بیــدار بگــذارد تــا بتوانــد در بزرگســالی بــه
یــاری ایــن وجــدان بیــدار ،انســانگونه زندگــی کنــد .دانشــمند در انتخــاب روایتهــای رضــوی
در ایــن قســمت موفــق عمــل کردهاســت ،زیــرا محتــوای قصههــای «خانــه نــو»« ،تشــکر بــه موقــع
از خــدا»« ،تقســیم محبــت»« ،در راه مانــده» و «میــوهات را کامــل بخــور» ،حکایتــی از بیــداری
وجــدان و تــاش بــرای یــاری دیگــران اســت و کــودک در حلقــۀ کنــدوکاو بــا کمــک تســهیلگر بــه
آنهــا توجــه و در ناخــودآگاه ثبــت میکنــد.
آنچــه در فلســفه بــرای کــودکان در فراینــد قصهگویــی دنبــال میشــود ،افزایــش شــناخت دربــارۀ
ارزشهــا و مهارتهــای وی بــه کمــک درونمایــه داســتان اســت؛ چــون «خوانــش داســتان،
عملــی فلســفی اســت و کوشــش در درک داســتان و تأویــل آن ،کوشــش در درک جهــان و تأویــل آن
است»(خســرونژاد .)۳۰ :۱۳۸۴ ،برشــی از قصــۀ «در راه مانــده» ،از مجموعــۀ «آفتــاب خراســان»
ذهــن کــودک را بــه رفتــار امــام  gبــا نیازمنــدان معطــوف میکنــد« :امــام رضــا  gبــه اتــاق
دیگــری رفتنــد 200 ،دینــار آوردنــد و بــه آن مــرد دادنــد و گفتنــد :ایــن ســکهها بــرای تــو باشــد،
آنهــا را خــرج ســفرت کن»(دانشــمند 1396،الــف .)10 :تســهیلگر در ایــن بخــش از ّ
قصــه بــه
یــاری ذهــن پرسشــگر کــودک میآیــد و کــودک را بــا طــرح پرســش مکــرر آمــوزش میدهــد ،چــون
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کمــک بــه درمانــده یــک ُحســن اســت و بــه انــدازۀ تــوان بایــد دســتگیر درمانــده بــود .کــودک ایــن
رفتــار نیکــو را بــه ناخــودآگاه ذهــن میســپارد و هنــگام مواجــه بــا ایــن برخوردهــای واکنشــی بــه
بازتولیــد میپــردازد و ایــن روش بهآســانی ســبب آمــوزش فلســفۀ اخالقیــات و ارزشهــا در کــودک
میشــود .چــون کــودک آنچــه آموختــه ،حاصــل دیــدن ،کاوش ،پرســش و اســتنباط اولیــۀ خــود
و قضــاوت نهایــی بــه کمــک تســهیلگر اســت و آموزشــی بنیادیــن در راســتای نهادینهکــردن
ارزشهاســت.
 .2-1-2-2رعایت حقوق حیوانات و یاری آنها

قضــاوت رفتــار و ســخن امــام رضــا gدر قصــۀ «مــار و جوجــه گنجشـکها» ،کــودک شــنونده/
خواننــدۀ ّ
قصــه را متوجــه هنجــار توجــه بــه حیوانــات و رانــدن عوامــل تهدیدکننــده آنهــا خواهــد
کــرد و نتایــج رفتــار امــام رضــا gکــودک را وادار به ارزیابــی و داوری خــود و دیگــران در بیتوجهی
بــه حیوانــات و آزار آنهــا میکنــد .تســهیلگر بایــد هنجارهــای اخالقــی مرتبــط بــا ایــن رفتــار
را بــه کمــک نشــانههای ّ
قصــه بــرای کــودک بازگــو کنــد تــا کودکــی متناســب بــا هنجــار انســانی
تربیــت شــود« :گنجشــک مرتــب بالهایــش را بــه هــم مــیزد و جیکجیــک میکــرد .انــگار
از چیــزی ترســیدهبــود .امــام رضــا  gاز دوســتانش پرســیدند :ســلیمان! میدانــی گنجشــک
چــه میگویــد؟ ســلیمان گفــت :نمیدانــم .امــام رضــا  gگفتنــد :گنجشــک میگویــد مــاری
میخواهــد جوجههایــش را بخــورد؛ او از مــا کمــک میخواهــد .برخیــز بــه حیــاط بــرو و کمکــش
کن»(همــان 1396 ،ب.)11 :
 .3-1-2-2تفکر در ارزش نعمتهای الهی و پرهیز از اسراف

حساســیت بــه رفتارهــا و رخدادهــای مغایــر بــا ارزشهــای اخالقــی در قصــۀ «میــوهات را
کامــل بخــور» ،آمــوزش فلســفه اســت و بازســازی اندیشــه را بهعنــوان یــک تجربــه در ناخــودآگاه
کــودک ثبــت میکنــد .کــودک مخاطــب بــا شــنیدن ایــن قســمت و پیبــردن بــه اســراف بیجــا،
شــیوههای تفکــر انتقــادی خــود را بــا ارزیابــی رفتــار شــخصیت ّ
قصــه بـهکار میانــدازد و بــه کمــک
دیگراصالحــی کــه همانــا رفتــار نادرســت شــخصیت ّ
قصــه اســت ،بــه تفکــر مراقبتــی ارزش نهادن
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بــه نعمتهــای الهــی هدایــت میشــود« :چنــد کــودک هــم در خانــه بودنــد ،یکــی از آنهــا
میــوهای برداشــت ،گازی بــه آن زد  ...انداخــت دور .امــام رضــا  gبــه او فرمودنــد :اگــر شــما بــه
میــوه نیــاز نداریــد ،کســانی هســتند کــه بــه آن نیــاز دارنــد ،آن را بــه کســی بدهیــد کــه بــه آن نیــاز
دارد(همــان.)9 :
 .2-2-2نهادینگی ارزشهای مبتنی بر فرهنگ اسالمی
 .1-2-2-2اهمیتدادن به فطرت خداجوی کودک

ناخودآگاهــی فطــرت انســانی در پــی شــناخت یافتارهــای خداجویــی ،خداخواهــی ،احســاس
نیازمنــدی بــه معبــود ،زیبادوســتی ،کنجــکاوی و  ...بــودهاســت و ایــن یافتارهــای کلــی اخالقی را
دیــن و فلســفه مینامنــد .خدامــداری و اعتقــاد بــه گرداننــدۀ هســتی از نیازهــای اصلــی انســان از
کودکــی تــا بزرگســالی اســت« .کــودکان همــواره در پــی یافتــن پاســخی درخــور بــه پرسـشهای
بنیادیــن خــود هســتند و چــون فیلســوف بــزرگ بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای پرس ـشهای
ازلــی و ابدیاند»(محمدخانــی .)۵۴ :۱۳۸۴ ،نهادینهکــردن ارزشهــا در کودکــی از بزرگســالی
ّ
مهمتــر اســت ،چــون بیاعتقــادی بــه ارزشهــای دینــی و رفتــاری مبتنــی بــر آن ســبب میشــود،
کــودک در شــناخت معیارهــای درســت از نادرســت بــه بیراهــه بــرود و در نهایــت در بزرگســالی
بــه ســرخوردگی و پوچــی برســد .نظــر بــه ّ
اهمیــت ایــن مطلــب ،نویســندگان حوزۀ کــودک بایــد در
آفریــدن کتــاب مذهبــی وســواس بیشــتری داشــت ه باشــند و آمــوزش اخالقیــات دینــی در ایــن آثار
تــا حــد امــکان غیرمســتقیم و دور از تعصــب بــر ارائــۀ مطلــب باشــد و کــودک را در ســاماندهی
مطالــب بــا فضاســازی مناســب بــرای حساســیت بــه متــن و پرسشــگری ترغیــب کننــد .گفتــن
مطلبــی کــه اشــتیاق و تأمــل را در کــودک بیــدار کنــد ،ســودمندتر و ماندگارتــر اســت ،چنانکــه
قصــۀ «اذان پرنــدگان» و «تشــکر بــه موقــع از خــدا» لــزوم سپاســگزاری از خداونــد و فلســفۀ نمــاز
بهموقــع را بــه کــودک گوشــزد و پرسشــگری مکـ ّـرر کــودک راه شــناخت و تفکــر را بــرای وی بــه
کمــک تحریــک تســهیلگر بــاز میکنــد« :بــه پــدر میگویــم :مــن هــم دوســت دارم نمــازم را در
اول وقــت بخوانــم ،امــا گاهــی وقتهــا حــال و حوصلـهاش را نــدارم .پــدر میگویــد :مــن هــم چنــد
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بــار تصمیــم گرفتــهبــودم نمــازم را اول وقــت بخوانــم ،ولــی موفــق نمیشــدم .بعــد فکــری باعــث
شــد همیشــه نمازهایــم را ســر وقــت بخوانــم ،فکــر کــردم وقتــی میبینــم خــدای مهربان ،همیشــه
رزق و روزیاش را ســر وقــت بــرای مــن میفرســتد ،مــن هــم ســعی کنــم ســر وقــت از او تشــکر
کنم(دانشــمند1396 ،ب.)16 :
 .2-2-2-2لزوم هدایت از سوی پیشوای دینی در زندگی

ّ
قصــۀ «دو پــدر مهربــان» لــزوم پیــروی از پیامبــر اســام ،حضــرت محمــد  nو جانشــینی
حضــرت علــی  gرا بهشــیوۀ داســتان بیــان کــردهاســت .تســهیلگر بــه لــزوم هدایــت انســانها
قصــه پرداختـ ه اســت ،زیــرا ّ
توســط پیشــوایان دینــی در ایــن ّ
توجــه بــه ارزشهــای دینــی نیازمنــد

آمــوزش زیربنایــی اســتّ .
قصههــای ایــن مجموعــه بهصــورت کوتــاه و گــذرا بــه ارزشهــای دینــی
و پایبنــدی بــه نصایــح پیامبــر اســام  nتوجــه کردهاســتّ ،امــا هنــر و درایــت تســهیلگر ایــن
ّ
ارزش را بــه کمــک توضیحــات آشــکار و آفریــدن پرســش و تفکــر در کــودک نهادینــه میکنــد:
«امــام رضــا  gگفتنــد :پیامبــر مــا حضــرت محمــد  nو پســر عمویــش حضــرت علــی  gدو
پــدر مهربانانــد ،آنهــا شــما را دوســت دارنــد ،از ناراحتــی شــما ناراحــت میشــوند ،بــرای شــما
دعــا میکننــد و اگــر دعــا کنیــد ،آنهــا آمیــن میگویند»(همــان 1396 ،الــف.)12 :
 .3-2-2-2ایمان و اعتقاد به ظهور منجی

نویســنده در قســمتی از قصــۀ «وعــدۀ امــام رضــا  »gبــه مســئلۀ ظهــور حضــرت مهــدی و پــر
شــدن دنیــا از خوبــی و روشــنایی بــا ظهــور ایشــان اشــاره کــردهاســت .غیبــت حضــرت مهدیf
ذهــن کــودک را بــه پرســش و حیــرت فــرا میخوانــد و تســهیلگر بــرای تثیبــت اندیشــۀ ظهــور در
ذهــن کــودک بایــد متناســب بــا ســن کــودک در ایــن بــاره توضیــح دهــد و بــه التــزام آمــدن حضرت
مهــدی  fبــه کمــک قرینههــای متــن و پرس ـشهای مکــرر از کــودک بپــردازد .ســپس الزمــۀ
برقــراری عدالــت را در ظهــور منجــی بــا کمــک اســتداللهای کودکانــۀ مخاطــب بــه اثبات برســاند
تــا کــودک بهراحتــی ایــن مطلــب را بفهمــد« :او چهارمیــن فرزنــد از نــوادگان مــن اســت کــه مــردم
مدتهــای طوالنــی او را نمیبیننــد ،پــس از آن از شــهر مکــه قیــام میکنــد .وقتــی او قیــام کنــد،
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همــه زشــتیها و بدیهــا را از زمیــن پــاک خواهــد کــرد و جهــان پــر از خوبــی و روشــنایی خواهــد
شــد»(همان.)15 :
 .3-2یافتارهای فلسفی اجتماعی
شــنیدنیترینمفاهیــم دینــی و اخالقــی کودکانــه در بافــت و ســاختار ّ
قصه نهادینه شــدهاســت.
ذهــن کــودکان بیــن رخدادهــای داســتان و کارهــای شــخصیت اصلــی و زندگــی خــود ارتبــاط
برقــرار میکنــد .ایــن روش را همانندســازی نامیدهانــد و از اهــداف پیــش روی داســتان اســت کــه
نویســنده قصــد دارد ،ایــن حــس را در خواننــده بــه طــرق مختلــف بیــدار کنــد .کــودک خــود را در
جایــگاه قهرمــان داســتان فــرض میکنــد ،ماننــد او میاندیشــد ،گاهــی پــا پیــش میگــذارد و
قهرمــان را در ذهــن خــود در اندیشــه درســت و کار بهتــر یــاری میدهد .کــودکان با قــرار دادن خود
بــه جــای قهرمانــان داســتان متوجــه میشــوند ،بــا اینکــه کوچــک هســتند ،تــاش آنهــا نتیجــه
خواهــد داد و میتواننــد کارهایــی ارزشــمند انجــام دهنــد و مفیــد واقــع شــوند .کــودکان عــاوه بــر
همانندســازی ،میخواننــد تــا لــذت خوانــدن را تجربــه و دنیایــی جدیــد را همــراه شــخصیتهای
یــک اثــر در کشــاکش حــوادث داســتان کشــف کنند .اثرگــذاری آموزشــی و تربیتــی ادبیــات بهویژه
ادبیــات داســتانی در رونــد شــکلگیری و رشــد شــخصیت کــودک انکارناپذیــر اســت .البتــه ایــن
اثــر بــه توانایــی نویســنده در چیدمــان ّ
قصــه بســتگی دارد و نویســنده کــودک بیــش از آن کــه بــه
ّ
دنبــال ســرگرمکردن کــودک باشــد ،بایــد شــگرد تفکــر مراقبتــی را در وی بیــدار کنــد.
 .1-3-2ارتباط مؤثر با دیگران

نگــرش دوستداشــتن و عزیــز بــودن مهمــان از هنجارهــای اجتماعــی اســت کــه فلســفۀ توجــه
ّ
بــه آن در قصــۀ «مهمــان امــام رضــا» بیان و باعــث پــرورش تفکــر ارزشگــذاری و هنجاریابی کودک
شــدهاســت .کــودک در ایــن ّ
قصــه بــه بافــت روابــط اجتماعــی و لــزوم احتــرام بــه دیگــران بــه کمک
همانندســازی پــی میبــرد .ذکــر ایــن مســئله از داســتان و هدایــت تســهیلگر ذهــن کــودک را
ّ
متوجــه مــوارد دیگــری از ارتبــاط مؤثــر و جامعهپذیــری میکنــد« :مــرد زود دســتش را جلــو آورد
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تــا چــراغ را روشــن کنــد ،ولــی امــام رضــا  gاجــازه ندادنــد .خودشــان چــراغ را برداشــتند،
روشــن کردنــد و جلــوی مهمــان گذاشــتند و گفتنــد« :مــا از خانــوادهای هســتیم کــه اجــازه
نمیدهیــم مهمانــان در خانــۀ مــا کار کند»(همــان1396 ،بّ .)13 :
قصههــای «در راه
مانــده»« ،میــوهات را کامــل بخــور»« ،تقســیم محبــت»« ،خانــۀ نــو» و «مهمــان امــام رضا »g
ّ
نگــرش همانندســازی و زمینــۀ پــرورش تفکــر مراقبتــی را در کــودک تقویــت میکنــد و وی را
بــرای جامعهپذیــری ،درک حــوادث جامعــه ،نحــوۀ ارتبــاط بــا همنوعــان و مثبتاندیشــی در
برخــورد بــا دیگــران آمــاده میکنــد .هــر یــک از ایــن مفاهیــم مذکــور ،ارزشهــای حاکــم بــر
جامعــۀ اســامی اســت کــه کــودک غیرمســتقیم از بافــت ّ
قصــه یــاد میگیــرد و چرایــی آن بــه
کمــک تســهیلگر تثبیــت میشــود.
 .4-2بسندگی ادبی
تقویــت بســامد واژگان ،تمرکــز فکــری و تحلیــل مســائل از دســتاوردهای ّ
قصهخوانــی اســت .اگر
ّ
ّ
قص ـهای ایــن مســیر را ّ
خالقیــت اندیشــگی و آمــوزش مســائل فلســفی
مهیــا کنــد و زمینهســاز
باشــد ،میتــوان گفــت کــه تعلیــم و تربیــت ســهم غنــای ادبــی داســتان خواهــد بــود ،چــون
داســتان ابــزاری بــرای شــروع کنــدوکاو در برنامــۀ فبــک اســتّ .
البتــه ضرورتــی نــدارد کــه شــاهکار
ادبــی باشــد ،بلکــه غنــای ادبــی تــا انــدازهای کــه بتوانــد جذابیــت داســتان را حفــظ کنــد ،کافــی
است(فیشــر ،1385 ،بــه نقــل از ناجــی و مرعشــی)89 :1394 ،؛ بنابرایــنّ ،
قصههــای مــورد
مطالعــه از بســندگی ادبــی برخــوردار و ابــزاری مناســب بــرای برنامــه فبــک هســتند .نمونههایی از
بســندگی یــا نداشــتن غنــای ادبــی ّ
قصههــای ایــن پژوهــش ذکــر میشــود تــا از ایــن منظــر نــگاه
نویســندگان حــوزه کــودک ،بیشــتر بــه غنــای ادبــی متمرکز شــود ،چــون غنای ادبــی راه فکــرورزی
و تمایــل کــودک بــه ادامــۀ داســتان را بیشــتر میکنــد.
ّ
شخصیتپردازی
 .1-4-2شخصیت و
ّ
ّ
شــخصیت میچرخــد و دگرگونــی حادثــه ،جــدال ،طــرح ،توطئــه و دیگــر
قصــه بــر محــور
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عوامــل همــه بــر اثــر دگرگونــی شــخصیت شــکل میپذیــرد .عامــل شــخصیت ،عینیتدهنــده
بــه زندگــی اجتماعــی ّ
قصــه اســت(براهنی« .)242 :1362 ،هــر داســتانی روایتگــر اعمــال،
گفتــار ،اندیشــه ،کشــمکشهای ذهنــی و دغدغههــای یــک شــخصیت اســت و عناصــر
ً
مختلــف شـ ّ
ـخصیتپردازی معمــوال در گفتمــان بــا یکدیگــر ترکیــب میشــوند»(لوته:1386 ،

 .)111شـ ّ
ـخصیت و معرفــی وی در داســتان ،بــار معنایــی و فکــری داســتان را کامــل نمیکنــد،
اگرچــه خلــق شــخصیت داســتان بــا هیجــان همــراه اســت و مهمتریــن کار یــک نویســنده را رقــم
میزنــدّ ،امــا شـ ّ
ـخصیتی در داســتان جــذاب اســت کــه از آغــاز تــا پایــان بــه آگاهــی و شــناخت

برســد و ایــن آگاهــی را بــدون تحمیــل بــه مخاطــب القــا کنــدّ .
قصههــای دو مجموعــه مــورد
مطالعــه ،روایتگونــه و شـ ّ
ـخصیتهای داســتان محــدود و انــدک هســتند کــه کارهــای نیــک و
نیکــوکاری آنهــا حــول رفتارهــای درخــور امــام رضــا  gاســت .بهتــر بــود کــه شــخصیتهای
منفــی نیــز انتخــاب میشــدند کــه در جریــان داســتان بــا هدایــت و الگوبــرداری از امــام g
تغییــر رفتــار میدادنــد .تعــدد شـ ّ
ـخصیتها ،گفتوگــوی متقابــل آنهــا ،دگرگونــی رفتــار آنهــا
چالــش و ســؤاالت متنوعــی را بــه تبــع آن در کــودک ایجــاد میکنــدّ ،امــا نبــود ایــن ویژگــی
قابلیــت پــرورش تفکــر انتقــادی را از ایــن داســتانها ســلب کــرده اســت.
 .2-4-2درونمایه ِ(تم) داستان

درونمایــه ،تفکــری اســت کــه داســتان را یکپارچــه نگــه م ـیدارد .آنچــه در درونمایــه اهمیــت
دارد ،نــگاه ویــژۀ نویســنده بــه موضــوع و شــیوۀ ترســیم آن اســت« .درونمایــه را میتــوان بهعنــوان
تفســیری بــر موضــوع داســتان تلقــی کــرد کــه چیــزی را دربــارۀ زندگی یــا ّ
ماهیت انســانها آشــکار
میســازد»(پاینده .)114 :1386 ،تحمــل ســختیها و بردبــاری ،نوعدوســتی ،توجــه بــه نیــاز
دیگــران ،خدامحــوری ،توجــه بــه هدایــت امامــان از پیامدهای حــوادث ّ
قصههای ایــن دو مجموعه
ّ
قصــه اســت .نویســندۀ ایــن قصههــا ،ذهــن کــودک را غیرمســتقیم درگیــر آمــوزش و پــرورش تفکــر
مراقبتــی (اخالقیــات) میکنــد .بــه کمــک تبــادل نظــر بیــن کــودک و تســهیلگر پیامــد ّ
قصــه در
ذهــن کــودک ثبــت میشــود و کــودک از ایــن آموختههــا بهــره کاربــردی خواهدگرفــت .اگرچــه
بافــت ّ
قصههــای دو مجموعــه مــورد مطالعــه کوتــاه اســت و شــاید کــودک بهراحتــی بتوانــد بــه
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درونمایــۀ اصلــی ّ
قصــه پــی ببــرد ،امــا تأثیــر و لذتبخشــی ایــن آموزههــا مانــدگار اســت ،زیــرا
کــودک و نوجــوان بــدون اجبــار ،تــرس و کلیش ـهبودن نصایــح بزرگســاالن خیلــی از اخالقیــات
را میآمــوزد و قدمــی رو بــه جلــو در درک هســتی و معبــود بــر م ـیدارد .میتــوان گفــت کفایــت
درونمایــۀ ّ
قصههــای رضــوی مــورد مطالعــه در آمــوزش اخالقیــات قابــل قبــول اســتّ ،امــا
نویســنده میتوانــد ذهــن کــودک را بــا فضاســازی بیشــتر بــه تفکــر وادار کنــد.
 .3-4-2فضاسازی
فضــا حالتــی عاطفــی اســت کــه بــر بخشــی از یــک اثــر ادبــی یــا سراســر آن ســایه میافکنــد و
حالــت و احساســی خــاص دربــارۀ جریــان وقایــع داســتان در خواننــده ایجــاد میکنــد کــه ممکــن
اســت بــه تبــع آن ،درونمایــه داســتان ســرد و بـیروح ،پرامید و اضطــرابآور باشــد .از ســوی دیگر،
نویســنده ،خواننــده را بــا بیــان حالــت درونــی شـ ّ
ـخصیتها و فضــای ذهنــی اثــر بــا احســاس و
افــکار خویــش آشــنا میسازد(شمیســا .)404 :1381 ،فضــای داســتانی ّ
قصههــای مــورد
پژوهــش ،جــدا از محتــوای آنهــا تــا حــدودی از عنصــر فضاســازی و چیدمــان داســتان بــر اســاس
ذوق و هیجــان کــودکان خالــی اســت و ســردی بــر داســتانها حکمفرماســت و حالــت روایتگونــه
خــود را حفــظ کردهانــد .همیــن ســردی فضــا از هیجــان و شــور و شــوق کــودک بــرای پرســش و
ّ
ّ
ادامــۀ ســخن میکاهــد و از لحــاظ بســامد روانشــناختی مخــل ایجــاد تفکــر در کــودک اســت.
بهعنــوان نمونــه ،حکایــت زیــر در فضاســازی و چیدمــان واژه ضعــف فنــی دارد .چنانکه نویســنده
ماجــرای وزیــدن بــاد ،خاموشــی چــراغ و تاریکی خانــه را دور از هیجــان خاص کودک بهشــیوۀ متن
عینــی بیــان کــردهاســت ،درحالیکــه گــوش کــودک و ســلیقۀ پذیــرش وی بــا جملــۀ اخبارگونــه
مغایــرت دارد و خواهــان ّ
تخیــل گســترده در متــن قصــه اســت« :آنهــا زیــر چــراغ نشســت ه بودنــد
و گفتوگــو میکردنــد کــه یکدفعــه بــادی وزیــد و چــراغ را خامــوش کــرد و فضــای خانــه تاریــک
شد»(دانشــمند 1396 ،ب .)13 :اگــر نویســنده کــودک بــه هیجانــات و ذهــن تخیلطلــب وی
توجــه کنــد ،میتوانــد فضــای داســتان را گســترش دهــد و بــر حســب ذوق کــودک ارائــه کنــد،
ّ
چــون فضاســازی ســبب عالقهمنــدی کــودک بــه داســتان میشــود و گوشســپردن و دقــت وی
را بیشــتر خواهــد کــرد.
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 .4-4-2پایان غیر تلقینی

پایانبنــدی غیــر تلقینــی یــک اصــل در داســتانهای کــودک اســت ،چــون کــودک از امــر و نهــی
مســتقیم گریــزان اســت و پایــان غیــر تلقینــی داســتان کــودک را بــه فکــر کــردن ،تصمیمگیــری و
انتخــاب وامـیدارد تــا امــر انتخــاب و قاطعیــت در تصمیمگیــری را یــاد بگیــرد .اغلــب ّ
قصههــای
رضــوی مــورد مطالعــه غیــر تلقینــی هســتند و نویســنده اندیشــه و کلمــات داســتان را در ذهــن
کــودک جــای میدهــد و آنچــه را بایــد بشــنود ،بــه وی نشــان میدهــد .پیامد فلســفی ایــن ّ
قصهها
اندیشــۀ دینــی و اجتماعــی کــودک را پربــار و خواســتههای فطــری وی را بــه خداشناســی ،اهــداف
نیــک و فلســفۀ وجــود امــام و رهبــر راهنمایــی میکنــد .درونمایــه اصلــی ّ
قصههــا کمالطلبــی
ـخصیت کــودک ّ
اســت کــه شـ ّ
قصهخــوان بهتنهایــی و از طریــق آموزههــای آن رشــد میکنــد و بــه

کمــال میرســد.
 .5-2بسندگی روانشناختی
بســندگی روانشــناختی از ویژگیهــای داســتانهای فبــک اســت؛ یعنــی داســتانهای
مناســب کــودکان و اجــرای آنهــا در حلقــۀ کنــدوکاو ،عــاوه بر بســندگی ادبــی و فلســفی ،نیازمند
بســندگی روانشــناختی در نــگارش یــا گزینش اســت و نیازها ،عواطــف ،احساســات و ویژگیهای
روانشــناختی کــودک را مناســب سـ ّ
ـن وی پــژواک میدهد(مجیدحبیبــی عراقــی.)91 :1394 ،
بســندگی روانشــناختی تناســب ســنی کــودک بــا زبــان ،تواناییهــای فکــری و یافتارهــا در اجــزا
و عناصــر داســتان اســت .نمون ـهای از کفایــت یــا عــدم کفایــت بســندگی روانشــناختی بــر پایــه
بررســی ّ
قصههــای مــورد پژوهــش ذکــر میشــود:
 .1-5-2درک واژگانی کودک

رعایــت ســطح مخاطــب و ســبک نــگارش متــن اصلــی در آفرینــش داســتانهای فبــک مهــم
ّ
اســت .داســتانی میتوانــد در پــرورش خالقیــت و رشــد تفکــر انتقــادی کــودک ســهیم باشــد و
مطلــب را بهســادگی بــه کــودک منتقــل کنــد کــه ابهــام در واژگان و نــوع جملهبنــدی نداشــته
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باشــد و از انتقــال اصــل مطلــب دور نشــودّ .
قصههــای رضــوی مــورد بررســی تناســب واژگان و
عواطــف را بــرای گــروه ســنی مــد نظــر رعایــت کــرده و ابهامــی در واژگان نــدارد .نمونۀ ایــن ویژگی،
جملهپــردازی ســادۀ ایــن حکایــت اســت کــه ســیر خطــی راســت و دور از حواشــی و کلمــات مبهــم
دارد و کــودک عــاوه بــر درکــی درســت از زمــان ،بــا وقتشناســی برخــی از پرندههــا نیــز آشــنا
میشــود« :میگویــم :قدیمهــا کــه ســاعت اختــراع نشــد ه بــود ،مــردم چطــور میفهمیدنــد ،وقــت
ً
نمــاز شــده؟ پــدر میگویــد :از راههــای مختلــف ،مثــا نگاهکــردن بــه خورشــید و مقــدار ســایۀ آن
یــا خوانــدن پرندههــا .بــا تعجــب میپرســم :مگــر پرندههــا هــم وقــت اذان را میفهمنــد؟ پــدر
میگویــد :همــه کــه نــه! بعضــی از آنهــا مثــل خــروس وقــت اذان را میفهمنــد و مــردم را بــرای
نمــاز بیــدار میکنند»(دانشــمند1396 ،ب.)7 :
 .2-5-2باورپذیری

شــناخت مخاطــب و شــیوه ارائــۀ ســخن متناســب بــا عقیــده و بــاور وی اصلــی مهــم در نــگارش و
گزینــش داســتان فبــک اســت .مــواردی از رفتــار امــام رضــا  gنظیــر خانــه بزرگتــر خریــدن برای
کارگــرش و  200دینــار بــه درمانــده دادن ،بــدون شــناخت وی ممکــن اســت ،ذهــن کــودک را در
ّ
قصههــای مــورد پژوهــش بــه چالــش و ســرانجام عــدم پذیرش بکشــاند .ایــن نکتــه میتواند ضعف

پــردازش و نــگارش ّ
قصههــا باشــد ،چــون بــدون تفصیــل ماجــرا بــا ذهــن پرسشــگر کــودک مواجــه
ـخصیت ّ
میشــود .نویســندۀ بایــد دلیــل کودکپســند بــرای ّ
موجــه نشــاندادن رفتارهــای شـ ّ
قصــه
ارائــه دهــد تــا مضمــون در ذهــن کــودک باورپذیــر شــود .نمونــۀ ایــن خالصهنویســی و شــرح ندادن
ماجــرای کل داســتان ،حکایــت «خانــۀ نــو» اســت کــه امــام بــا شــنیدن قصــۀ خانــه کوچــک کارگــر
بــرای وی خانــه میخــرد و ایــن کــردار از کارهــای خیــری اســت کــه کــودک امــروز نمیتوانــد آن
را بــدون شــرح ماجــرا بپذیــرد ،زیــرا قصــه فقــط خانــۀ کوچــک کارگــر را روایــت کــرده و عوامــل دیگر
ً
ّ
و مشــقت و رنــج کار را بهشــیوۀ محســوس ذکــر نکــردهاســت و کــودک امــروز عمــا شــاهد دیــدن
خانههــای کوچــک قشــر کمتــر برخــوردار اســت و بیــن ایــن داســتان و آنچــه میبینــد ،نمیتوانــد
تــوازن برقــرار کنــد .ایــن مســئله باورناپذیــری ،درک شــناخت بیشــتر و ارزشگــذاری یاریرســانی
ّ
بــه زیردســتان را بهعنــوان تفکــر مراقبتــی کمرنــگ جلــوه میدهــد :پــدر میگویــد« :مــردی هــر
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روز بــه خانــۀ امــام رضــا  gمیآمــد و در کارهــا بــه ایشــان کمــک میکــرد .عصــر کــه میشــد،
مــزدش را از امــام رضــا  gمیگرفــت و بــا خوشــحالی بــه خانهشــان میرفــت .مــرد فقــط یــک
ناراحتــی داشــت .خانــۀ آنهــا خیلــی کوچــک بــود و در آن راحــت نبودنــد .یــک روز مثــل همیشــه
مــرد بــه خانــۀ امــام رضــا  gآمــد و در کارهــا بــه امــام کمــک کــرد .آن روز امــام رضــا  gکلیــدی را
بــه او داد .مــرد گفــت :ایــن کلیــد کجاســت؟ امــام رضــا  gگفــت :کلیــد خانــۀ جدیــد شماســت.
خانــۀ شــما کوچــک بــود .مــن ایــن خانــه را برایتــان خریــدم کــه راحتتــر باشــید»(همان.)8 :

 .3نتیجهگیری
ضــرورت توجــه بــه بومیســازی داســتانهای برنامــه فلســفه بـرای کــودکان ایجــاب میکنــد کــه
بسترســازی و چگونگــی نــگارش و گزینــش داســتانهای فبــک ب ـرای پــرورش خالقیــت ،تفکــر
انتقــادی و مســئوالنۀ کــودکان فراهــم شــود .مجموعــه ّ
قصههــای «مهمــان امــام رضــا  »gو «آفتاب
خراســان» از مرتضــی دانشــمند ،مبتنــی بــر بســندگیهای ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی اســت.
ّ
ّ
جذابیتهــای ادبــی ماننــد گفتوگــو و یافتارهــای پرسشــی و چالشــی
قصههــای مطالعهشــده،
حلقــه کنــدوکاو بــا بنمایههــای ارزشــمند اخالقــی را در زبانــی مناســب کــودکان در بــر دارنــد کــه
نســلی کارآمــد و دیـنورز بــا ذهنــی چالشــی مبتنی بــر حلقه کنــدوکاو بـرای آینــده پــرورش خواهند
بــود .دســتاورد پژوهــش نشــان میدهــد ،مجموعــه ّ
قصههــای مــورد مطالعــه از بســندگی فلســفی
و ظرفیــت پرس ـشهای چالشــی برخــوردار هســتند .قصههــای مطالعهشــدۀ ایــن پژوهــش دارای
بیشــترین ســؤاالت در حیطــۀ علــم منطــق و پــس از آن ،علــوم سیاســی و حقــوق در دســتۀ دوم و
دیــن ،متافیزیــک ،اخــاق و معرفتشناســی در دســتۀ ســوم هســتند .یافتارهــای فلســفی اخالقــی
ّ
ایــن ّ
قصههــا مبتنــی بــر ّ
تقویــت تفکــر بـرای یادگیــری و نهادینهکــردن ارزشهــا و هنجارهــا اســت.
ّ
همچنیــن تقویــت تفکــر انتقــادی ،آمادهســازی کودک بـرای جامعهپذیــری و ارتبــاط مؤثر بــا دیگران
پیرامــون ایــن یافتارهــای فلســفی اخالقــی اســت کــه بیــداری وجــدان کــودک خواننــده /شــنونده
ّ
را در پــی دارد ،چنانکــه در پــرورش تفکــر مراقبتــی ارزشگــذاری ،تقویــت عاطفــه و همدلــی،
نوعدوســتی ،یــاری بــه دیگ ـران و توجــه بــه دیــن و مذهــب آگاهــی الزم را بــه وی میدهــد.
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قصههــای مــورد مطالعــه ،محــدود اســت و ّ
ت در ّ
ّ
قصههــا حالــت روایتگونــه دارنــد
شــخصی 
کــه ایــن ویژگــی حساســیت بــه متــن و چالشانگیــزی ماجراهــای ّ
قصههــا را بهواســطۀ
عملکــرد شــخصیتهای داســتانی ضعیــف نشــان میدهــد؛ بنابرایــن ،داســتانی در قالــب
فبــک خالقیتپــرور اســت کــه شـ ّ
ـخصیتی هیجانــی مناســب روحیــه کــودک در داســتان حضــور
داشــتهباشــد تــا اوج و فــرود آن بالنــده باشــد .درونمایــه ّ
قصههــا در راســتای آمــوزش هنجارهــای
اخالقــی ،دینــی و اجتماعــی اســت و پایــان غیرتلقینــی دارد .بسترســازی فضاهــا بــه دلیــل غلبــۀ
قصههــا تــا حــدودی ضعیــف اســت و جذابیــت ّ
حالــت روایتگونــه ّ
قصــه را در نظــر کــودک کمرنگ
جلــوه میدهــد و ســبب ایســتایی فکــرورزی در کــودک میشــود.
بســندگی روانشــناختی ّ
قصههــا از نــگاه بــه ســطح مخاطــب و ســبک نــگارش متــن در راســتای
پیشــبرد اهــداف آموزشــی فبــک و آگاهیبخشــی بــه کــودک و از ســادگی بیــان برخــوردار اســت،
ّامــا جنبــۀ باورپذیــری پیرنــگ برخــی ّ
قصههــا از زاویــه شــرایط زمانــی و مکانــی کــودک امــروز،
نیازمنــد گفتوگــوی چالشــی اســتّ .
البتــه نبابــد ایــن رویکــرد را ایــراد ّ
قصههــا دانســت ،اگرچــه
تقویــت فضاســازی ،اســتدالل و پرس ـشگری کــودک را در پــی دارد و جنبــۀ باورپذیــری پیرنــگ
ّ
قصههــا را تقویــت میکنــد.
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شهابالدین وحیدی مهرجردی ،1محمدصادق آب پیکر
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چکیده
مدیــر موفــق کســی اســت کــه در مواجهــه بــا بحــران ،از موقعیتهــا بهتریــن و ســریعترین بهــره را
ببــرد .یــک مدیــر بحــران راه حــل معقولــی بــرای برطــرف کــردن شــرایط غیرعــادی در بازگشــت بــه منافع
و ارزشهــای اساســی تامیــن میکنــد .ایــن شــرایط غیرعــادی معمــوال بــا نشــانههایی مثــل تهدیــد بودن
بــرای ماهیــت وجــودی و کلیــت ســازمان ،غافلگیرکننــده بــودن ،نیــاز بــه تصمیم فــوری و تغییر شــناخته
میشــود .پژوهشــگران در زمینههــای مختلــف مدیریتــی دســت بــه مطالعــۀ رفتارهــای مدیریتــی عــام
و خــاص مدیــران الهــی زدهانــد تــا اصــول مدیریتــی در قالــب ارزشهــای اســامی را کشــف کننــد.
ایــن مقالــه بــهروش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد کیفــی پدیدارشناســی و اســتفاده از روش تحلیــل
هرمنوتیــک در مطالعــۀ متــون انجــام شــده اســت .ایــن پژوهــش ،پاســخی اســت بــه چگونگــی مدیریــت
بحــران در ســیرۀ امــام رضــا  gدر ماجــرای والیتعهــدی ایشــان کــه مامــون عباســی پیشــنهاد کــرد.
در وهلــۀ اول مولفههــای اصلــی و مهــم و مرتبــط آن دوران را بررســی میشــود .همچنیــن مولفههــای
فرصتگــون و تهدیدآفریــن در قالــب مولفههــای زمینــهای و حکومتــی مطالعــه میشــود .ســپس بــا
ســیرۀ امــام بــه بررســی اقدامــات امــام رضــا  gدر مدیریــت ایــن بحــران ،چــه مربــوط بــه پیــش از بحران
بــرای پیشــگیری یــا بــرای آمادگــی ،چــه حیــن بحــران و چــه مربــوط بــه مدیریــت دوران بعــد از بحــران
پرداختــه میشــود.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gسیره رضوی ،مدیریت بحران ،والیتعهدی.
 .1دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه میبد (نویسنده مسئول)vahidi@meybod.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتیsta.abpeykar@meybod.ac.ir :

سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

117

118
 .1طرح مسئله
در تقســیمبندی ســنتی ،بحرانهــای جوامــع بشــری بــه دو نــوع «بحــران طبیعــی» و «بحــران
انسانســاخت» تقســیم میشــود .آنچــه در ایــن میــان اهمیــت شــایان توجهــی دارد ،تشــکیل
مدیریتــی توانمنــد اســت کــه بــا بهکارگیــری شــیوههای صحیــح و مناســب ،بــا کنتــرل وضعیــت
بحرانــی ،تــا حــد زیــادی میــزان خســارتها را کاهــش دهــد و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن ،جریان
امــور را بــه حالــت قبــل از بحــران برگردانــد.
ائمــه شــیعه bبهعنوان جانشــینان پیامبــر ،nهدایــت و راهبری همۀ مــردم بهویژه شــیعیان را
برعهــده داشــتند؛ ایــن راهنمایی مشــتمل بــر حوزههای دینــی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصادی
بــوده اســت .در زیــارت جامعــۀ کبیــره ،عــاوه بــر وصــف ائمــه bبــه «حامــان کتــاب خــدا» و
«اوصیــای پیامبــر» ،بــا تعابیــری چون «پیشــوایان خلــق»« ،رهبــران شایســته» و «سیاسـتمداران
و فرمانروایــان تدبیرگــر بــر تمامــی بنــدگان» نیــز توصیــف شدهاند(مجلســی1396،ق ،ج)99:93
کــه نشــانگر ابعــاد مختلــف رهبری ایشــان در جامعه اســامی اســت .امامــان معصــوم bاز جمله
امــام رضــا  gدر طــول زندگــی خــود ،بحرانهایــی را ســپری کردهانــد کــه پیدایــی آن ،گاه از
ناحیــۀ مخالفــان و گاه از ســوی برخــی شــیعیان بــوده اســت .مدیریــت بحــران در ســیرۀ امــام رضــا
 gدر زمینــۀ والیتعهــدی تبلــور ویــژهای دارد .ایشــان و شــیعیان از لحــاظ اقتصــادی در وضــع
نامطلوبــی بــه س ـ ر میبردنــد .ایــن وضعیــت بحرانــی ســبب شــد مدیریــت ویــژهای از ایــن امــام
همــام gبــروز یابــد.
ســتیز حــق و باطــل از ابتــدا تــا انتهــای موجودیــت انســان وجــود خواهــد داشــت و پیــروز ایــن
ســتیز مطابــق وعــدۀ الهــی حــق و حقیقــت اســت .انســان بــرای اینکــه در طرف حــق قــرار بگیرد،
بــه تفکــر قدرتمنــد و فعــال نیــاز دارد تــا اســیر و بازیخــورده فتنههــا و بحرانهــا نشــود .اســام بــا
تکیــه بــر عقالنیــت ،پیــروی و الگوگیــری از رســول خــدا و اولیــای الهی را کــه جانشــینان او بر زمین
هســتند ،بــرای مقابلــه بــا گمراهــی بــه انســان ســفارش میکنــد .اوصیــای الهــی در سراســر عمــر
خــود کوشــیدند تــا در قــول و عمــل بهعنــوان نمونــۀ عینــی و شــاهد کامــل الهــی ظاهــر شــوند.
زندگــی آنهــا سرشــار از آموزههــا و درسهایــی اســت کــه میتوانــد راهنمــای عمــل هــر یــک از
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افــراد و جوامــع بشــری باشــد .هــر کســی کــه بخواهــد در مســیر کمالــی قرارگیــرد و زندگــی فــردی
و اجتماعــی خــود را چنــان بســازد کــه احســاس خوشــبختی کنــد و هرگونــه اندوهــی از گذشــته و
ترســی از آینــده خویــش را بزدایــد ،بایــد بــا مراجعــه بــه ســیرۀ آن بزرگــواران ،زندگــی خــود را در ایــن
حالــت قــرار دهــد.
ایــن مقالــه تحقیقــی اســت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اقدامــات امــام رضــا  gدر مدیریــت
بحــران ایــن سلســله عوامــل و تنشهــا چــه بــوده اســت؟ به ایــن منظــور ،مدیریــت بحران در ســیرۀ
امــام رضــا  gدر ماجــرای والیتعهــدی را بررســی میکنیــم و میتــوان مولفههــای دخیــل در
بحــران مــد نظــر را در دو دســتۀ زمینـهای و حکومتــی طبقهبنــدی کــرد .در ایــن میــان ،مولفههایی
هســتند کــه مثبــت مینماینــد و میتواننــد بــرای امــام بهعنــوان فرصــت بهــره بــرداری باشــند،
و میتــوان بــه عواملــی چــون :اقامــه نمــاز عیــد توســط امــام رضــا  ،gدعــای بــاران حضــرت و
نتیجــۀ مناظــرات علمــی و ادیانــی امــام رضــا  gاشــاره کــرد.
حضــرت علــی بــن موســی  ،gهشــتمین امــام شــیعیان در  11ذی القعــده ســال  148قمــری
دیــده بــه دنیــا گشــود .حــدود  20ســال از زندگــی حضــرت در دوران حکومــت هــارون الرشــید
گذشــت کــه بــه گــواه تاریــخ ،شــیعیان را در تنگنــا قــرار داده بــود و پــدر بزرگــوار امــام هشــتم،
حضــرت موســی بــن جعفــر  gرا مدتهــا در زنــدان تحــت کنتــرل داشــت و ســال  183قمــری
در زنــدان بــه شــهادت برســد .بــا مــرگ هــارون عباســی در ســال 193قمــری پســرش امیــن
خلیفــه عباســیان شــد و  5ســال از عمــر مبــارک امامــت حضــرت رضــا  gدر ایــن دوران و در
مدینــه گذشت(طبرســی ،1373 ،ج .)42-41: 2مامــون بــا قتــل بــرادرش امیــن ،جامــۀ خالفــت
پوشــید و دو یــا ســه ســال بعــد بــا مشــاهدۀ پیچیدگــی شــرایط پیــش روی خــود دســت بــه اقدامــی
هوشــمندانه و جســورانه زد .مامــون ســال  200یــا  201قمــری درحالیکــه  17ســال از امامــت
امــام رضــا gدر مدینــه گذشــته بــود ،وی را از مدینــه بــه مــرو بــرد و ایشــان را بهعنــوان ولیعهــد
خــود معرفــی کرد(کلینــی ،1391 ،ج  .)151 :8حضــرت علــی بــن موســی ّ
الرضا  gســال 203
هجــری قمــری بــا زهــر کیــن مامــون بــه شــهادت رســید.
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 .1-1بحران چیست؟
پاراســکواس معتقــد اســت کــه کلمــۀ «بحــران» از واژۀ یونانــی « »krisisمیآیــد کــه ترجمــۀ
انگلیســی آن انتخــاب یــا تصمیمگیــری اســت .اگــر در ایــن واژه ایــن نکتــه در نظــر گرفتــه شــده
باشــد کــه بــرای یــک وضعیــت خــاص ،بهتریــن راه حــل بهعنــوان تصمیــم و انتخــاب وجود نــدارد،
مصالحــهای میــان بررســی و اقــدام پیــش میآیــد( .)Paraskevas ,2006:65از ایــن جهــت،
برنامههــای اســتراتژیک بســیار مفیــد هســتند؛ مدیریــت فراینــد بایــد برنامهریزیشــده و
ســاختاریافته باشــد ( .)Cutlip Et al, 2006:327یــک بحــران ،وضعیتــی غیرطبیعــی اســت
کــه رویــداد ،مانــع یــا مســئلهای فوقالعــاده خطرنــاک را بــرای کس ـبوکار نشــان میدهــد
و تنهــا مدیریــت دقیــق میتوانــد از پیشــرفت آن جلوگیــری کنــد .مفهــوم اصلــی کلمــۀ
«بحــران» ،وضعیتــی اســت کــه در آن الزم اســت تصمیمــات مهــم در زمــان کوتــاه گرفتــه
شــود(.)Turner & Pedgeon, 1997:90
بحــران را یــك لحظــۀ اثرگــذار و مهــم یــا مقطــع حیاتــی و نقطــۀ عطفــی بــرای بهتــر یــا بدتــر
شــدن اوضــاع نیــز تعریــف كردهانــد .پــس در مواجهــه بــا آن نمیتــوان از اینكــه وضعیــت مذكــور
نوعــی محدودیــت (تهدیــد) محســوب میشــود یــا یــك موقعیت(فرصــت) مطمئــن بود(ســوری،
 .)98 :1394ســوری بــه نقــل از مــك كارتــی ،مطــرح میکنــد اصــل مدیریــت بحــران ،راه حلــی
معقــول بــرای برطــرف كــردن شــرایط غیرعــادی اســت ،بهگونــهای كــه منافــع و ارزشهــای
اساســی ،تأمیــن شــود(همان .)99 :علمــداری نیــز پنــج شــاخص را بــرای مدیریــت بحــران
معرفــی میکنــد :یکپارچهســازی(والیتمداری)؛ شــاخص هماهنگــی و هدایتگــری؛ شــاخص
هدفمحــوری؛ شــاخص شــفافیت؛ شــاخص آینــده نگــری؛ شــاخص واقعیتگرایی(علمــداری،
.)13-12: 1387
بحرانهــا در انــواع مختلفــی دســتهبندی میشــوند از قبیــل اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی،
اقتصــادی ،نظامــی ،قومــی و ...بــروز و ظهــور میكنند(قائــدی .)320 :1382 ،بحرانهــای
اجتماعــی میتواننــد جنبههــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــند .بحرانهــای
سیاســی مربــوط بــه اصــول و کلیــات حاکمیتــی اســت و خطــرات آن حاکمیــت را نشــانه مـیرود
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و «بحرانهــای اجتماعــی خطرهایــی هســتند كــه تعــادل امنیــت و ســامت اجتماعــی را بهطــور
جــدی تهدیــد میكننــد ،امــا هــم ماهیــت و هــم منشــأ اجتماعــی دارنــد و بهصــورت تعارضهــای
اجتماعــی ،ناآرامــی ،فشــارهای بــر هــم زننــدۀ سیاســی ،شــورشها و اعتصابهــای بیمهــار
بــرای درخواســتهای سیاســی و هماننــد آن ظاهــر میشوند»(ســوری.)99 :1394 ،
 .2-1تبیین مفاهیم  :مسئله ،ریسک ،بحران و فاجعه
هنــگام تعریــف بحــران الزم اســت متوجــه تفــاوت آن بــا مفاهیــم مشــابهی مثــل مســئله ،ریســک
و فاجعــه نیــز باشــیم .چیــس ،تعریــف کلیــدی خــود از مســئله را بــه ایــن شــکل ارائــه میکنــد کــه
مســئله موضوعــی ناخوشــایند اســت کــه آمــاده تصمیمگیــری اســت( .)Chase, 1984:38در
ســالیان بعــد از آن ،مســئله بــه روشهــای مختلــف تعریــف و دســتهبندی شــده اســت .بــا وجــود
ایــن ،پذیــرش منطقــی و گســتردهای از یــک مســئله بهعنــوان یــک وضعیــت یــا رویــداد داخلــی یــا
خارجــی در ســازمان وجــود دارد کــه اگــر در آن ادامــه یابــد ،تأثیــر قابــل توجهــی بــر کارکــرد و عملکرد
ســازمان یــا آینــده منافــع آن خواهــد داشــت( .)Regester & Larkin, 2002:42در واقــع ،بحرانهــا
در ابتــدا از مســائل شــروع میشــوند و مشــکالتی (در داخــل یــا خــارج از ســازمان) بودهانــد کــه
بهطــور خــاص توســط مدیـران کماهمیــت قلمــداد شــده اســت .بــر اســاس نظــر پیرســون و کلیــر،
یــک بحـران ســازمانی رویــدادی کماحتمــال و پرتأثیــر اســت کــه زندگــی ســازمان را تهدیــد میکند و
بــا ابهــام در علــت ،معلــول و راه حلهــا و همچنیــن بــا شــکلگیری اعتقــاد بــر این کــه تصمیمگیری
بایــد ســریعتر انجــام شــود ،شــناخته میشــود(.)Pearson & Clair, 1998:60
از جهتــی ،مفهــوم ریســک نیــز بــر نبــود اطمینــان پذیرفتهشــدهای اشــاره دارد کــه نیــاز داریــم
تحــت آن شــرایط بــه بهتریــن عملکــرد برســیم و مدیریــت ریســک شــامل ارزیابــی تهدیــدات بالقوه
و یافتــن بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از ایــن تهدیــدات اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مدیریــت
بحــران شــامل برخــورد بــا تهدیــدات قبل ،حیــن و پــس از آن اســت .در واقــع ،مدیریت بحــران یک
رشــته گســتردهتر در زمینــۀ مدیریــت اســت کــه متشــکل از مهارتهــا و تکنیکهــای مــورد نیــاز
بــرای شناســایی ،ارزیابــی ،درک و مقابلــه بــا یــک وضعیــت جــدی اســت ،بهویــژه از لحظــۀ رخــداد
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اتفــاق تــا مرحلــه شــروع فراینــد بازیابــی( .)James, 2007 :78فراتــر از بحــران ،از منظــر آســیب و
فرصــت اقــدام ،مفهــوم فاجعــه مطــرح میشــود .یــک فاجعــه ،یــک بحــران در معنــای ســنتی آن
نیســت؛ در یــک فاجعــه ،فرایندهــای مدیریتــی کــه بایــد حفــظ شــود و مشــکالت مدیریتــی کــه
بایــد در شــرایط فنــی فــوق اضطــراری دارای تهدیــدات جانــی برطــرف شــود ،مــورد بحــث قــرار
میگیــرد(.)Turner & Pedgeon, 1997 :105
 .3-1شاخصهای بحران
جئورجــی بــا بررســی ادبیــات موضــوع ،بحــران را دارای مشــخصههای خاصــی میدانــد:
پیامــد زیــاد ،احتمــال کــم ،همــراه بــا خطــر و نبــود اطمینــان ،تحــت فشــار زمــان ،اختاللگــری
ن برنــده شــهرت ( .)Georgy, 2005 :313مــک مــوالن
در شــرایط عــادی و بهطــور بالقــوه از بی ـ 
معیارهــای بحــران را بررســی و تــاش کــرده اســت تــا شــکاف دانشــی آن را برطــرف کنــد .او معانی
مختلفــی را کــه توســط نویســندگان در حــوزۀ مدیریــت بحــران پیشــنهاد شــده اســت ،بررســی کرد
و نتیجــه گرفــت کــه تعریــف جهانــی پذیرفتــه شــدهای بــرای در برگرفتــن بحــران بهصــورت جامــع
وجــود نــدارد( .)McMullan, 1997 :96دارلینــگ اشــاره میکنــد آنچــه کــه بح ـران را در تجــارت
بینالملــل تعریــف میکنــد ،بــه تعــدادی متغیــر بســتگی دارد :ماهیــت رویــداد ،اهمیــت موضــوع
بـرای دولتهــای خارجــی و محلــی ،تاثیــر بــر ســایر بنگاههــا ،صنایــع و غیــره()Darling, 1994 :27

از نظــر ســیگر و همکارانــش ســه عنصــر اصلــی بــرای یــک بحــران شــناخته میشــود :الــف.
تهدیــدی بــرای ســازمان باشــد ،ب .غافلگیــر کننــده باشــد و ج .نیازمنــد تصمیمگیــری کوتاهمدت
باشــد( .)Seeger Et al, 1998:85عنصــر چهارمــی را نیــز میتــوان بــا اقتبــاس از نظــر ونــت
اضافــه کــرد .وی اســتدالل میکنــد کــه بحــران رونــد تحولــی اســت کــه طــی آن سیســتم قدیــم
دیگــر نمیتوانــد باقــی بمانــد؛ بنابرایــن ،عنصــر چهــارم بحــران نیازمنــدی بــه تغییــر اســت.
اگــر تغییــر الزم نیســت ،واژههــای شکســت یــا حادثــه ،توصیفگرهــای بهتــری بــرای آن رویــداد
هســتند(.)Vanette, 2003 :205
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 .1-3-1مدیریت بحران
مطالعــۀ مدیریــت بحــران در دهــۀ  1980بــا فاجعــۀ صنعتــی و زیسـتمحیطی در مقیــاس بــزرگ
آغــاز شــد( .)Shrivastava et al, 1992 :114مفهــوم مدیریــت بحــران طــی ســالهای گذشــته
شــاهد تحوالتــی بــوده اســت .مراحــل اولیــۀ ایــن تحول شــامل مــدل بحران شــش مرحلـهای لیتل
جــان (طراحــی ســاختار ،انتخــاب تیــم بحــران ،آمــوزش تیــم ،بررســی وضعیــت بحــران ،طــرح
احتمالــی ،مدیریــت بحــران) ()Littlejohn, 1982 :13؛ مــدل چهــار مرحلـهای فینــک و اســتیون
(مقدماتــی ،حــاد ،مزمــن ،قطعنامـهای) ( )Fink & Steven, 1986 :21-25و برنامهریــزی هشــت
مرحلــهای کالــج برنامهریــزی اضطراری(جهتگیــری ،جمــعآوری اطالعــات ،نوشــتن طــرح،
مشــاوره ،انتشــار ،اعتبارســنجی آمــوزش ،تاییــد یــا تجدیــد نظــر(.)Harrison, 1999 :21
بانــدی معتقــد اســت کــه مدیریــت بحــران فراینــدی اســت کــه در آن یــک ســازمان بــا یــک رویداد
مخــرب و غیرمنتظــره روبـهرو میشــود و ایــن رویــداد کلیــت ســازمان ،ذینفعــان یــا عمــوم مــردم را
تهدیــد میکنــد( .)Bundy Et al, 2016 :1661همچنیــن آشــکرافت و لینــدا بیــان میکننــد
کــه مدیریــت موثــر اطالعــات بــرای ســازمانها بســیار مهــم اســت .ایــن بــه دلیــل جریــان
اطالعــات ضــروری اســت کــه بایــد بــه ذینفعــان مربوطــه در شــرایط بحــران داده شــود(:325

 .)Ashcroft & Linda, 1997پنــروز دیــدگاه جامعــی از مدیریــت بحــران بهعنــوان یــک فراینــد
پیشــنهاد کــرد :در گذشــته ،اقدامــات قبــل و بعــد از بحــران بهعنــوان یــک فراینــد و فعالیــت
واحــد در نظــر گرفتــه نشــده اســت ،درحالیکــه ایــن فعالیتهــا بــا هــم یــک خوشــه را تشــکیل
میدهنــد و بایــد در مجمــوع بــه جــای مجموعـهای از فعالیتهــای جداگانــه مــورد توجــه قــرار
گیرنــد( .)Penrose, 2000 :155ســوری ،مدیریــت بحــران را مجموعــه اقداماتــی بیــان میکنــد
كــه قبــل ،حیــن و بعــد از وقــوع بحــران بــرای جلوگیــری از ایجــاد بحــران ،جس ـتوجوی دقیــق
و اندیشــمندانه بحــران و كنتــرل و خاتمــه آن در راســتای تأمیــن منافــع ملــی و همچنیــن كاهــش
هرچــه بیشــتر آثــار و عــوارض آن انجــام میگیــرد .شــکل ( )1مدلــی جامــع از مدیریــت اثربخــش
بحــران را نشــان میدهــد کــه مجموعــه اقدامــات از قبــل تا بعــد از بحــران را در بر میگیرد(ســوری،
.)98 :1394
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شکل ( )1مدل جامع رابطهای مدیریت بحران ()Jaques, 2007

 .1-1-3-1پیشینۀ تحقیق
مطالعــۀ ســیرۀ مدیریتــی اولیــا و معصومیــن ،bبــا عنــوان مســائل الگویــی علــم و در طــول
آموزههــای مدیریتــی قــرآن کریــم مــورد توجــه مدیریــت اســامی قــرار بــوده اســت(کارگروه
بنیادیــن مدیریــت اســامی .)97-93 :1395 ،برخــی محققــان و پژوهشــگران اســامی بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع بحــران و چگونگــی مواجهــه و کنتــرل آن مخصوصــا در دوران امامــت امامــان
 bدر زمینههــای مختلــف مدیریتــی دســت بــه مطالعــۀ رفتارهــای مدیریتی عــام و خــاص مدیران
الهــی زدهانــد کــه در اینجــا بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
یکــی از دوران مهــم و بحرانــی در حاکمیــت اســامی ،دورۀ حکومــت امیرالمومنین علــی  gبوده
کــه دشــتی ( )1380در بــاب مدیریــت بحــران حضــرت علــی  gپژوهشــی انجــام داده و طــی آن
ابتــدا انــواع بحرانهــای دوران حکومــت ایشــان را معرفــی ،ســپس بحرانســازها را فهرســت کــرده
و بــه بررســی اقدامــات مدیریتــی آن حضــرت پرداختــه اســت  .نقیپورفــر و ابــروش( )1393نیــز
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بــه طــور خــاص بــه بحــران جنــگ جمــل و مدیریــت حضــرت در ایــن مــورد خــاص پرداختهانــد و
ضمــن بیــان مولفههــای پژوهــش ،اقدامــات مدیریتــی حضــرت را در مدیریــت بحران جمل در ســه
دســته پیــش از بحــران ،حیــن بحــران و پــس از بحــران مطالعــه قــرار کردهانــد .ســتوده نیــا و جانــی
پــور( )1391نیــز الگــوی مدیریــت بحــران هــای سیاســی اجتماعــی را از منظــر امیرالمؤمنین علی
 gبــا روش تحلیــل محتــوای پیامهــا و نامههــا و خطابههــای حضــرت ،ضمــن بحرانهــای
دوران ایشــان ،بررســی کردهانــد .دوران مهــم دیگــری کــه بهطــور ویــژه بــه آن توجــه شــده مربــوط
بــه بحــران بزرگــی اســت کــه بزرگتریــن تاثیــرات را در عالــم اســام و حتــی غیراســام گذاشــته و
میگــذارد و آن واقعــۀ عاشوراســت .واقعــۀ عاشــورا از جوانــب مختلــف مدیریتــی مطالعــه و عالوهبــر
مدیریــت حضــرت سیدالشــهدا ،از حیــث مدیریت بحــران ،مدیریت حضرت ســجاد  gو حضرت
زینــب کبــری  hنیــز پژوهــش شــده اســت .نقــی پــور فــر و همــکاران ( )1396در مقالـهای ،عالوه
بــر روششناســی مــورد اســتفاده در بررســی مدیریــت بحــران جمــل در ســیرۀ امیرالمومنیــن،g
جنبههــای شــخصیتی حضــرت زینــب hرا نیــز بهعنــوان ویژگیهــای شــخصیتی مدیــر بحــران
بررســی کردهانــد.
مســئله والیتعهــدی امــام رضــا  gاگرچــه از منظــر مدیریــت بحــران مطالعــه نشــده ،امــا از
مســائل قابــل توجــه بــرای علمــا و پژوهشــگران اســامی و همچنیــن تاریخنــگاران بــوده اســت.
چنانکــه شــهید مطهــری در کتــاب ســیری در ســیره ائمــه اطهــار  bدر بخشــی ،ایــن موضــوع
را عامــل ایجــاد شــبهات گوناگــون معرفــی میکنــد و بــه شــبهات آن بــا دیالکتیکهــای منطقــی و
بیطرفانــه پاســخ میدهد(مطهــری .)204-176 :1384 ،همچنیــن روحانــی ،در مقالـهای ایــن
مســئله و فرضیــات را مطــرح و پاسـخها را بررســی کــرده اســت .حســینی جاللــی و فهیمــی نــژاد
( )1392بهصــورت طبقهبنــدی شــده ،بــه شــاخصههای اصلــی عصــر امــام رضــا  gو اهــداف
حضــرت رضــا  gو مامــون اشــاره و موضعگیریهــای امــام را در ایــن زمینــه بیــان میکننــد.
یوســفی و خــان محمــدی ( )1393بــه ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا  gتوجــه کــرده و در ظــرف
تئوریهــای مدیریــت ارتباطــات و رســانه ،از زمــان شــروع ســفر از مدینــه النبــی بــه مطالعــۀ آن
پرداختهانــد؛ بنابرایــن دربــارۀ نــوآوری ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در پیشــینه بــه
آن اشــاره شــد ،میتــوان گفــت در موضــوع ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیقــی انجــام نشــده اســت.
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ایــن تحقیــق در بــاب نحــوه و اقدامــات امــام رضــا  gدر مدیریــت بـهروز و شــکلگیری عوامــل و
تنشهــا در هــر عصــری و ارائــۀ راهکارهــا میتوانــد الگویــی بــرای مدیریــت چنیــن بحــران هایــی
باشــد.

 .2بررسی ابعاد ماجرای والیتعهدی امام رضا g
عواملــی کــه ماجــرای والیتعهــدی امــام رضــا  gرا در دامنــۀ تعریفــی بحــران قــرار میدهــد،
در دو طیــف قابــل بررســی اســت :عوامــل زمینــهای و عوامــل حکومتــی؛ عوامــل زمینــهای
دربرگیرنــدۀ مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی معاصــر اســت کــه هــم میتوانــد زمینههــای
بحــران را فراهــم آورد و هــم آتــش بحــران را شــعلهورتر ســازد .از جهتــی دیگــر در مدیریــت بحــران
نقــش کمککننــده داشــته باشــد .همچنیــن عوامــل حکومتــی دربرگیرنــدۀ اقدامــات دســتگاه
خالفــت صرفــا در زمینــۀ پدیــدۀ مــورد مطالعــه ،یعنــی ماجــرای والیتعهــدی اســت.
 .1-2عوامل زمینهای مرتبط با والیتعهدی امام رضا g
مامــون زمانــی بــه حکومــت رســید کــه موقعیتــی متزلــزل داشــت .وی از بغــداد ،مرکــز حکومــت
عباســی بــه دلیــل قتــل بــرادرش امیــن ،خلیفــۀ منصــوب عباســیان ،مــورد مواخــذه بــود .درگیری
و جنــگ وی بــا بــرادرش نیــز موجــب ضعف حکومــت عباســیان شــده بود(انصــاری.)10 :1386 ،
دربــار عباســی ،پــس از ســالها رشــد و توســعه ،همچنیــن عالوهبــر ایــن ،احتمــاال بــه علــت رو
شــدن چهــره دروغیــن و ســتمگر و ناکارآمــد ،دچــار ضعــف و شــکاف عمیقــی شــده بود(.حســینی
جاللــی و فهیمــی نــژاد .)64 :1392 ،علویــان نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده کــرده و بــر بعضــی از
شــهرها مســلط شــده بودنــد و کشــور اســامی تقریبــا از کوفــه تــا یمــن ،دچار اغتشــاش بود .ســال
ّ
ابوالســرایا دســت بــه قیــام زد و
 199هجــری محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا علــوی تبــار بــا کمــک
جمعــی از علویــان نیــز در عــراق و حجــاز قیــام هایــی بــه پــا کــرده بودنــد .هــر لحظــه ممکــن بــود
ایرانیــان نیــز بــه یــاری علویــان بپیوندنــد و دســت بــه قیامــی وســیع بزنند .چنانچــه عباســیان برای
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ســرنگونی بنی ّ
امیــه از عالقــۀ ایرانیــان و ســایر مســلمانان در بــاد اســامی بــه خانــدان پیامبــر و
همچنیــن از نارضایتــی متراکــم از آنهــا اســتفاده کــرده بودند(حســینی عاملــی.)20 :1365 ،
امــام رضــا  gپیــش از ســفر بــه مــرو در مدینــه محبوبیــت و مقبولیــت فراوانــی در میــان مــردم
داشــت .امــام در گفتوگویــی بــا مأمــون دربــاره والیتعهــدی در توصیــف ایــن دوره میگویــد:
والیتعهــدی حقیقتــا هیــچ امتیــازی را بــر مــن نیفــزود .فرمــان مــن آنگاه کــه در مدینــه بــودم ،در
شــرق و غــرب نفــوذ میکــرد و وقتــی ســوار بــر مرکــب ،از کوچههــای مدینــه میگذشــتم کســی
عزیزتــر از مــن نبود(پیشــوایی .)498 :1365 ،پــس از ولیعهــد شــدن نیــز دیگــر تنهــا پیشــوای
شــیعیان نبــود ،بلکــه اهــل ســنت ،زیدیــه و دیگــر فرقههــای متخاصــم شــیعه ،همــه بــر امامــت
و رهبــری وی اتفــاق کردند(حســینی عاملــی ،)211 :1365 ،امــا مطابــق آنچــه روحانــی بــه نقــل
ً
از شــهید مطهــری مطــرح میکنــد ایــن وضعیــت از ری بــه آن طــرف ،یعنــی عــراق كــه قبــا
دارالخالفــه بــود ،حجــاز ،یمــن ،مصــر و ســوریه متفــاوت بــوده اســت .تمایــات آنهــا بــا مــردم
ایــران متفــاوت و در واقــع در ضدیــت بــود .حضــرت رضــا  gدر خراســان حتــی اگــر خلیفــه هــم
میبــود ،بغــداد در مقابلــش میایســتاد ،چنانکــه بغــداد پــس از شــنیدن خبــر والیتعهــدی
ایشــان بــا حکــم مامــون فــوری نماینــده مامــون را عــزل کرد(روحانــی )78 :1385 ،ضمــن اینکــه
پــس از وفــات امــام موســی کاظــم  gبیــن شــیعیان امامیــه شــکاف بهوجــود آمــد و گروهــی از
بــزرگان طایفــه واقفیــه والیــت و امامــت امــام رضــا  gرا نپذیرفتند(حســینی جاللــی و فهیمــی
نــژاد.)65 :1392 ،
شــخص مامــون نیــز کــه خلیفــۀ همعصــر حضــرت علــی بــن موســی  gو ســازندۀ فتنــۀ
والیتعهــدی بــود ،مطابــق نظــر شــهید مطهــری( )178-177 :1384بســیار روشــنفکر بــوده
و خدمــات شــایانی بــه اســام کــرده اســت و یکــی از دانشــمندترین خلفــای عباســی بهحســاب
میآیــد .اینکــه عصــر امــام رضــا  gبــه شــکوفایی علمــی ،درخشــش فرهنگــی ،رفــع تشــنج
سیاســی و آزادی عقیدتــی بــرای فرقهگرایــان و اندیشــمندان ادیــان مختلــف آوازه دارد نیــز از
معلولهــای همیــن امــر اســت .هــارون الرشــید نیــز البتــه تــا حــدی اینچنیــن بــوده اســت ،امــا
در برابــر هرگونــه احســاس تزلزلــی در قــدرت دســت بــه هــر جنایتــی میزدنــد .شــهید مطهــری
ُ
لقــب «شــیعه امامکــش» را بــه آنهــا مــی دهــد .چنانکــه مــردم کوفــه ،اهــل بیــت  bرا دوســت
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داشــتند ولــی هــم علــی  gرا و هــم فرزنــدش حســین  gرا بــه آن شــکل غریبانــه بــه شــهادت
رســاندند .در واقــع امــام رضــا  gبــا دســتگاهی روبهروســت کــه تمایــات شــیعی دارد و ایــن
تمایالتــش را بــرای محکــم کــردن قدرتــش در ایــران فریــاد هــم میزنــد ،امــا حکومــت را از هــارون
الرشــید بــه ارث بــرده اســت.
 .2-2عوامل حکومتی مرتبط با والیتعهدی امام رضاg
بــرای بررســی عوامــل حکومتــی بحرانآفریــن ،اقداماتــی از دســتگاه خالفت را مطالعــه میکنیم
کــه آگاهانــه و بهمنظــور ســاخت و کســب منفعــت از بحــران صــورت گرفته اســت .مشــخص اســت
بــرای کســی کــه در زندگــی سیاســی خود ،بــرادر خــود را به قتــل میرســاند و در زندگــی خصوصی
خــود از فســق و فجــور ابــا نــدارد ،واگــذاری خالفــت یــا والیتعهــدی بــه امــام رضــا  gفقــط یــک
حرکــت فتنهانگیــز و حسابشــدۀ سیاســی بــوده است(حســینی عاملــی.)214-213 :1365 ،
همــان ابتــدا ایــن مســئله مشــخص اســت كــه مأمــون در ایــن زمــان جوانــی كمتــر از  30ســال و
نّشــان حــدود  50ســال اســت(مطهری.)183 :1384 ،
حضــرت رضــا  gس 
مأمــون پــس از دعــوت اجبــاری از امــام  ،gمســیر مشــخصی را بــرای ســفر ایشــان بــه مــرو
برگزیــد تــا حضــرت از مناطــق شیعهنشــین کمتــری عبــور کنــد .او بهعمــد دســتور داد کــه
حضــرت را از مســیر کوفــه نیاورنــد ،بلکه از مســیر شــهرهای بصــره و خوزســتان و فارس به نیشــابور
بیاورنــد؛ زیــرا از اجتمــاع شــیعیان بــر گــرد امــام هــراس داشــت .مامون احضــار امــام را (بنا بــه اکثر
ً
نقلهــا) بــدون مشــورت امــام و جلــب نظــر قبلــی ایشــان و بــدون ایــن كــه اصــا موضــوع روشــن
باشــد انجــام داد تــا وی را در مــرو در عمــل انجامشــده قــرار بدهــد و بهزعــم خــود از اقدامــات
پیشگیرانــه امــام جلوگیــری کند(همــان.)187-185 :
پــس از آنکــه مامــون ،موضــوع را بــا امــام در میــان گذاشــت ،حضــرت بهشــدت ابــا كــرد .مامــون
ابتــدا خــود خالفــت را بــه حضــرت رضــا  gپیشــنهاد داد کــه امــام نپذیرفــت .ســپس اینچنیــن
ابــراز کــرد کــه بــه دلیــل نپذیرفتــن پیشــنهاد اول ناچــار بایــد والیتعهــدیام را قبــول نمایــی .در
مرحلــۀ بعــد مامــون ،فضــل بــن ســهل و حســن بــن ســهل را نــزد حضــرت رضــا  gفرســتاد و
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حضــرت مجــدد امتنــاع كــرد .فرســتادگان بــه امــام گفتنــد اختیــاری نیســت ،اگــر امتنــاع كنــی،
مأموریــت داریــم گردنــت را بزنیــم ،ولــی بــاز هــم حضــرت قبــول نكــرد و آنهــا را بازگردانــد .دیگــر
بــار مأمــون خــود بــا حضــرت بــا اســتداللی خــاص مذاكــره كــرد و گفــت :عمــر بــن خطــاب بــرای
خالفــت بعــد از خــود شــورایی شــش نفــره بــا عضویــت ّ
جدتــان علــی بــن ابیطالــب تشــکیل و
دســتور داد هــر یــک از آنــان بــه مخالفــت برخاســت گــردن او را بزننــد .ســپس بــه امــام رضــا g
گفــت اینــک چــارهای جــز قبــول آنچــه اراده کــردهام نــداری ،چــون راه دیگــری نمییابــم .مامــون
بــا ایــن بیــان در واقــع تلویحــا امــام را بــه مــرگ تهدیــد کــرد و امــام بهناچــار بــا اکــراه و اجبــار،
والیتعهــدی را بــا بیــان شــرایطی پذیرفت(انصــاری.)9 :1386 ،
مطهــری بنــا بــه نقــل تاریخــی بیــان میکنــد که لقــب رضــا را نیــز مامــون روز انتصــاب ایشــان (روز
دوشــنبه هفتــم رمضــان ســال  ۲۰۱ق ).بــه والیتعهــدی خــود بــرای حضــرت علــی بــن موســی
 gگذاشــته اســت .وی میخواســت خاطــرۀ  90ســالۀ ایرانیهــا را كــه بــا عنــوان ّ
«الرضــا مــن
«الرضــی مــن آل ّ
آل ّ
محمــد» یــا ّ
محمــد» قیــام كردنــد ،زنــده كنــد و بــه آنهــا نشــان بدهــد کــه
احیاکننــدۀ خواسـتهای آنهاســت(مطهری  .)182 :1384عــاوه بــر ایــن اقــدام زیرکانــۀ مامون
در آن روز پــس از بیعــت بــا امــام رضــا  gبهعنــوان ولیعهــد پــس از خــود از مــردم خواســت بــه جای
لبــاس ســیاه ،ســبزپوش بشــوند و فرمــان آن را بــه اطــراف و نواحــی نیــز نوشــت و بــرای امــام رضــا
 gبیعــت گرفــت و بــه نــام رضــا  gخطبــه خواندنــد و دینــار و درهــم نیــز بــه نامــش ســکه زدنــد و
همــه لبــاس ســبز پوشــیدند(یعقوبی )448 :تــا هــر چــه بیشــتر علویــان را همــراه خــود کنــد.
مامــون از ارتبــاط امــام بــا عمــوم مــردم و حتــی دوســتان امــام  gتــا حــد امــکان جلوگیــری
میکــرد و بــرای خانــۀ امــام نیــز نگهبــان و مراقبــی گمــارد .مامــون هشــام بــن ابراهیــم راشــدی ،از
نزدیــکان امــام را نیــز را بهعنــوان دربــان امــام قــرار داد تــا مالقــات امــام را زیــر نظــر بگیــرد و محــدود
کنــد و دوســتان امــام کمتــر بــه او دسترســی پیــدا میکردند(ابــن بابویــه ،1387 ،ج ،)153 :2ولی
از طرفــی جلســات مناظــرۀ علمــی را بــا عالمــان فــرق و ادیــان مختلــف بــا هــدف دو ســر بــرد برگزار
میکــرد؛ یــا امــام میتوانســت بــهایــن مخالفــان پاســخ دهــد کــه درایــن صــورت بــرای مامــون
انتخــاب چنیــن ولیعهــدی افتخــار بــه حســاب مــی آمــد یــااینکــه امــام شکســت میخــورد و خــود
ّ
را کنــار میکشــید و خــط بطالنــی میشــد بــر دعــوی شــیعه بــه امامــت ایشــان .از جهتــی بــه ایــن
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صــورت ،علمــای دربــار و ّ
وعــاظ هــم مشــغول امــور حاشــیهای بحــث میشــدند و از فکــر کــردن بــه
تصرفــات حاکــم و دســتگاه خالفــت دور میشدند(حســینی جاللی ،فهیمــی نــژاد.)63 :1392 ،
درنهایــت نیــز مامــون وقتــی برخــی از اهــداف خــود را تامیــن شــده یافــت و از طرفــی کــم و بیــش
اعتمــاد نســبی بیــن مــردم نســبت بــه خــود ایجــاد کــرده بــود و پایــه هــای حکومــت خــود را محکم
کــرده بــود ،و از طرفــی چهــره امــام تخریــب نشــده بــود و هــر لحظــه مــردم بیشــتر بــه او عالقهمنــد
مــی شــدند و خطــر حضــورش تهدیــدی بــرای حکومــت مامــون مــی شــد تصمیم بــه شــهادت امام
گرفــت و از طریــق مســموم ســاختن ایشــان بــا خورانــدن انگــور زهرآلــود بــه ایشــان  ،امــام را بــه
شــهادت رســاند (ابــن بابویــه ،1387 ،ج.)359-358 :2
مطابــق آنچــه در ادبیــات موضــوع مشــاهده مــی شــود اهــداف مامــون از پیشــنهاد والیتعهــدی
اینچنیــن ذکــر شــده اســت .1 :فــرو نشــاندن شــورشهای علویــان .2 .گرفتــن اعتــراف از
علویــان مبنــی بــر اینکه حکومت عباســیان حکومتی مشــروع اســت .3 .کســب اعتماد و دوســتی
اعــراب بــه خویــش .4 .شــروع شــدن حکومــت خــود از طــرف اهالــی خراســان و تمــام ایرانیــان.
 .5راضــی نگهداشــتن عباســیان و هواخواهــان آنها(انصــاری .6 .)1386 ،ایجــاد ائتــاف بیــن
علویــان و ایرانیــان در برابــر عباســیان و منتقمــان احتمالــی امیــن .7 .ایجــاد تشــکیک و تفرقــه
در شــیعیان بــا شکســتن عــرف مخالفــت همیشــگی ائمــه بــا دســتگاههای حکومتــی ،طغیــان و
سرکشــی گروههایــی مثــل واقفیهــا بهخاطــر پذیــرش والیتعهــدی خلیفــۀ نامشــروع توســط
امــام شــیعیان .8 .ایجــاد وجهــۀ شــرعی بــرای خالفــت مامون(حســینی جاللــی ،فهیمــی نــژاد،
 ،)1392احســاس ایمنــی از خطــری کــه بــه اعتــراف خــود مامــون از همــه محبوبتــر بــود.9 .
تحــت کنتــرل قــرار دادن امــام و کاهــش رابطــۀ وی بــا دوســتانش .10 .جدایــی امــام از مــردم و
شــیعیان .11 .ایجــاد پایــگاه ملــی قدرتمنــد بهخاطــر محبوبیــت امــام رضــا  gدر میــان مــردم
ایــران چــه ســنی و چــه فــرق مختلــف شــیعه .12 .نیــاز حکومــت بــه چیــزی کــه ســبب خشــنودی
عمــوم مــردم بشــود .13 .نشــاندادن حســن نیــت در اجــرای خیــر دنیــوی و اخروی مــردم و محقق
کــردن آنچــه عباســیان وعــده داده بودنــد .14 .پاکســازی گنــاه برادرکشــی و بازســازی اعتمــاد
مــردم بــا اعــان هــدف حکومــت اهــل بیــت .15 .اعطــای ولیعهــدی صرفــا از روی گشادهدســتی
و نبــود ســهم زیــاد بــرای علویــان .16 .پاییــن آوردن ســطح تصــورات مــردم از حکومــت ائمــه بــا بــه
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تصویــر کشــیدن یــک امــام ســاکت در دربــار حکومــت .17 .برگردانــدن نظــر مــردم از علویــان بــا
تخریــب بزرگتریــن شخصیتشــان بــدون جریح ـهدار کــردن علویان(حســینی عاملــی:1365 ،
.)234-203
 .3-2چهارچوب مفهومی پژوهش
ّ
اقداماتــی كــه مدیــران بــرای كنتــرل و حــل بحــران انجــام میدهنــد ،مجموعههــای واحــد و
بههمپیوســته اســت کــه میتوانــد در ســه دســته اقدامــات پیــش از بحــران ،حیــن بحــران و پــس
از بحــران بررســی شــود .شــرایط ناپایــدار و تــوام بــا بیاطمینانــی ایجــاب میکنــد مدیــر از ایــن
نکتــه آگاه باشــد کــه هــر یــك از ایــن اقدامــات برای كنتــرل و مدیریــت بحران اهمیــت ویــژهای دارد
و عــاوه بــر پاســخگویی بــه تهدیــدات از فرصتهــای موجــود نیــز بهموقــع بهــره ببــرد .چنانچــه
در مدیریــت بحــران ،اقدامــات پیــش از بحــران و حیــن بحــران ،بــه طــور مطلــوب اجــرا شــود ،ولــی
اقدامــات پــس از بحــران مــورد توجــه مدیــران قــرار نگیــرد ،ممكــن اســت بحــران جدیــدی شــكل
بگیــرد و از ایــن طریــق ،ســازمان را بــا بحرانهــای جدیــدی مواجــه کنــد .همچنیــن اگــر اقدامــات
پیــش از بحــران بهطــور جــدی مــورد توجــه و مالحظــه قــرار نگیــرد و تنهــا بــه اقدامات حیــن بحران
ّ
متحمــل هزینههــای زیــاد و ناکامــی
و پــس از بحــران اكتفــا شــود ،ممكــن اســت مدیریــت بحــران
در حــل بحــران شــود(نقی پــور فــر و ابــروش)95 :1393 ،؛ بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،اقدامــات و
اتفاقــات تحــت چتــر چنیــن رویکــردی بررســی و مطالعــه خواهــد شــد.
 .4-2روششناسی پژوهش
روش پژوهــش از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ چگونگــی گــردآوری اطالعــات
کتابخانـهای و از نــوع توصیفــی تحلیلــی اســت .ابــزار گــردآوری اطالعــات نیــز از طریــق بررســی
و مطالعــه متــون و اســناد اســت .ایــن پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی پدیدارشناســانه و اســتفاده از
روش تحلیــل هرمنوتیــک در مطالعــه متــون ،ســعی در مشــخص کــردن ابعــاد و عوامــل مدیریــت
بحــران اقتصــادی در دوران امــام رضــا  gدارد .محقــق در رویکــرد تحلیــل هرمنوتیــک ،پدیــده
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مــورد مطالعــه را بــا توجــه بــه زمینــۀ پیدایــش و وقــوع آن بررســی و تحلیــل میکند و معنابخشــی
بــه رفتارهــا و وقایــع بــا توجــه بــه ظــرف زمانــی و موضوعــی حادثــه و نیــز زمینــۀ تاریخــی مرتبــط
بــا حــوادث تفســیر میشــود .ایــن حرکــت تفســیر اجــزا بــا توجــه بــه زمینــۀ کلــی و از زمینــه
کلــی بــا توجــه بــه اجــزا را چرخــۀ هرمنوتیــک میگویند(داناییفــرد و همــکاران .)131 :1398
در ایــن مطالعــه ،گــردآوری دادههــا در چهارچــوب حــوادث و اقدامــات قبــل ،هنــگام و بعــد
از وقــوع بحــران انجــام میگیــرد .همچنیــن در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا رویکــرد
نشانهشناســانه و تحلیــل مضمونهــا ،تمامــی دادههــا و گزارههــای معتبــری کــه در تحلیــل
عوامــل مدیریــت امــام رضــا  gدر ماجــرای والیتعهــدی مؤثــر بــوده اســت ،جمــعآوری و
بحــث و بررســی شــود.
 .5-2یافتههای پژوهش
 .1-5-2عوامل مرتبط با مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا  gدر ماجرای والیتعهدی
پیــش از برشــمردن عوامــل و مولفههــای تاثیرگــذار در بحــران مــورد مطالعــه ،شــایان ذکــر
اســت کــه موضــوع مطالعــه ایــن پژوهــش مدیریــت بحــران توســط حضــرت امــام رضــا g
در ماجــرای والیتعهــدی اســت .در ایــن بخــش عوامــل مرتبطــی مــد نظــر اســت کــه کلیــت
اســام اجتماعــی و حاکمیتــی را تهدیــد میکنــد .درواقــع بــرای شــخص امــام رضــا g
بهعنــوان رهبــر جامعــۀ اســامی موضــوع شــهادت بیشــتر یــک آرزوســت تــا یــک بحــران .بــه
بیــان دیگــر ،موضــوع ایــن بحــران ،بهعنــوان بحرانــی کــه از زاویــۀ دیــد مدیریتــی امــام رضــا
 gبررســی شــده ،زندگــی یــا شــهادت امــام نیســت ،بلکــه زندگــی یــا مــرگ سیاســی اســام
اســت .بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،بهطــور خالصــه میتــوان مولفههــای دخیــل در بحــران
مــد نظــر را در دو دســتۀ زمین ـهای و حکومتــی طبقهبنــدی کــرد .در ایــن میــان ،مولفههایــی
هســتند کــه مثبــت مینماینــد و میتواننــد بــرای امــام بهعنــوان فرصــت قابــل بهــره بــرداری
باشــد .هرچنــد از دالیــل ،عوامــل یــا اقدامــات مامــون در شــکلگیری فتنــه پیشــنهاد
والیتعهــدی اســت.
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جدول ( )1مولفههای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا  gدر ماجرای
والیتعهدی
زمینهای حکومتی

فرصت

تهدید

ردیف

مولفههای دخیل در بحران

1

موقعیت متزلزل مامون هم در میان علویان و هم
عباسیان

*

2

شکلگرفتن گروه واقفیه از شیعیان که امامت امام
رضا  gرا نپذیرفتند

*

3

بیاعتمادی مردم به مامون پس از قتل برادرش
امین

*

*

4

قیام علویان و اغتشاش در شهرهای اسالمی

*

*

4

عالقۀ مردم ایران به علویان و احتمال همراهی
آنها در قیام

*

*

5

نارضایتی مردم از عباسیان بهعلت تحقق نیافتن
وعدههایشان دربارۀ اهل بیت

*

*

6

ضدشیعی بودن حکومتهای بغداد ،حجاز،
یمن ،مصر ،سوریه

*

*

7

زیرکی باالی رفتاری مامون

*

*

8

رفتار نفاقگونه مامون در ابراز تمایالت شیعی

*

*

9

شروع خشکسالی در سرزمینهای تحت
حکومت مامون

*

*

10

پیشنهاد والیتعهدی در عین حدود 20سال
جوانتر بودن از امام

*

11

انتخاب مسیر غیرشیعی از مدینه تا مرو

*

*

12

در عمل انجامشده قرار دادن امام ،در مرو برای
پیشگیری از اقدام امام و طرفداران

*

*

*
*

*
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13

تهدید امام برای پذیرش والیتعهدی

*

*

14

انتصاب لقب رضا برای جلب خشنودی ایرانیان

*

*

*

15

حکم پوشانیدن لباس سبز به مردم برای جلب
خشنودی علویان

*

*

*

16

دریافت تایید علویان بر حکومت خویش

*

*

17

جلب رضایت اعراب با وارد کردن مردی بزرگ از
بنیهاشم در حکومت خراسان

*

*

18

ایجاد تشکیک بین شیعیان

*

*

19

بازسازی اعتماد از دست رفته بهخاطر برادرکشی
و ساخت چهرهای خیرخواه و شیعی از خود

*

*

20

ایجاد ائتالف و بازسازی پایههای مردمی در برابر
عباسیان

*

*

21

ساخت چهرهای خیرخواه و شیعی از خود

*

*

22

ن آوردن سطح تصورات مردم از حکومت ائمه
پایی 
و تخریب علویان

*

*

23

ایجاد فضای باز فکری و برگزاری جلسات
مناظره برای حمله دو سر برد افکار مختلف به
تفکر شیعی

*

*

*

 .2-5-2سیرۀ امام رضا gدر مدیریت بحران
زمانــى كــه فرســتادهای بــه مدینــه آمــد تــا امــام رضــا  gرا بــه خراســان ببــرد ،امــام بــرای وداع از
رســول خــدا چندیــن مرتبــه وارد حــرم میشــد ،از حــرم بیــرون میآمــد و دوبــاره کنــار حــرم پیغمبــر
میرفــت و بلنــد گریــه مىكــرد .وقتــی اطرافیــان علــت را جویــا شــدند ،حضــرت پاســخ دادنــد مــن
از جــوار جـ ّـدم بیــرون رفتــه ،در غربــت از دنیــا خواهــم رفــت .ســپس موقعــى كــه مىخواســتند
ایشــان را از مدینــه ببرنــد ،افــراد خانــواد ه را جمــع كــرد و دســتور داد برایــش گریــه كننــد تــا گریــه
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آنهــا را بشــنود .بعــد از آن در میــان آنهــا  12هــزار دینــار تقســیم كــرد و فرمــود دیگــر بــه ســوى
شــما بــاز نخواهــم گشــت(ابن بابویــه ،1387 ،ج.)218 :2
همچنیــن درحالیکــه ســفر کوتــاه نبــود ،امــام کســی از خانــوادهاش ،حتــی فرزندش امــام جواد
 gرا بــا خــود بــه مــرو نبــرد درحالیکــه مأمــون بــه امــام گفتــه بــود هــر کــس از خانــوادهاش را کــه
ن میدهــد امــام از ابتــدا قصــد پذیــرش حکومــت
میخواهــد بــا خــود همــراه کنــد .ایــن نشــا 
نداشــته و از شــهادتش اطــاع داشــته اســت(انصاری )8 :1386 ،چنیــن برخوردهایــى و تعییــن
فرزنــدش محمــد  gبهعنــوان امــام بعــد از خــود و فرمــان بــر اطاعــت از او بــرای متوجــه ســاختن
مــردم بهویــژه شــیعیان را كــه در ارتبــاط مســتقیم بــا امــام بودنــد ،از اجبــار ایشــان در پذیــرش
حکومــت بــود.
چنانکــه بیــان شــد امــام را از مســیر و شــهرهایی بــه مــرو بردنــد تــا کمتریــن برخــورد را بــا مــردم و
شــیعیان داشــته باشــند ،امــا از آغــاز حرکــت ،ایشــان راه ارتباطــی خــود را چهرهبهچهــره و زبانــی
انتخــاب کردنــد و در هــر منطقــه و هــر شــهر بــا زبان مــردم همــان دیار ســخن گفتند .مطابــق نقل،
ایشــان بــه زبانهــای ســندی ،هنــدی ،مغولــی و فارســی بــا مــردم مناطــق مختلف صحبــت کردند
(یوســفی و خانمحمــدی .)105 :1393 ،ایشــان هــم در اهــواز و هــم در بصــره خــود را در معــرض
ّ
محبــت دل هــا قــرار داد .حتــی آنهــا کــه در معــرض دلهایــی کــه نامهربــان بودنــد .در نیشــابور با
ّ
اکثریــت اهــل تســنن نیــز حدیــث مشــهور سلســلة الذهــب را برای همیشــه به یــادگار گذاشــت .در
مــرو هــم كــه مقصــد ســفر و محــل اســتقرار دســتگاه خالفــت بــود ،در هــر فرصتی حصــار حكومت
را بــرای حضــور در انبــوه جمعیــت مــردم میشــكافت(روحانی .)78 :1385 ،همچنیــن کرامــات
زیــادی را بــه مــردم نشــان م ـیداد تــا نشــانی باشــد بــر حقانیتــش در میــان دلهایــی کــه تشــنۀ
دریافــت حقیقــت بودنــد .مهمتریــن و مســتندترین حادثه در طول مســیر ،در نیشــابور اتفــاق افتاد
کــه امــام رضــا gدر آنجــا حدیــث روشــنگر و محکــم معــروف بــه سلســلة الذهــب را ایــراد کــرد.
حدیثــی کــه از جهتــی رد شــیعیان منحــرف شــده و غیــردوازده امامــی بهخصــوص واقفیههــا
بوده(فضــل اللــه )133 :1377 ،و از جهتــی امــام از طریــق نقــل یــک حدیــث قدســی بــا سلســله
راویــان متنقــن در میــان اهــل تســنن توحیــد را بــه پذیــرش امامــت اهــل بیــت گــره میزنــد تــا از
فرصــت تبلیــغ در میــان اهــل تســنن محــب اهــل بیــت اســتفاده حداکثــری کــرده باشــد.
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در بخــش اقدامــات حکومتــی ،شــیوۀ اصــرار بــر والیتعهــدی همــراه بــا تهدیــد توســط مامــون
مــرور و بیــان شــد امــام بــا شــرایطی والیتعهــدی را پذیرفــت .ایــن شــرطها یکــی دخالــت نکــردن
در رتــق و فتــق امــور ،یکســان نگرفتــن نقشهــای مفتــی و قاضــی و دیگــری دخالــت نکــردن در
عــزل و نصــب یــا ایجــاد هرگونــه تغییــری بــود کــه مأمــون همــه ایــن شــرایط را پذیرفت(انصــاری،
 .)8 :1386ایــن قــدر شــروط امــام میتوانــد همــه امــور حکومتــی را در بربگیــرد کــه واضــح اســت
میخواســت مســئولیت كارهــای مامــون را نپذیــرد و حتــی بهصــورت آشــکار نقــش مخالفــت و
جدایــی از حکومــت و عــدم همــکاری را بگیرد(مطهــری ،)195-192 :1384 ،زیــرا امــام پیــش
از آن عنــوان والیتعهــدی از طــرف مامــون را هــم عنوانــی غلــط دانســت؛ آنجــا كــه حضــرت در
جــواب اصــرار مامــون فرمــود :اگــر ایــن خالفــت مــال توســت ،جایز نیســت خــودت را خلــع كنى و
لباســى را كــه خــدا بــه تــو پوشــانده بــه دیگــرى بدهــى و اگــر خالفــت مــال تــو نیســت ،چیــزى كــه
مــال تــو نیســت ،جایــز نیســت آن را بــه مــن بدهى(قریشــی ،1382 ،ج.)452 :2
در روز انتصــاب امــام بــه والیتعهــدی ،امــام خطبــهای عجیــب و بــا معنــای تنــد و روشــن
میخوانــد .در ایــن خطبــه نــه یــادی از مأمــون میکنــد و نــه كوچكتریــن تشــكری از او و دســتگاه
حکومتــش .درحالیکــه مامــون انتظــار داشــت حضــرت در آنجــا تاییــد و تشــکری از او و خالفتش
ّ
بكنــد ،حضــرت در یــک یــا دو خــط خطبــه بــا ایــن مضمــون کــه :مــا حقــی داریــم بــر شــما مــردم
ّ
داریــم کــه ولـ ّ
ـی امــر شــما باشــیم و شــما نیــز متقابــا حقــی داریــد بهعنــوان مردمــی كــه خلیفــه
بایــد آنهــا را اداره كنــد .شــما مــردم بایــد حـ ّـق مــا را بــه مــا بدهیــد و اگــر شــما حـ ّـق مــا را بــه مــا
بدهیــد ،مــا هــم در مقابــل شــما وظیفـهای داریم كــه باید انجــام دهیــم و وظیفــه خودمــان را انجام
میدهیــم .والســام! یعنــی در واقــع ایــن حـ ّـق اصــا مــال امــام اســت نــه اینكــه مامــون بخواهــد
بــه امــام واگــذار كند(مطهــری )195-192 :1384 ،و ایــن حــق کــه از آن امــام اســت در حقیقــت
در دســت مــردم اســت و نــه مامــون کــه در دو جملــۀ بســیار حــرف و تفســیر وجــود دارد.
عالوهبــر ایــن ،حضــرت رضــا  gدر جاهــای مختلــف بــه جبــر در پذیــرش والیتعهــدی
را بــه دوســتداران خــود متذکــر شــدهاند .ایشــان بــه یکــی از خــواص کــه از والیتعهــدی امــام
خوشــحال بــود ،فرمــود« :خوشــحال نبــاش ،ایــن کار بــه انجــام نخواهــد رســید و بــه ایــن حــال
نخواهــد مانــد» (انصــاری .)8 :1386 ،آن حضــرت روزی پــس از خــروج از مســجد در حالــت
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دعــا گفــت :پــروردگارا؛ اگــر فــرج مــن از ایــن گرفتــاری کــه بــدان دچــار شــده ام مــرگ مــن اســت،
همیــن ســاعت آن را برســان (همــان )8 :بــرای عــدهای نیــز کــه بهخاطــر تــن دادن امــام بــه اصــرار
مامــون دچــار تشــکیک شــده بودنــد ،بــا ایــن مضمــون کــه چــرا مثــل جــدش حســین شــهادت را
بــه جــان نخریــد ،توجیــه منطقــی و تاریخــی آوردنــد .بهطــور مثــال ،در جــواب یکــی از شــیعیان
کــه دچــار تردیــد شــده بــود فرمــود« :خــدا گــواه اســت کــه ایــن کار خوشــایند مــن نبــود ،امــا میان
پذیــرش ولیعهــدی و کشــته شــدن قــرار گرفتــم و بــه ناچــار پذیرفتــم» (انصــاری)9 :1386 ،؛ «آیــا
پیغمبــران شأنشــان باالتــر اســت یــا اوصیــای پیغمبــران؟ گفتند :پیغمبــران .فرمــود :یك پادشــاه
مشــرك بدتــر اســت یــا یــك پادشــاه مســلمان فاســق؟ گفتنــد :پادشــاه مشــرك .فرمــود :آن كســی
كــه همــكاری را بــا تقاضــا بكنــد ،باالتــر اســت یا كســی كه بــه زور بــه او تحمیــل كنند؟ گفتنــد :آن
كســی كــه بــا تقاضــا بكنــد .فرمــود :یوســف ّ
صدیــق پیغمبــر اســت ،عزیز مصــر كافــر و مشــرك بود
و یوســف خــودش تقاضــا كــرد چــون میخواســت پســتی را اشــغال كنــد كــه از آن پســت حســن
اســتفاده كنــد ،تــازه عزیــز مصــر كافــر بــود ،مأمــون مســلمان فاســقی اســت؛ یوســف پیغمبــر بود،
مــن وصـ ّ
ـی پیغمبر هســتم؛ او پیشــنهاد كــرد و مرا مجبــور كردنــد (مطهــری.)207-206 :1384 ،
بــه خــدای متعــال شــکایت میکنــم و از او یــاری میجویم(انصــاری.)10 :1386 ،
عالوهبــر اقداماتــی کــه در رابطــۀ مســتقیم بــا ماجــرای والیتعهــدی و مقابلــه بــا فتنــۀ
شــکلگرفته توســط مامــون بــود ،حضــرت امــام رضــا  gاز روزنههــای بهوجــود آمــده در ایــن
تهدیــد ،فرصــت ســاختهاند .امــام چنانکــه گفتــه شــد از ارتبــاط بــا عمــوم مــردم منــع میشــد،
امــا شــرایط عمومــی طــوری پیــش رفت کــه مامــون ناچار شــد اقامه نمــاز عیــد را از حضــرت تقاضا
کنــد .امــام بهخاطــر مخالفــت بــا ایــن کار ،شــروط و عهــد و پیمــان والیتعهــدی را نپذیرفــت،
ولــی مامــون اســتیصال خــود را نمایــان کــرد و گفــت :انجــام نــدادن هیچگونــه کار حکومتــی و
قضاوتــی و شــریعتی اجتماعــی موجــب شــده مــردم حرفهایــی دربــارۀ حکومــت بزننــد .فلــذا
چــون الزم اســت امــر والیتعهــدی شــما در قلبهــا تثبیــت شــود ،بایــد قبــول كنیــد .حضــرت
نمــاز را پذیرفــت ،ولــی بهشــیوۀ جـ ّـدش رســول اللــه  nو حضــرت علــی  .gصبــح روز عیــد
امــام و خدمتگزارانــش بــا پــای برهنــه و لبــاس ســفید از خانــه خــارج شــدند و هرچنــد قــدم خــود
تکبیــر میگفتنــد .مــردم رفتــه رفتــه بــا پــای برهنــه بــه امــام ملحــق میشــدند و فضــای شــهر
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تکبیــر و اشــک و اشــتیاق شــد .جاسوســان مامــون خیلــی زود مامــون را از آنچــه دارد رخ میدهــد،
ترســاندند و درنتیجــه ،مامــون بــه بهانــۀ بــه زحمــت نیفتــادن حضــرت رضــا  gایشــان را از مســیر
نمــاز بازگرداند(ابــن بابویــه ،1387 ،ج.)151-149 :2
همچنیــن از ایــن قبیــل حــوادث یــا اقدامــات میتــوان بــه دعــای بــاران مســتجاب حضــرت
اشــاره کــرد .گســتردگی خشکســالی در آن دوران موجــب پیدایــش بــاور منفــی بــه حضــور امــام در
برخــی افــراد در ســرزمین مــرو شــده بــود .مامــون کــه بــه نظــر میرســد فرصــت را مناســب یافتــه
بــود ،از امــام خواســت بــرای مــردم نمــاز و دعــای بــاران بخوانــد .بــا ایــن فکــر کــه هــر لحظــه ادامــۀ
خشکســالی پــس از نمــاز بــاران امــام رضــا  gتحقیــر امــام شــیعیان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
امــا بــه ایــن شــکل پیــش نرفــت و حضرت امــام رضــا  gدر امامت جمــع زیــادی از مــردم در بیابان
از خــدا خواســت پــس از بازگشــت مــردم بــه منازلشــان بارانــی ببــارد کــه ویرانــی نیز بــه بار نیــاورد.
اســتجابت چنیــن دعایــی بــا ایــن جزئیــات قطعــا نهتنهــا برنامــه مامــون را خــراب میکــرد کــه موج
عظیمــی از عالقــه بــه امــام شــیعیان را بــه دنبــال مـیآورد .پس دعــای حضــرت مســتجاب و بارش
بــاران اینچنیــن نیــز کرد(ابــن بابویــه ،1387 ،ج.)183-179 :2
حضــرت امــام رضــا  gدر ماجــرای مناظــرات برگــزار شــده توســط مامــون نیــز از ایــن فرصــت
بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد .بــر اســاس اســناد موجــود از مناظرههــا و مباحثههــای امــام،
ایشــان معجــزات علمــی و بالغــی و منطقــی خویــش را نمایــان و دانشــمندان را متحیــر و مبهــوت
کــرد؛ بنابرایــن برنامــۀ مامــون را بــه ســمتی بــرد که بــرای مامــون مطلوبیت کمتــری داشــت؛ یعنی
پیــروزی امــام و فقــط افتخــار مامــون بــه ولیعهــدی دانشــمند؛ امــا احتمــاال برتــری و حقانیــت امام
بــرای منصــب امامــت و خالفــت چیــزی بــود کــه بســیاری از چهرههــای علمــی و دینــی جامعــه
آن را نتیجــۀ ایــن مناظــرات دانســتند .بهخصــوص اینکــه امــام در مباحثــه بــا ادیــان غیراســامی
و مناظــره بــا اهــل کتــاب از خــود توانایــی بــزرگ و شــاهکار گون ـهای نشــان داد ،چراکــه بــا اهــل
تــورات بــه تــورات ،بــا اهــل انجیــل بــه انجیــل و بــا هــر دیــن و کتابــی بــه زبــان و کتــاب خــودش
احتجــاج کرد(حســینی جاللــی ،فهیمــی نــژاد.)82 :1392 ،
در مدیریــت بحــران فراینــد بلندمــدت ارتباطــات در میــان تمــام افــراد درگیــر در بحــران الزامــی
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اســت .بهنحویکــه میتوانــد بیــش از هــر عاملــی بــر رونــد بحــران و مدیریــت آن تأثیــر بگــذارد.
مطالعــه بحرانهــای مقطعــی نشــاندهندۀ تاثیــر مهــم انتقــال اطالعــات از طریــق ابزارهــای
ارتباطــی در مدیریــت بحرانهاســت .جمـعآوری واقعیــات و بیــان موضــوع از اهــداف اصلــی در
ارتباطــات بحــران محســوب میشــود(نقی پــور فــر و ابــروش )95 :1393 ،چنانکــه بررســی
شــد ،ارتباطــات حضــرت امــام رضــا  gدر دربــار مامــون بــه علمــا و افــراد دربــار و ارتباطــات
کنترلشــده محــدود بــوده اســت ،امــا هروقــت امــام فرصتــی بــرای ایجــاد ارتبــاط عمومــی بــا
مــردم بــه دســت م ـیآورد از آن نهایــت اســتفاده را میبــرد .همچنیــن امــام از ابتــدای شــروع
ســفر تــا گاه شــهادت هــم از حیــث گرفتــن اطالعــات و هــم از حیــث روشــنگری و دادن بینــش و
اطــاع از آینــده بیشــتر و برندهتــر از حــدود تعییــن شــده توســط دربــار عمــل کــرد .از اقدامــات
قبــل از ســفر و آگاهســازی مــردم گرفتــه تــا خطبــه کوتاهــش در روز انتصــاب بــه والیتعهــدی و
روشــنگریهایش دربــارۀ پذیــرش والیتعهــدی و حتــی آگاه کــردن اباصلــت از نحــوۀ شــهادت
خــود و از کســب شــناخت از مــردم مســیر ســفر تــا مــردم مــرو و مامــون و فضــل بــن ســهل همــه
و همــه مویــد ایــن موضــوع اســت.
اگرچــه بــاور برخــی بــر دوســتی واقعــی مامــون باقــی بــود و مــرگ امــام را بــه مــرگ طبیعــی
برداشــت کردند(انصــاری )8 :1386 ،امــا امــام بــرای روشــنگری بیشــتر دوســتان خــود را از نحــوۀ
شــهادت خــود و حتــی از وقایــع بعــد از شــهادت و دفــن خــود نیــز آگاه کردند(ابــن بابویــه،1387 ،
ج .)359-358 :2اگرچــه در حوصلــه و حیطــۀ مســتقیم موضــوع نمیگنجــد ،امــا مســئلۀ امامت
پــس از حضــرت علــی بــن موســی ّ
الرضــا  gنیــز پیچیدگیهایــی داشــته اســت .امامــی کــه
واقفیــه امامتــش را نپذیرفتــه و در آن شــبهه ایجــاد میکردنــد و وجــود مبــارک فرزنــد خردســالش
نیــز بــه بهانــۀ شــباهت نداشــتن بــا امــام رضــا  gتشــکیکات را پیچیدهتــر میکــرد ،الزم بــود
بــرای دوران پــس از بحــران و بعــد از شــهادت خــود و بهمنظــور جلوگیــری از افتــراق بیــن شــیعیان
مســئلۀ امامــت پــس از خــود تمهیداتــی بیندیشــد .ضمــن اینکــه ضــرورت حفــظ محرمانگــی
و مســائل امنیتــی و لــزوم توجــه بــه تهدیــدات جانــی متوجــه حضــرت جــواد ،در صــورت علنــی
شــدن مســئله نیــز بایــد در نظــر گرفتــه مــی شــد .امــام رضا  gهــم هنــگام تولــد فرزنــدش ،جواد
او را مبارکتریــن مولــود شــیعه معرفــی میکنــد و هــم در جــواب ابهــام در ســن پاییــن حضــرت
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جــواد بــرای امامــت ،از خردســالی عیســی بــن مریــم و کودکــی ســلیمان پســر داود می گویــد و هم
در جــواب صفــوان بــن یحیــی ،حضــرت جــواد را بــا اشــاره دســت بهعنــوان جانشــین پــس از خــود
معرفــی مــی کند(عمــادزاده.)91-86 :1341 ،
جدول ( )2اقدامات اساسی امام رضا  gدر مدیریت بحران ماجرای والیتعهدی
اقدامات حضرت رضا  gدربارۀ بحران
والیتعهدی

پیش از بحران
پیشگیری

آمادگی

وداع و آگاه کردن اطرافیان از اجبار در پذیرش سفر
و بیبازگشت بودن سفر

*

ایجاد ارتباط تبلیغی اثربخش با مردم شهرهای
مسیر

*

گذاشتن شروطی در مفهوم عدم تایید قدرت و
حکومت مامون

*

استدالل در برابر مامون بر حقانیت امام در حکومت

*

حین
بحران

پس از
بحران

*

ایراد خطبه دربارۀ حقانیت امام بر حکومت

*

*

استدالل و روشنگری دربارۀ جبر در پذیرش
والیتعهدی

*

*

استدالل و روشنگری در مورد چرایی پذیرش
والیتعهدی

*

*

ابراز کراهت و ناراحتی از پذیرش والیتعهدی

*

*

استفاده از فرصتهای ایجاد ارتباط عمومی
)گسترده (نماز عید و دعای باران

*

نفوذ در قلوب و باورهای حقپذیر با دعای باران
مستجاب

*
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پیشبردن منطق و بحث اسالم شیعی با
فرصتطلبی از مناظرات

*

*

شهادت روشنگرانه و خبر دادن پیش از شهادت

*

*

معرفی محکم و مستدل محمد بن علی الجواد g
به عنوان امام پس از خود

*

 .3نتیجهگیری
متــون متعــددی بهصــورت توصیفــی یــا تحلیلــی یــا توصیفــی تحلیلــی روایــات متنوعــی را از
ماجــرای والیتعهــدی امــام رضــا  gارائــه کردهانــد .در بعضــی متــون ،شــرایط امــام بســیار
خــوب توصیــف شــده بــه ایــن معنــا کــه دوســتی مامــون و وزیــرش فضــل بــن ســهل بــا امــام
رضــا  gمــد نظــر بــوده و شــهادت امــام رد شــد اســت ،امــا آنچــه مــورد اشــاره اکثریــت اســت و
شــواهدی از قبیــل وداع ،اکــراه در پذیــرش ،پیشــگویی دربــارۀ شــهادت ،شــهادت فرزنــدش امــام
جــواد  gتوســط مامــون و دختــرش نشــاندهندۀ عــدم تاییــد نقــل قولهــای متناقــض اســت.
ایــن تحریفــات تاریخــی بیانگــر وقــوع یــک بحــران سیاســی و اجتماعــی در ســه ســال آخــر دوران
مبــارک امامــت حضــرت رضــا  gاســت .مولفههــای اصلــی ایــن بحــران مطالعــه و در دو دســتۀ:
 .1زمینـهای و  .2حکومتــی تفکیــک و بررســی شــد .برخــی از ایــن عوامــل در قالــب تهدیــد پاســخ
داده و برخــی در قالــب فرصــت اســتفاده شــد.
اقدامــات اصلــی و ســیرۀ امــام رضــا  gدر مدیریــت بحــران ماجــرای والیتعهــدی در چهــار
دســته .1 :پیشگیــری .2 ،آمادگــی .3 ،حیــن بحــران و  .4پــس از بحــران بیــان میشــود .ایــن
چهــار دســته کــه در نحــوۀ مدیریــت و ســیرۀ امــام عالوهبــر آموزشــی بــودن نتایــج بســیار مهــم و
اثربخشــی دارد ،عبــارت اســت از تبییــن الیههــای متعــدد مدیریتــی امــام رضــا  gبهعنــوان
یــک انســان الهــی و کامــل .از ایــن مــوارد کــه باعــث کنتــرل و مدیریــت بحــران شــده و بیشــتر
جنبــۀ آگاهیبخشــی و روشــنگری مــردم و زمانهــای متعــدد دیگــر خواهــد داشــت ،میتــوان
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بــه ایــن مــوارد بهعنــوان مدیریــت بحــران و ســیرۀ امــام معصــوم gاشــاره کــرد :وداع و روشــنگری
دربــارۀ اجبــار و اکــراه و بیبازگشــت بــودن ســفر ،ایجــاد ارتبــاط تبلیغــی اثربخــش در شــهرهای
مســیر ،گذاشــتن شــرطهایی کــه بیانکننــدۀ مفهــوم عــدم پذیــرش والیتعهــدی ،اســتدالل بــر
حقانیــت امــام در حکومــت ،ایــراد خطبــه دربــارۀ حقانیــت امام بــر حکومت ،اســتدالل دربــارۀ جبر
در پذیــرش والیتعهــدی ،روشــنگری در چرایــی پذیــرش والیتعهــدی ،ابــراز کراهــت و ناراحتــی
از طــرح مامــون ،اســتفاده مناســب از فرصتهــای ایجــاد ارتبــاط عمومــی ،نفــوذ در قلــوب و
باورهــای حــق پذیــر بــا دعــای بــاران ،پیشبــردن منطــق و بحــث اســام شــیعی بــا فرصتطلبــی
از مناظــرات ،شــهادت روشــنگرانه و خبــر دادن بــه اطرافیــان پیــش از شــهادت مــواردی اســت کــه
امــام بــا درایــت و تدبیــر توانســت بــر بحــران غلبــه کنــد و بــه مدیریــت بحــران بپــردازد و بــه نتایجــی
کــه بــه خواســت خداونــد میخواســت بــه آنهــا برســد و بــرای مــردم و دوســتداران و پیــروان خــود
روشــنگری کنــد.
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چکیده
معمــاری یکــی از عوامــل مهمــی اســت کــه میتوانــد پاســدار فرهنــگ رضــوی باشــد و از ایــن فرهنــگ
متعالــی و مؤثــر بهگونــهای خــاص صیانــت کنــد .مهمتریــن دغدغــۀ هنرمنــدان و معمــاران مســلمان،
گســترش درونمایههــای ارزشــی فرهنــگ نبــوی و بهتبــع آن ،فرهنــگ رضــوی بــوده اســت .تکریــم،
تثبیــت و ترویــج ارزشهــای حــرم حضــرت رضــا  gهمچــون نمــاد برجســتۀ ارادتمنــدی بــه فرهنــگ
ی مثال،
رضــوی ،همــواره محــل بحثهــای گوناگــون در ابعــاد مختلــف فرهنگــی و هنــری بوده اســت .بــرا 
بافــت تاریخــی پیرامــون ایــن مضجــع شــریف توانســته در بســتر زمــان ،محمــل تداعیهــای رفتارســازی از
فرهنــگ رضــوی باشــد .فرهنگــی کــه خــود مبتنی بــر اســتذکار و اســتمرار والیــت الله اســت .نکتــۀ درخور
تأمــل ایــن اســت کــه مرمــت بافــت تاریخــی مذکــور همــواره در تشــدید حرفهایگریهــای معمارانــه و
تنفیــذ نــگاه فنســاالرانه بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت؛ درحالیکــه مرمتکننــدگان ایــن بناهــای
تاریخــی ،بیــش و پیــش از هــر چیــز خــود را بهســان زائــری مخلــص مییافتنــد کــه بایــد بهقــدر بضاعــت
در بــروز بارقههــای معنایــی فرهنــگ رضــوی بکوشــند و جامــۀ ســعی بلیــغ و اهتمــام فصیــح بــه تــن در
پوشــند .ایــن تحقیــق میکوشــد تــا فراتــر از «نقــش» بــه «مأموریــت» مرمــت بافــت تاریخــی حــرم حضــرت
رضــا  gو بــا نگاهــی ســاختارگرایانه و نظاممنــد بــه رابطههــای معنــادار حاکــی از مرمــت بپــردازد .رویکرد
ایــن تحقیــق کیفــی و روش انجــام آن توصیفــی تحلیلــی اســت.
کلیدواژهها :معماری اسالمی ،بافتهای تاریخی ،الگوهای مرمت ،حرم رضوی.
 .1دانشجوی دکترای گروه معماری  ،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیشa.talaie@gmail.com :
 .2استادیارگروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران (نویسنده مسئول)f.dolatabadi@wtiau.ac.ir :
 .3استادیار گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیkaveh.bazrafkan@gmail.com :

سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

147

148
مقدمه
حــرم مطهــر رضــوی در برهههــای حســاس تاریــخ ،جلــوهگاه فرهنــگ رضــوی و تداومدهنــدۀ
مــودت اهلبیــت  bو همچنیــن پهنــۀ تحرکات اســامخواهی و اســتقرار و بســط فرهنگ شــیعی
ن همــه ،عظمــت ایــن بــارگاه در حوزههــای مرمــت ،اگرچــه در شــأن خــود
بــوده اســت .بــا ای ـ 
رعایــت شــده ،در حــد آن بــه هیچوجــه مطمــحنظــر قــرار نگرفتــه اســت .بهنظــر میرســد وجــود
ایــن مســئله مهــم میتوانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد؛ همچــون نــگاه نــازل و روبنایــی بــه
مرمــت ،نبــود مبانــی نظــری منســجم در ایــن خصــوص ،نبــود خبــرگان و منتقــدان کارآمــد و خــأ
اندیش ـههای بینرشــتهای ،نــگاه تاریخــی صــرف بــه حــوزه هنــر و معمــاری اســامی و بهویــژه
ناتوانــی در تبییــن رابطههــای نظاممنــد بیــن ســیرۀ نبــوی و معمــاری اســامی بــا مرجعیــت کتاب
و ســنت.
اگــر فرهنــگ رضــوی را بهمثابــه روح جــاری و نافــذ در بطــون این بناهــا در نظر بگیریــم ،مجموعه
بناهــای رضــوی تجســد کالبــدی آن تلقــی میشــود .پــس همچــون هــر ظرفــی باید مظــروف خود
را بــه مطلوبتریــن گونــۀ ممکــن آشــکار کند و بــه نمایش بگــذارد.
ازجملــه عواملــی کــه میتوانــد در فراینــد بهینهســازی ارزشمدارانــه مرمــت بافــت تاریخــی حرم
مطهــر رضــوی یاریدهنــده باشــد ،غــور در آرای ســرآمدان مرمــت در پهنههــای جهــان اســام
و جســتن فصــول مشــترک نظــرات ایشــان و متناسبســازی آن بــا اهــداف روح کلــی فرهنــگ
ـیاق اســتقرایی اســتعالیی معطــوف بــه فرارفتــن از ســعۀ محــدود
رضــوی اســت .نیــل بــه ایــن سـ ِ
ُ
نگرههــای اثباتگرایــی 1و رســیدن بــه معرفــت انســی و تلفیــق آن بــا مهارتهــای مهندســی
اســت .بهعبارتدیگــر ،یافتــن جوهــرۀ معنایــی «زیــارت» ،بهمثابــه ظرفیتــی تمدنســاز و ســپس
ترجمــان معمارانــه آن بــا اســتفاده از آموزههــای نویــن دانــش مرمــت اســت.
در گام نخســت ،بایــد از بناهــای مجموعــه حــرم مطهــر رضــوی و اطــراف آن بهعنــوان نمــاد
ارادت بــه فرهنــگ رضــوی صیانــت کــرد؛ امــا صیانــت و حفاظــت مســتلزم مرمــت اســت« .صیانت
دارای ماهیتــی چندبعــدی اســت»(حناچی و مظفــر .)77 :1397 ،مرمــت همــواره بــا گــذر زمــان
1. Positivistm
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رابطههــای تنگاتنــگ و معنـیدار دارد .نمیتــوان یکبــار و بــرای همیشــه بــه مرمــت بنــا پرداخــت.
بنــا اگرچــه میتوانــد بــه لحــاظ معنــی «بــر تاریــخ» باشــد و بــه آنســوی زمــان بــرود و تلقیهــای
متعــددی را در بســتر زمــان برتابــد ،امــا بــه لحــاظ فیزیکــی «در تاریــخ» اســت و مشــمول همــۀ
عوارضــی میشــود کــه المحالــه بــر اشــیا میشــود .لــذا «مرمــت ،امــری اســت بطئــی و آیینــی و
بایــد بهصــورت پیوســته و در طــول زمــان صــورت گیرد»(نظامــی.)9 :1394 ،
«ازجملــه دشــواریهایی کــه در فراینــد اتخــاذ الگــوی واحــد و منســجم و مؤثــر بــرای بناهــای
تاریخــی حریــم رضــوی وجــود دارد ،تکیــه صــرف بــر الگوهــای بارهــا آزمــوده شــده مرمــت و
ســکنیگزینی در اندیشــههای َم َ
درســی اســت .در ایــن مســیر مهــم وجــود نظریهپــردازان و
نظریهپــردازی امــری حیاتــی اســت؛ چنانکــه برخــی از محققــان بــه الــزام تدویــن مبانــی نظــری
مرمــت دربــارۀ خلــق فضــا اشــاراتی داشتهاند»(بهشــید .)90 :1378 ،ایــن درحالــی اســت کــه
ن مؤثــری دســت
مرمــت بناهــای تاریخــی در جهــان امــروز در ظــرف صدســال گذشــته ،بــه گفتمــا 
یافتــه و مهندســان از ظرفیتهــای علمــی مختلــف و آوردههای عملی گوناگون در راســتای توســع
و تعمیــق مرمــت بیشــترین اســتفاده ممکــن را بــه عمــل میآورنــد؛ زیــرا «تغییــرات گســترده در
هنجارهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و گرایشهــای مختلــف فکــری و ذائقههــای هنــری
در احــداث ســاختارهای تــازه در بافتارهــای تاریخــی الزامــات خاصــی را روا داشــته اســت کــه
بســیاری از اندیشــمندان بــه آن پرداختهانــد(ر.ک :قدیــری.)1385 ،
ایــن تحقیــق بــا تبویــب موضوعــی آرای اندیشــمندان ایــن عرصــه و ارائــه پیشــنهادهایی مبتنــی
بــر روایــی نظــری و کارکــردی مرمــت ابنیــه حــرم مطهــر و پیرامــون آن میکوشــد تــا اربــاب نظــر و
اصحــاب دقــت و درایــت را بــه الــزام بازخوانــی مؤثــر آموزههــای فرهنــگ رضــوی در راســتای مرمت
بافــت تاریخــی حــرم مطهــر حضــرت رضــا  gفراخوانــد و بهویــژه بــر نقــش احــوال مرمتگــر در
تنظیــم و تعالــی موضــوع مرمــت متمرکــز شــود.
انجام این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که:
 .1در چــه صورتــی مرمــت بافــت تاریخــی حــرم مطهــر حضــرت رضــا  gافــزون بــر نقــش،
مأموریــت خــود را نیــز بهدرســتی انجــام داده اســت؟
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 .2وجه ایمانی و اعتقادی وجود مرمتگران بناهای مذکور چه تاثیراتی بر فرایند مرمت دارد؟

 .1پیشینۀ تحقیق
بنیــادی ( )1393در مقالــه خــود ســعی دارد ناهماهنگــی واژگان تخصصــی در مداخلــه بــا
بافتهــای شــهری را رفــع کنــد .دلیــل انجــام آن نیــز دسـتیابی بــه زبانــی مشــترک بــرای ترجمــۀ
درســت متــون و اســناد مرتبــط بــا مداخلــه بافتهــای شــهری و فهــم درســت اقدامــات و روش
انجــام آنهاســت.
_ حبیبــی و همــکاران( )1386در کتــاب خــود بــه بهســازی و نوســازی بافتهــای کهــن شــهری
میپردازنــد و بــا بررســی تعریفهــا ،ســاختارها و جنبههــای مختلــف بافــت کهــن شــهری تــاش
میکننــد کــه مخاطــب و بهخصــوص مدیــران شــهری را از اهمیــت ایــن موضــوع در فضاهــای
شــهری مطلــع کنــد .همچنیــن در ایــن کتــاب نویســندگان بــه مقایســه راهبردهــای مداخلــه در
بافتهــای کهــن شــهری ایــران و کشــورهای توســعهیافته نیــز پرداختهانــد.
_ تیلــور( 1)1984در کتــاب منتشرشــده خــود پــس از جمعبنــدی تجــارب در چنــد کشــور
آســیایی ،نتیجــه میگیــرد کــه الگــوی طرحهــای جامــع و تفصیلــی کــه در کشــورهای پیشــرفته
بــا نارســایی فزاینــدهای روبـهرو شــد ه بــوده و طــی دو دهــۀ  1950و  1960میــادی بــه بســیاری
از کشــورهای درحالتوســعه صــادر شــده اســت .طرحهــای جامــع و تفصیلــی کــه دیگــر یــک
الگــوی ســنتی تلقــی میشــود بــر توســعه و عمــران کالبــدی اســتوار اســت.
_ پوراحمــد و همــکاران( )1385توســعه نامــوزون شــهرهای کشــور را نتیجــه طرحهــای توســعه
شــهری میداننــد و بــر ایــن اســاس آسیبشناســی طرحهــای توســعه شــهری بــا هــدف شــناخت
نارســاییها و اصــاح آنهــا را بررســی کردهانــد.
_ ســیدامیر منصــوری و علــی خانــی( )1387در کتــاب طــرح ویــژه نوســازی بافتهــای ،واکنش
1. William Taylor
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ســنتی طرحهــای جامــع و بهتبــع آن طرحهــای تفصیلــی بــه بافتهــای فرســوده را نادیدهگرفتــه
و تهیــه طــرح ویــژه نوســازی را بــرای بافــت فرســوده ضــروری دانســتهاند.
_ علیرضــا عندلیــب ( )1389در کتــاب خــود پــس از ارائــه اصــول و مبانــی نوســازی شــهری و
آسیبشناســی اقدامــات گذشــته در ایــران ،طرحهــای جامــع و تفصیلــی را در زمینــه نوســازی
بافتهــای فرســوده ناکارآمــد میدانــد .همچنیــن بــر ضــرورت تهیــه طرحهــای ویــژه نوســازی
بافــت فرســوده در چارچــوب طرحهــای باالدســت بهصــورت فرآینــدی و بــا حضــور و مشــارکت
مــردم تأکیــد میکنــد.
بهزادفــر( )1388در کتــاب خــود پــس از ارائــه مفاهیــم پایــه بــه بررســی روش مطالعــه و انجــام
طرحهــای جامــع و تفصیلــی پرداختــه و بــا اشــاره بــه انجــام چهــار پژوهــش در ایــن زمینــه ،ایــن
طرحهــا را ناکارآمــد و تحققناپذیــر میدانــد .وی واقعنگــری و انعطافپذیــری در نحــوۀ رویکــرد
بــه تعییــن اهــداف و ارزیابــی امکانــات اجرایــی را از عوامــل مؤثــر در تحققپذیــری ایــن طرحهــا
میدانــد.
_ محمدمهــدی عزیــزی( )1379در پژوهشــی کــه در نشــریه پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه
تهــران منتشــر کــرده ،بــه ســیر و تحــول سیاســتهای مداخلــه در بافتهــای کهــن شــهری
پرداختــه و بــه توســعه طرحهــای تیــپ جامــع و تفصیلــی و شکســت کامــل ایــن طرحهــا بــه علــت
بیتوجهــی بــه مشــارکت مردمــی در دورۀ دوم  1357 - 1320اشــاره کــرده اســت.
_ کیومــرث حبیبــی و همکارانــش ( )1386در کتــاب بهســازی و نوســازی بافتهــای کهــن
شــهری خــود ،الگوهــای طــرح توســعه شــهری در ایــران را تقلیــدی از الگــوی غربــی و نظــام
برنامهریــزی شــهری در ایــران را فاقــد نظــم سلســلهمراتبی میداننــد .همچنیــن بــر اســتفاده از
طرحهــای ســاختاری راهبــردی در برنامهریــزی و توســعه شــهری تأکیــد کردهانــد.
_ حمیــد ماجــدی ( )1389نیــز در پژوهشــی توســعه بافتهــای تاریخــی بــا رویکــرد حفــظ
ارزشهــای کالبــدی فضایــی مــد نظــر قرارگرفتــه اســت و بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارد کــه در آینــده
برنامههــا و طرحهــای توســعه شــهری بــا رویکــرد فعلــی ،جزئــی از بافتهای فرســوده خواهند شــد.
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_ علــی شــماعی و احمــد احمدپــور ( )1383در مقالــه خــود بــه تحلیــل سیاسـتها و برنامههای
نوســازی و بهســازی شــهری کشــور در برنامههــای توســعهای پرداختــ ه و بــه تاریخچــهای از
اقدامــات و مداخــات شهرســازی اشــاره کــرده اســت.
_ ژیــا ســجادی و حمیــد احمــدی دســتجردی ( )1387در مقالــه منتشــرکرده در نشــریه
پژوهشهــای جغرافیایــی انســان بــه مطالعــه مــوردی بافــت قدیــم تهرانپــارس در منطقــه
 8شــهرداری تهــران پرداختهانــد .همچنیــن عوامــل مؤثــر بــر مهاجرتهــای درونشــهری و
پیامدهــای اجتماعــی فضایــی ناشــی از آن را بررســی کردهانــد و پــس از شــناخت وجــوه گوناگــون
ایــن موضــوع معتقــد بــه برنامهریــزی همــراه بــا شــناخت مــوردی مســائل میباشــند.
_ ســعید اســفندیاری و حســن احمــدی ( ،)1393پژوهشــی بــا موضــوع مکانیابــی کاربریهای
خدماتــی در راســتای نوســازی و بهســازی بافــت فرســوده شــهری در محلــه قاشـقتراشها شــهر
همــدان انجــام دادهانــد .هــدف ایــن پژوهــش دس ـتیابی بــه فضــا شــهری مطلــوب و بــا هویــت
بــا اســتفاده از فراینــد طراحــی شــهری در ایــن بافــت اســت .در ایــن پژوهــش از روش «»swot
وضــع موجــود ســنجیده و ارزیابــی شــده و نقــاط قــوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا را بــا توجــه
بهگونههــای مداخلــه بافــت کنونــی کــه نیازمنــد نوســازی و بازآفرینــی و احیــای هویــت اســت،
شناســایی کــرده تــا بــه اینوســیله حــس تعلــق بــه مــکان افزایــش یافتــه و محل ـهای بــا هویــت،
خودکفــا و توانمنــد ایجــاد شــود .در نهایــت بــا ارائــه گزینــه پیشــنهادی ،بــه طراحــی و تحلیــل آن
پرداختــه و بــا بررســی مســائل و مشــکالت و جمعبنــدی آن ،طرحــی نهایــی بــرای نوســازی و
بازآفرینــی محلــه و ارائــه ضوابــط بیــان کــرده اســت.
_ محمدرحیــم رهنمــا( )1396نیــز در مقال ـهای بــه بررســی وضعیــت مســکن در مرکــز شــهر
مشــهد پرداختــه اســت .نتایــج پژوهــش وی حاکــی از آن بــوده اســت کــه محلــه سرشــور ازنظــر
کاربــری اراضــی دارای ســاختی مســکونی اســت .از نظــر اجتماعــی نیــز محــل اســکان طبقــه
متوســط اســت .از نظــر کارکــرد بــه دلیــل انــواع فعالیتهــای خدماتــی (بازرگانــی و تجــاری)
و بهویــژه متوســط شــغل تعــداد شــاغلین کارگاههــا ( 2/3نفــر) خردهفروشــی اســت .از نظــر
اجتماعــی اقتصــادی و کالبــدی همگنــی و تضــاد طبقاتــی بیــن گروههــای اجتماعــی ،ناچیــز و
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تفــاوت آشــکاری را بــا ســاخت محــات مرکــزی شــهرهای غربــی کــه محــل ســکونت طبقــات فقیر
و غیربومــی اســت ،نشــان میدهــد.
_ منــا عرفانیــان( )1380هــم در مقالـهای بــه بررســی و نقــد و تحلیــل تجربههای دخیــل در بافت
مرکــزی شــهر مشــهد بــا تأکیــد بــر موردپژوهــی طــرح بهســازی و نوســازی پیرامــون حــرم مطهــر
امــام رضــا  gپرداختــه اســت.
_ یونــس غالمــی و همکارانــش( )1387هــم در پژوهشــی در قالــب پایاننامــه بــه بررســی آثــار
اجــرای طــرح توســعه حــرم مطهــر بــر فضــای پیرامــون پرداختهانــد .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن
اســت کــه اجــرای طــرح برخــاف اهــداف آنکــه بهبــود وضــع ســاکنین و جــذب مشــارکتهای
مردمــی بــوده ،باعــث نارضایتــی مــردم از شــرایط بــه وجــود آمــده شــده کــه ایــن مســئله موجــب
کنــدی و ســرعت عمــل کــم در اجــرای طــرح شــده اســت.
_ محمدرحیــم رهنمــا و مصطفــی امیرفخریــان ()1384نیــز در مقالـهای بــه تحلیل رونــد احیای
مرکــز شــهر مشــهد ( )1357-1384بــا توجــه به سیاسـتهای شهرنشــینی در عصر جهانیشــدن
پرداختهانــد .درنتیجــه ایــن پژوهــش بیانگــر دو نــوع مداخله مســتقیم و غیرمســتقیم بــا طرحهای
متعــدد و اهــداف متفــاوت در فراینــد احیاء مرکز شــهر اســت.
_ مرضیــه امینــی و همکارانــش( )1395در پژوهــش پایاننامــه خــود کــه هــدف اصلــی و کلــی
آن را شــناخت عوامــل مهــم موفقیــت در تحقــق و ارتقــای الگــو مدیریــت و بازآفرینــی در بافــت مرکز
شــهر مشــهد (منطقــه ثامــن) بــا تأکیــد بــر چهــار بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی ،کالبــدی و محیطــی
قــرا دادهانــد ،نتیجــه میگیرنــد کــه وضعیــت موجــود مدیریــت بازآفرینــی در ســطح بافت فرســوده
مرکــز شــهر در وضعیــت نامطلــوب ارزیابــی میشــود و ابعــاد مدیریــت بازآفرینــی در مانــدگاری
جمعیــت ایــن محــدوده ناموفــق بــوده اســت؛ از طرفــی بــا توجــه بــه آزمــون رتبهبنــدی فریدمــن
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عامــل اقتصــادی بــا دارا بــودن رتبــه  1/36در میــان ابعــاد بازآفرینــی تأثیــر بیشــتری را در عــدم
ارتقــای مدیریــت بازآفرینــی در بافــت فرســوده مرکــز شــهر مشــهد (منطقــه ثامــن) دارد.
1. Milton Friedman.
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 .1-1اهمیت و ضرورت تحقیق
بــا نگاهــی دقیــق بــه غالــب پژوهشهایــی کــه در بــاب مرمــت و نظریههــای مرمتــی ب ـ ه رشــتۀ
تحریــر درآمــده درمییابیــم کــه بیشــتر «موضــوع مرمــت» وجهــۀ همــت قــرار گرفتــه و بــه نقــش
مرمتگــر توجــه بســیار اندکــی شــده و بــر جهــان خــاص و منــش فکــری و اعتقــادی او پرداختــه
نشــده اســت .البتــه برخــی مطالعــات بــه خــأ ناشــی از نبــود تئوریهــای نظــری مبتنــی بــر
تجــارب گذشــته و «بازســازی خــاق بهویــژه دربــارۀ بناهــا و آثــار تاریخــی در حفــظ هویــت فرهنگی
نظــر کردهاند(درخشــان« .)1395 ،نــگاه نقادانــه بــه تجربههــای گذشــته از مســیر آمیختگــی
عــزم مرمتگــر بــا ذات بنــا و نیــل بهگونـهای انــس میســر اســت؛ امــا امــروزه در فراینــد مرمــت هرگــز
ً
مرمتگــر بــه گفتوگــو بــا وجــه باطنــی بنــا نمینشــیند و نوعــا از بیــرون بــه آن مینگــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه قرابــت ذوقــی و فکــری مرمتگــر و توانمنــدی او در خوانــش اثــر امــری بســیار مهم
ً
و حیاتــی در فراینــد مرمــت تلقــی میشــود .اگرچــه بــه ایــن مســئله تلویحــا در منشــورها اشــاره
شــده ،ولــی هرگــز بهگون ـهای جــدی و تفصیلــی بــه بحــث گذاشــته نشــده است»(منشــور ونیــز،
بــه نقــل از فیلــدن ،برنــارد ام .یوکیلتــو ،یــوکا .)1382 ،ایــن تحقیــق بــر آن اســت کــه مرمــت بافــت
تاریخــی حــرم رضــوی و بناهــای پیرامــون آن بایــد ناظــر بــه ارتــزاق از همــان مرجعی باشــد کــه این
بناهــا بــر پایــه آن پدیــد آمــد .ایــن همــان وجــه مهــم و ضــروری اســت کــه میتوانــد امــر مرمــت را
فراتــر از مالحظــات صــرف مهندســی قرائــت کنــد.
 .2-1ادبیات تحقیق
بافتهــای قدیمــی شــهرهای ســرزمین مــا در دهههــای اخیــر بــه دلیــل فقــدان دیدگاههــای
روشــن در خصــوص اهــداف ،سیاسـتها و راهکارهــای اجرایــی در زمینــۀ مداخلــه و ســاماندهی،
رونــد ســریع فرســودگی را پیمودهانــد .طرحهــای آمادهســازی کــه بهصــورت شــتابزده و در
مقیــاس وســیع در اکثــر شــهرهای کشــور بــرای حــل ایــن معضــل بــه اجــرا درآمــد ،عــاوه بــر
مصــرف اراضــی و زمینهایــی کــه میتوانســتند بــه نحــو مناسـبتری در خدمــت توســعۀ شــهری
قــرار گیرنــد ،نقــش بســزایی در تخلیــه چنیــن بافتهایــی ایفــا کردهانــد .ایــن بافتهــا اکنــون
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بــه علــت فرســودگی ،فقــدان تأسیســات و تجهیــزات و ناتوانــی در پاســخگویی بــه نیازهــای امــروز
زندگــی بــا گریــز جمعیــت بومــی ســاکن و جایگزینشــدن مهاجریــن روســتایی ،اقشــار فرودســت
جامعــه شــهری ،افغانســتانی و ...رونــد رکــود و تخریــب را طــی میکننــد .همچنیــن بــه اعتبــار
خــروج ســرمایه و کاهــش ارز اقتصــادی ،شــاهدیم بخــش وســیعی از ســطوح دایــر شــهری کــه از
یکســو از ارزشهــای فرهنگــی تاریخــی برخوردارنــد و از ســوی دیگــر تــوان بالقــوه چشــمگیری
را بــا هــدف توســعه شــهری دارنــد ،روزب ـهروز دســتخوش انــزوا میشــوند و بــا خارجشــدن دایــره
حیــات فعــال شــهری ،از مســیر توســعه عقــب میماننــد.
بــا توجــه بــه مجموعــه عواملــی کــه مطــرح شــد و دگرگونیهــای حاصــل در ســاختارهای
اجتماعــی و اقتصــادی و کالبــدی شــهرها و ایجــاد بحرانهــای مختلــف بــا ابعــاد هویتــی فرهنگی
و اقتصــادی در بافتهــای واجــد ارزش تاریخــی ،بازآفرینــی شــهری از مباحــث مهــم و موردتوجــه
محققــان و صاحبنظــران رشــتههای علمــی گوناگــون شــده اســت.
بازآفرینــی شــهری شــامل مجموعــه فعالیتهــا و اقدامهایــی بــا ابعــاد مختلــف کالبــدی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی اداری و فرهنگــی اســت .ازجملــه اقدامــات مهــم آنــان ،اقدامات
و فعالیتهــای کالبــدی اســت؛ چراکــه فرســودگی بافتهــای قدیمــی مشــکالت عدیــدهای
را در ابعــاد مختلــف پیــش آورده اســت .ایــن مســئله کــه از نظــر فرســودگی کالبــدی و نارســایی
زیرســاختهای شــهری مطــرح میشــود ،جابهجایــی جمعیــت و جایگزینــی جمعیــت مهاجــر
و ناهمگــن و بهطورکلــی جایگزینشــدن اقشــار ســطح پاییــن اجتماعــی در ایــن محلههــا را در
پــی دارد .همچنیــن ناهنجاریهــای اجتماعــی ،مشــکالت فرهنگــی و گاه مشــکالت سیاســی،
از پدیدههــای عمــدهای اســت کــه در پــی فرســودگی و ناکارآمــدی کالبــدی بافتهــای قدیمــی
بهوجــود میآیــد.
یکــی از ضرورتهــای مدیریــت مداخــات کالبــدی در فرایند بازآفرینی شــهری ،ارائــه چهارچوب
طراحــی معمــاری اســت کــه اقدامــات و فعالیتهــای کالبــدی در مقیاسهای مختلــف از معماری
تــا شــهری را مقیــد میکنــد .در حقیقــت مســئله اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن چهارچــوب طراحی
ت پیرامونــی حــرم مطهــر رضــوی اســت بهنحویکــه
معمــاری جامــع در فراینــد بازآفرینــی بافــ 
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افــزون بــر فائقآمــدن بــر دشــواریهای مذکــور ،قــادر بــه بازنمایــی جلوههــای فرهنــگ رضــوی
هــم باشــد .از مشــخصههای بــارز ایــن فرهنــگ تأکیــد بــر اصــل تــوازن (تقــارن و اعتــدال) اســت
کــه بیشــک هرچــه در فراینــد مرمــت بافــت تاریخــی حــرم بیشــتر مطمــحنظــر قــرار گیــرد ،بــه
آرامشبخشــی بیشــتر فضــای ذهنــی و روحــی زائــران خواهــد انجامیــد .بــه نظــر میرســد در ایــن
زمینــه ،پیشــتر و بیشــتر از هــر مقــال و مجــال ،بایــد بــه تبویــب مرمــت پرداختــه و حوزههــای آن از
هــم تفکیــک شــود تــا تحیرهــا و تقیدهــای حرفـهای از میــان برداشــته شــود.
 .1-2-1تبویب مرمتگری
علــم بهعنــوان یــک حقیقــت وجــودی ،از دو حیــث بررســی میشــود :نخســت حیــث وجــودی و
هستیشــناختی آنکــه مربــوط بــه خــود علــم بــوده و بــه بحــث از ســنخیت علم و غیــره میپــردازد
و هیــچ ارتباطــی بــا واقــع نــدارد .دوم از حیــث حکایتگــری علــم و معرفــت اســت کــه در ایــن حالت
ارتبــاط علــم بــا واقــع (واقعنمایــی آن) و امــکان رســیدن بــه واقعیــت و مطابقــت بــا آن و ...مــد
نظــر اســت .بخــش نخســت بــر عهــدۀ «هستیشناســی» معرفــت و بخــش بعــدی بــر عهــده
«معرفتشناســی» اســت.
افــزون بــر ایــن هنــر و معمــاری کــه محصــول تــراوش ذوقــی انســان و ناظــر بــه خالقیــت اوســت،
معنــای ژرفتــری هــم دارد کــه همــان وجــه معرفتــی آن اســت .بــه عبارتــی ،هنــر و معمــاری ،نــوع
خاصــی از معرفــت نســبت بــه انســان و جهــان اســت .بــا اینهمــه بــرای فهــم بهتــر آن ناگزیــر از
طبقهبنــدی تأمــات هنــری هســتیم.
تدویــن ،تبویــب و طبقهبنــدی علــوم بــه یــک عبــارت بــا ارســطو آغــاز شــد .گرچــه پیــش از او
افالطــون در مجموعــه آثــار خــود در نمایانــدن گونـهای پیکرهبنــدی از علــوم کوشــیده بــود .چنین
صورتبنــدی را فارابــی نیــز در احصاءالعلــوم انجــام داد و چهبســا بــه همیــن دلیــل معلــم ثانــی
لقــب گرفــت .در مباحــث معرفتــی ،تبویــب و شــاخهبندی علــوم ،بحــث بســیار مهــم و کارســازی
اســت؛ تبویبــی کــه نخســتینبار بــا تقســیم علــم بــه علــوم نظــری و عملــی آغــاز شــد و در رهگــذر
پرفــراز و نشــیب تحــول معانــی و علــوم ،تقســیمات گســتردهتری را نیــز پذیرفــت .در برخــی آثــار
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پژوهشــی کــه تبویــب و شــاخهبندی بهدرســتی انجــام شــده ،امــکان تمرکــز و دقــت مطالعاتــی
بیشــتری میســر شــده اســت .بــرای همیــن اســت کــه بــاب مرمــت ،بــاب موضــوع مرمــت و
بهخصــوص بــاب موضــع فکــری و اعتقــادی مرمتگــر بســی حائــز اهمیــت اســت و هریــک را بایــد
در مقــام خــاص خــود نشــاند و قــرارداد.
ایــن موضــوع مهــم بــه دالیــل بســیار در حــوزۀ مرمــت از ظرافــت مضاعفــی برخــوردار اســت تــا
آنجــا کــه امــروزه بــا هــدف تحقــق حفاظــت ،بــا زندهســازی و تــداوم زندگــی بناهــا و مجموعههــای
فرهنگــی و تاریخــی و نیــز تربیــت نیــروی متخصــص مــورد نیــاز دورههایــی در ســطوح مختلــف در
آمــوزش عالــی ایــران طراحــی شــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا دوره کارشناســی ارشــد مرمــت
بناهــا و بافتهــای تاریخــی اســت .بــا توجــه بــه پیشــینۀ انــدک دانشــگاههای ایــران در برگــزاری
ایــن دوره ،تفاوتهــای بــارز و برجســتهای در بضاعتهــای آموزشــی و پژوهشــی واحدهای درســی
دوره مذکــور بیــن آمــوزش عالــی ایــران و دیگــر دانشــگاههای معتبــر جهــان وجــود دارد .البتــه این
تفــاوت تــا حــد زیــادی طبیعــی و بدیهــی اســت؛ چــون پیشــرفتهای اخیــر جهانــی علــم مرمــت،
تحوالتــی زیــادی در آمــوزش عالــی ایــن دوره ایجــاد کــرده اســت .مطالعــه تطبیقــی بیــن اهــداف،
مــواد درســی و واحدهــای آموزشــی ایــن دوره در دانشــگاههای ایــران و دانشــگاههای جهــان
تفاوتهــای معنــاداری را در اهــداف تفکیــک ســاحتهای مرمــت بناهــای تاریخــی ،مرمــت
بافتهــای تاریخــی ،توجــه بــه معرفتشناســی آثــار تاریخــی و ســهم دانشهــای تجربــی مرتبــط
در حفاظــت و نیــز توجــه بــه ماهیــت میانرشــتهای مرمــت نشــان میدهــد.
مرمــت علمــی تجربــی ،اقدامــی پیشــگیرانه و درمانــی در حــوزۀ موضوعــات می ـراث فرهنگــی
اســت .مرمــت را میتــوان ترکیبــی از تئــوری و مهــارت دانســت .بــا اینکــه اســاس حفاظــت و مرمــت
در طــول زمــان از مهــارت فــراوان صنعتگــران و هنرمنــدان برآمــده اســت ،در رهگــذر ســالهای
متمــادی حفاظــت و مرمــت معمــاری در تعامــل و ترابــط بــا بســیاری از علــوم همچــون علوم انســانی
و طبیعــی ،شــیمی و فیزیــک کاربــردی و همچنیــن عناصر تحلیلــی ،ســازمانی و ِحکمــی ،بهصورت

رشــتهای آموزشــی و توســعهیافته رخ نمایانــده اســت .پژوهشهــای وســیع اخیــر دربــارۀ حفاظــت و
مرمــت ،ایــن رشــته را بــا رویکردهــای میانرشــتهای مواجــه ســاخته اســت .گرچــه ســاختار متعــارف
دانشــگاهی آن بــه همــان حــال باقــی مانــده ،امــا موضوعــات و مســائل مشــترک بیــن رشــتهها و
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مطالعــات حــوزۀ حفاظــت معمــاری و بناهــای تاریخــی ،همپوشــانیها میان ایــن رشــتهها را افزایش
داده اســت؛ البتــه میطلبــد تــا محدودههــا ،اشــتراکات و همافزاییهــای بیــن تخصــص حفاظــت
و مرمــت بناهــای تاریخــی و دیگــر حوزههــا همچون معماری ،باستانشناســی ،مهندســی عمـران و
علــوم اجتماعــی بهدقــت طــرح و بیــان شــود.
مرمتگــر دانشآموختــهای فراتــر از یــک معمــار یــا مهنــدس ســازه یــا متخصــص شــیمی یــا
جامعهشــناس اســت .کســی کــه مرمــت یــک بنــا یــا مجموعـهای از بناهــای در همپیوســته را بــر
عهــده میگیــرد ،بهگون ـهای میکوشــد تــا فردیــت خالقــه ،مســتقل و منحصربهفــرد خــود را نیــز
بــه حوزههــای تاریخــی بنــا وارد کنــد .چنیــن نگاهــی تأثیــر دو مؤلفــه «حــس مــکان» و «حــس
تعلــق» را کــه ســبب تجــری اصالــت بــه فضــای مرمتشــده بافــت میشــوند ،پــی میریــزد.
دغدغــۀ اصلــی ایــن پژوهــش ماندگارســازی بافتــار از مســیر کیفیکــردن مفهــوم مرمــت ،یعنــی
القــای مفاهیمــی همچــون شــخصیت و کمــال بافــت و همچنیــن پیبــردن بــه منزلــت و مقــام
اصالــت و ارزشهــای فرهنــگ رضــوی در تشــکل فراینــد مرمــت اســت .افزایــش و ارتقــای حــس
تعلــق و حــس مــکان ،منجــر بــه اعتــا و ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد مــدرک بافــت شــده و نهتنها
در اصالـتدادن بــه فضــا مؤثــر خواهــد بــود ،بلکــه تأثیر کیفــی آن باعــث ارتقــای فهم زیبایــی بافت
میشــود.
همــه ایــن مــوارد معطــوف و منــوط بــه تبویــب مباحــث اســت تــا راههــای نرفتــه و راههــای رفتــه
و کژراهههــا بهدرســتی از هــم تفکیــک شــود و امــکان مطالعــه شــیوهها و شــئونات و شــرایط
بهدرســتی معلــوم گــردد .در هــر مرمتــی دو عامــل از هــم بایــد تمیــز داده شــود :موضــوع مرمــت
و عامــل انســانی (مرمتگــر) کــه بهعنــوان مداخلهگــر در موضــوع مرمــت (اثــر تاریخــی) نقــش
تعیینکننــدهای دارد .از ســوی دیگــر ،بــا اینکــه راهبردهــا و رهنمودهایــی بهطــور عــام و خــاص
بــرای امــر مرمــت قیــد شــده اســت ،خصایــص مرمتگــر و بهعبارتــی دنیــای خــاص او چنــدان
درخــور توجــه قــرار نگرفتــه اســت .در بیشــتر پژوهشهایــی کــه بــا موضــوع مرمــت بناهــای
دینــی بــه رشــتۀ تحریــر و تفحــص درآمــده از «دیــن» بهعنــوان وصــف بنــا اســتفاده شــده اســت.
بــه بیانــی دیگــر ،مرمتگــر آن همچــون دیگــر مرمتگــران بــا اســتفاده از اصــول و ضوابطــی متقــن
ً
و صرفــا تحصلــی بــه مرمــت میپــردازد .ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزۀ معمــاری اســامی
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وجــوه اعتقــادی مرمتگــران و معمــاران بــر قواعــد ِحــرف و مشــاغل مقــدم اســت .آنهــا بــه مرمــت
نمیپرداختنــد کــه بــه مرمــت پرداختــه باشــند ،بلکــه اهتمــام ایشــان مبتنــی بــر شــهود غیــب و

شــعور اعتقــادی بــود .افــزون بــر همــه مــواردی کــه میبایــد هنرمنــدان و معمــاران ایــن ســاحت
ً
داشــته باشــند ،بــه اهلیــت اعتقــادی ایشــان بهمثابــه زائــر قویــا تأکیــد شــده بــود.
 .2-2-1سیر مرمت در حرم رضوی
«زیــارت» وجــه کالبــدی و روحــی برانگیزاننــده اســت .تنهــا وقــوف بــه کالبــد بیرونی زیــارت برای
مرمتگــر کافــی نیســت؛ زیــرا «مهمتریــن مســئله در زیــارت ،معرفــت نســبت بــه مــزور و زیــارت
باطنــی اســت کــه بهعنــوان مغــز و روح زیــارت بیــان شــده اســت .رســیدن بــه اهــداف زیــارت،
جــز بــا رعایــت آداب آن ،میســر نخواهــد شــد»(فالحیان .)7 :1397 ،مرمــت بناهــای حــرم مطهــر
رضــوی و متعلقــات آن مســتلزم ادراک درســت از ماهیــت زیــارت اســت؛ چراکــه «زیــارت ،دیــدار
خودخواســته اماکــن مقــدس اســت کــه ابعــاد عینــی و ذهنــی دارد .بعــد عینــی زیــارت متضمــن
«نهادمنــدی» و «توجیهمنــدی» اســت .درحالیکــه نهادمنــدی زیــارت ،حاصــل انجــام مکرر عمل
ً
زیــارت در چارچــوب آداب و احــکام معیــن مذهبــی اســت .توجیهمنــدی زیــارت عمدتــا شــامل
مجموعــه احادیــث و روایاتــی اســت کــه در فضیلــت و ثــواب زیــارت نقــل شــده اســتُ .بعــد ذهنــی
زیــارت متضمــن درونیســازی معنــای زیــارت اســت کــه بــه آگاهــی زائــر از خارقالعادهبــودن
زیا رتشــونده و خضــوع در برابــر او میانجامد»(یوســفی و اورعــی .)180 :1391 ،مرمــت
بناهــای زیارتــی هــمماننــد ســنخهای متنــوع ،تجربــۀ زیــارت رویکردهــای متفاوتــی دارد« .بــر
ایــن اســاس پنــج ســنخ «زیــارت ســنتگرا عــادت گــرا»« ،زیــارت شــریعتگرا مناســکگرا»،
«زیــارت عاطفهگــرا معناگــرا»« ،زیــارت مبادلهگــرا کارکردگــرا» بــر اســاس میــزان حضــور و بــروز
شــاخصهای مختلــف تجربــه زیــارت ،شناســایی و از هــم متمایــز میشــوند»(پویافر:1397 ،
 .)78مرمــت بناهــای دینــی ماننــد حقیقــت دیــن بــرای تثبیــت معرفــت و آگاهــی زائــر صــورت
میگیــرد .پــس چگونــه ممکــن اســت کــه فاعــل امــر مرمــت بتوانــد بــدون آگاهــی و نیــل بــه
زیــارت باطنــی بــه دســتاورد شایســتهای دســت یابــد .گاه در فراینــد مرمــت بناهــای حــرم مطهــر
برخــی از مــوارد متعالــی ،برخــی تعدیــل و برخــی حــذف میشــد« .ضریــح شــیر و شــکر چهارمین
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ضریــح قرارگرفتــه بــر مضجــع شــریف امــام رضــا  gبــوده اســت کــه در نیمه شــعبان ســال 1379
قمــری در محــل قبــر نصــب شــده اســت .کتیبههــای ایــن ضریــح شــامل ســورۀ «یــس» ،ســوره
«انســان» ،اســمای الهــی ،احادیثــی در شــأن امــام رضا  gو اســمای چهــارده معصوم  bاســت
ً
کــه اکثــرا بــه خــط زیبــای ثلــث کتابــت شــده اســت .بــه علــت مرمتهــای صــورت گرفتــه بــر ایــن
ضریــح ،در کتیبههــای آن تغییراتــی ایجــاد شــده بــه صورتــی کــه تعــدادی از ایــن کتیبههــا بــا
نقــوش اســلیمی فلــزی تعویــض و تعــدادی از اســمای الهــی از قســمت تــاج ضریح برداشــته شــده
اســت»(صالحی و همــکاران.)16 :1395 ،
بهرغــم اهمیــت مرمــت بناهــای رضــوی متأســفانه نبــود مبانــی نظــری منســجم و مبتنی بــر روح
ً
ایــن بناهــا ،فرهنــگ رضــوی و طبعــا نبــود دســتور زبــان مشــترک در بیــن مرمتگــران خودنمایــی
میکنــد« .در مقــام مقایســه بررســی واژگان تخصصــی مرمــت همچــون نمادهــای ریاضــی ابــزار
انتقــال مفاهیــم پیچیده و دشــوار هســتند .اگــر از این واژگان بهدرســتی اســتفاده نکنیــم ،همانند
آنچــه در ریاضیــات قدیــم ایــران بــه علــت عــدم اســتفاده از نمادهــای ریاضــی اتفــاق افتــاد ،انتقال
مطالــب و بالطبــع پیشــرفت علــم بســیار دشــوار و حتــی ناممکــن خواهــد شــد»(بنیادی:1390 ،
.)125
در تاریــخ مرمــت بناهــای حــرم مطهــر رضــوی هــر سلســلهای از ســاطین و فرمانروایــان کــه
ارادت بیشــتری بــه حضــرت رضــا  gداشــتند ،در مرمــت ایــن بناهــا اهتمــام بیشــتری نشــان
ن مثــال میتــوان از سلســلۀ صفــوی نــام بــرد« .آنــان بــه حــرم امــام رضــا g
میدادنــد .بهعنــوا 
توجهــی ویــژ ه داشــتهاند کــه دلیــل عمــدۀ آن ،برگزیــدن مذهــب شــیعه و ادای احتــرام بــه بــزرگان
ایــن مذهــب بــوده اســت .اللهوردیخــان ،از نخبــگان نظامــی عصــر صفویــه توجــه خاصــی بــه
معمــاری ایــن دوران کــرد ه اســت .ایــن امــر را میتــوان بــا نگاهــی بــر آثــار بهجــا مانــده از وی در
مشــهد و شــیراز (مدرســه خــان) تأییــد کــرد .گنبــد اللهوردیخــان ،یــادگاری چشــمگیر از نظــر
زیبایــی و معمــاری اســت کــه توجــه تمــام هنرمنــدان و کارشناســان هنــری را بهســوی خــود جلــب
میکنــد .آرتورپــوپ در کتــاب معمــاری ایــران ،آن را کاملتریــن قســمت مرقــد امــام رضــا g
میداند»(شایســتهفر.)78: 1389 ،
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بقعــۀ مبارکــه حضــرت رضــا  gبارهــا توســط مهاجمــان و حاکمــان متعصــب همچــون غزهــای
ترکمــان و مغولهــا تخریــب شــده است(ســیدی .)۱۸ :۱۳۷۸ ،ابــن ابیالحدیــد در شــرح
نهجالبالغــه مینویســد کــه مغــوالن در ســال  ۶۱۸قمــری ابتــدا بــه تــوس حملــه آوردنــد ،شــهر
را غــارت کردنــد و مــردم را بــه قتــل رســانیدند .ســپس وارد مشــهدالرضا شــدند و آنجــا را هــم خــراب
کردنــد .اگرچــه بعضــی منابــع از خرابــی بــارگاه مقــدس رضوی به دســت مغــوالن ســخن گفتهاند،
ولــی بــا وجــود ایــن کــه مــردم مشــهد را بــه قتــل رســانیدند ،بــارگاه رضــوی را حداقــل تخریــب
نکردند(ســیدی.)1378 ،
ً
در دورۀ غزنویــان ســوریبنمعتز ،والــی خراســان منــارهای بــرای حــرم ســاخت کــه احتمــاال
همیــن منــاره مجــاور گنبــد اســت .مســجد باالســر نیــز کــه محــراب آن باقیمانــده بــه دســت یکی
از دبیــران مســعود غزنــوی ســاخته شــد .در روزگار ســلجوقیان شــرفالدین ابوطاهــر قمــی پــس از
مرمــت بنــا گنبــدی کاشـیکاری شــده را روی قبــه حــرم بنــا کــرد و منــارهای کنــار آن ســاخت .در
دورۀ خوارزمشــاهیان روضــۀ رضــوی مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه کتیبههایــی از آن زمــان در حــرم
موجــود اســت(عالمزاده .)1394،بــه عقیــدۀ برخــی ســیاحان و محققان(ابــن حوقــل)1384 ،
مرقــد منـ ّـور امــام رضــا  gاز دیربــاز ،افــزون بــر محلــی زیارتــی ،مکانــی بــرای عبــادت و ُّ
تهجــد
هــم بــوده اســت .ایــن موضــوع نقــش مهمــی در اهتمــام بــه توســعه و مرمــت آن داشــت .روزگار
ســامانی برخــوردار از ویژگیهــای ارزشــمندی بــود کــه بیشــک بــر توســعه و ترمیــم فضاهــای
مطهــر اثرگــذار بــود .گفتهانــد کــه «خراســان بــزرگ در ایــن عهد بــه اوج رشــد و شــکوفایی فرهنگی
ب پارســی در ایــن دوران بهانــدازهای نیــرو گرفــت کــه قرنهــا پــساز آن نیــز
رســید .فرهنــگ و اد 
ناتــوان نگردیــد و در همــه حکومتهــای پســین ایــران تأثیــر گذارد»(رفائــی .)48 :1388 ،بهنظــر
میرســد توســعۀ بــارگاه منــور رضــوی در دورۀ حکومــت «امیرمنصــور محمدبــن عبدالــرزاق»،
حاکــم تــوس در عهــد ســامانیان ،شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه باشــد؛ زیــرا او شــیعیمذهب
بــود و تالشهایــی بــرای توســعه و مرمــت حــرم مطهــر رضــوی و آســایش زائــران و مجــاوران آن
انجــام داد.
توســعۀ بنــای حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ ســلجوقیان شــتاب کمتــری داشــت .ایــن امــر بیشــتر
بــه رویکردهــای مذهبــی خــاص ســاطین ســلجوقی مربــوط میشــد .بــا اینحــال ،بــا زوال
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تدریجــی ســلجوقیان و تغییــر مشــی مذهبــی آنهــا ،از دوران سلطانســنجر بــه بعــد ،برخــی
ساختوســازها در مشــهد و بهویــژه حــرم مطهــر رضــوی بــرای رفــاه حــال زائــران و مجــاوران انجــام
شــد .بهعنــوانمثــال ،قدیمیتریــن ســنگ مرقــد مطهــر امــام رضــا  gکــه هــم اکنــون در مــوزۀ
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری میشــود و بــا خطــی شــبه کوفــی نوشــته شــده اســت ،مربــوط
بــه ســال  516قمــری و دوران امــارت عضدالدیــن فرامــرز علــی ،والــی منصــوب سلطانســنجر
ســلجوقی اســت .عضدالدیــن فرامــرز در ســال  510قمــری ســاخت بــاروی شــهر مشــهد را آغــاز
کــرد؛ بارویــی کــه احــداث آن تــا ســال  515قمــری طــول کشــید .برخــی کاشـیکاریهای اطراف
ضریــح مطهــر امــام رضــا  gو قســمتهای قدیمــی حــرم رضــوی نیــز در دوران سلطانســنجر
انجام شــده اســت .توســعۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر امــام رضــا  gدر دورۀ خوارزمشــاهیان نیز
ادامــه یافــت .بعضــی از کاشـیهای فاخــر و ارزشــمند حــرم منــور رضــوی را منســوب بــه ایــن دوره
تاریخــی میداننــد .بــا اینحــال ،حملــۀ مغــوالن و اشــغال مشــهد ،نهتنهــا رونــد توســعه را متوقــف
کــرد؛ بلکــه خرابیهــای زیــادی در بــه دنبــال داشــت.
در دورۀ ایلخانــی ،برخــی ویرانههــای شــهر مشــهد مرمــت شــد؛ امــا بــا هجــوم تیمــور به خراســان
دوبــاره هرجومــرج همهجــا را فراگرفــت .ایــن وضعیــت تــا دوران حکومــت شــاهرخ ،پســر تیمــور
ادامــه داشــت .در دوران شــاهرخ اقدامــات بــرای آبادانــی شــهر مشــهد و توســعه و مرمــت حــرم
مطهــر رضــوی از ســر گرفتــه شــد .بــا حاشــیهگزینی تــوس ،جمعیــت مشــهد افزایــش یافــت؛ بــه
همیــن دلیــل بارویــی جدیــد بــرای شــهر ســاخته شــد .افزون بــر ایــن ،به همت گوهرشــاد همســر
شــاهرخ ،مســجد جامــع زیبایــی در مشــهد ســاختند (مســجد گوهرشــاد) .از دیگــر بناهــای ایــن
دوره میتــوان بــه بنــای «مدرســۀ پریــزاد» اشــاره کــرد کــه بانــوی بانــی آن ،پریــزاد ندیــم گوهرشــاد
ً
و ظاهــرا از نــوادگان ربیعبــن خثیــم معــروف بــه خواجــه ربیــع بــوده اســت .ســاخت مدرســۀ «دو
درب» ،رواقهــای «دارالســیاده» و «دارالحفــاظ» نیــز در همیــن دوره انجام گرفت .توســعه و عمران
مشــهد و بهویــژه حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ تیمــوری باعــث رونــق شــهر شــد.
در دورۀ صفویــه ،شــهر مشــهد اهمیــت و موقعیتــی دوچنــدان یافــت و احــداث بارویــی بلنــد
بــرای آن بــه فرمــان شاهتهماســب صفــوی آغــاز شــد .مدتــی بعــد ،کاشـیهای گنبــد حــرم مطهــر
رضــوی را جمـعآوری و خشـتهای طــا را جایگزیــن آن کردنــد .در همیــن دوره ،منــاره کنار گنبد
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

نقش و مأموریت مرمت بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا ( gطالئی و همکاران)

163

نیــز مرمــت و طــاکاری شــد .در دوران شــاهعباس اول ،ســومین خیابــان ایــران بــا طراحــی شــیخ
بهایــی در ایــن شــهر ســاخته شــد .ســرداران و رجــال صفــوی موقوفــات ارزشــمندی را وقــف حــرم
مطهــر رضــوی کردنــد و در مرمــت برخــی از بناهــا کوشــیدند .آنهــا مــدارس مهمی مانند مدرســۀ
«عباســقلیخان شــاملو» تأســیس و برخــی رواقهــا را بــه حــرم مطهــر افزودنــد .در دوران نادرشــاه
افشــار ،توســعه مشــهد بــاز هــم ادامــه یافــت و در پــی جاریشــدن نهــر نــادری کــه آب چشــمه
«گلســب» (چشــمه گیــاس امــروزی) را بــه حــرم مطهــر میرســاند ،ســقاخانهای ســاختند کــه
ً
ابتــدا بــه ســقاخانه نــادری و ســپس بــه نــام ســازندهاش ،اســماعیل طالیــی معــروف شــد .ظاهــرا
بیــن ســالهای  1145 -1144قمــری نادرشــاه ســنگابی یکپارچــه از ســنگ مرمــر و بــا ظرفیــت
ُ
ســه کــر را از هــرات بــه مشــهد آورد و فرمــان احــداث ســقاخانه را داد .این ســقاخانه در ســال 1347
شمســی مرمــت شــد .در دوران قاجاریــه آینـهکاری حــرم مطهــر بــا آینـهکاری روضــه منــوره رضوی
در ســال  1275قمــری  1237/شمســی آغــاز شــد .همچنیــن صحــن دیگــری (صحــن نــو) بــه
مجموعــه ســاختمانهای حــرم مطهــر رضــوی افــزوده شــد کــه امــروزه بــا نــام صحــن «آزادی»
شــناخته میشــود .ایــوان ایــن صحــن در دورۀ ناصرالدینشــاه مرمــت و طــاکاری شــد و بــه ایــوان
«ناصــری» شــهرت یافــت .بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،فراینــد توســعه و مرمــت حــرم مطهــر
شــتابی چنــد برابــر پیــدا کــرد .افزایــش تعــداد زائــران و مجــاوران بــارگاه منـ ّـور امــام رضــا  gو لزوم
خدمترســانی بهتــر و بیشــتر ،باعــث شــد طرحهــای عمرانــی و مرمتــی متعــددی در حــرم مطهــر
رضــوی اجــرا شــود .طــی ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،رواقهــا و صحنهــای
متعــددی بــه حــرم مطهــر امــام رضــا  gافــزوده شــده اســت کــه از میــان آنهــا ،میتــوان بــه
صحنهــای «جامــع رضــوی»« ،کوثــر»« ،هدایــت»« ،غدیــر» و رواقهــای «امــام خمینــی (ره)»،
«دارالحجــه»« ،غدیــر»« ،کوثــر» و «دارالمرحمــه» اشــاره کــرد.
 .3-2-1همجواریهای معماری اسالمی و فرهنگ رضوی
هنــر و معمــاریماننــد فرهنــگ دینــی ،بهویــژه فرهنــگ رضــوی بــه تعامــل بــا مخاطــب
میاندیشــد و حقیقــت خــود را در ارتبــاط آفرینیهــای مؤثــر و مفیــد بــروز و ظهــور میدهــد.
«ایــن شــاخص کارآمــد را در فرهنــگ رضــوی در قالــب مناظــره بــه نحــو بهتــری میتــوان دریافــت.
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امــری کــه نشــان از مصلحــت و مســالمت دارد .مناظــره بــه معنــای گفتوگو میــان دو نفــر از دیرباز
تاکنــون یکــی از بهتریــن و مؤثرتریــن روشهــا در تبلیــغ و بیــان واقعیتهــا بــوده اســت[ .حضــرت
رضــا  ]gبــا تفکــر و اندیشــۀ ســازنده در مناظــرات توانســتند حقانیت اســام و آموزههای شــیعی
را تبییــن کنند»(اکبــری و احمدینــژاد .)9 :1400 ،هنرمنــدان و معمــاران بــا زبــان رنــگ و حجم و
فــرم و ...بــه گفتوگــو بــا مخاطــب مینشــینند و همچــون فرهنــگ رضــوی در فــروغ مســالمت بــه
انتقــال آرای خــود میپردازنــد و از عاطفهانگیــزی بهــره میجوینــد .بــرای همیــن اســت کــه زبــان
هنــر و معمــاری را بایــد زبــان مناظرههــای دلآمیــز دانســت کــه غایتــی جــز تنویــر نــدارد.
فرهنــگ رضــوی مبتنــی بــر نظــام عاطفــی زبان اســت .ایــن حقیقــت در هنــر و معمــاری جایگاه
بنیــادی دارد« .نظــام عاطفــی از گفتمانهایــی اســت کــه در نشــانه معناشناســی ،مطالعــه و
بررســی میشــود .در گونــۀ عاطفــی ،تعامــل میــان مجموعههــای بــزرگ نشــانهای کــه صورتهــای
بیــان (دال) و صورتهــای محتــوا (مدلــول) نامیــده میشــود ،فراینــد نشــانه معنایــی را تحقــق
میبخشــد .همیــن تعامــل ،اســاس مباحــث در ایــن نظــام را شــکل میدهــد .ایــن رابــط تعاملــی
زمین ـهای فراهــم م ـیآورد تــا شــوشگران بــا حضــور ادراکــی حســی و عاطفــی خــود در فراینــد
معنادهــی مشــارکت کننــد .بــر ایــن اســاس در هــر گفتمانــی بــا ســازوکارهای عاطفــی مختلفــی
ل مطالعــه هســتند .درواقــع «دنیــای عاطفــی زبانــی اســت کــه نظــام
مواجــه میشــویم کــه قاب ـ 
خــاص خــود را دارد و کار نشــانه معناشناســی مطالعــه همیــن نظــام و بررســی شــرایط تحقــق و
طغیــان معنــا در آن است(میرحســینی و کنعانــی.)171 :1398 ،
هنــر و معمــاری اســامیماننــد فرهنــگ رضــوی برخــوردار از دو مضمــون بارز و برجســته اســت:
«مضمــون اول ،احتــرام و شــناخت فرهنــگ متقابــل در عیــن پایبندی بــه فرهنگ خــود و مضمون.
دوم ،برخــورد مناســب بــا فرهنــگ متقابــل اســت(نامدار جویمــی و ســیدعلیقلی.)117 :1398 ،
هنــر و معمــاری اســامی همــواره بــه پایــداری میاندیشــد و میکوشــد تــا پایــداری در مفاهیــم
و زیبایــی را تــا حــد امــکان رعایــت کنــد .ایــن هنــر هرگــز خــود را محــدود و محصــور در لحظــه
نمیدانــد؛ بلکــه میکوشــد تــا پیامهــای مــد نظــر خــود را بــه فراســوی مــکان و زمــان تقویمــی
برســاند و بکشــاند .بــرای همیــن اســت کــه بــه بــاور برخــی از محققــان «ســیره و فرهنــگ رضــوی
مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری ،تأثیــری شــگرف در ادب فارســی داشــته اســت .ســیره و فرهنــگ
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رضــوی بــا توجــه بــه وجــود مرقــد مطهــر امــام رضــا  gدر ایــران اســامی و بازتــاب جلوههــای
پایــداری تاثیرپذیرفتــه از آن در اشــعار شــاعران ایرانزمیــن ،همــواره سرمشــق زندگــی ایرانیــان
بــوده اســت»(آقاخانی بیژنــی و صادقــی.)127 :1397 ،
هنــر و معمــاری اســامی در ضمــن انجــام تکالیــف خــود و فضاگشــایی بــرای تحقــق منویــات
دینــی در اندیشــه الگوســازیهای شایســته هــم هســت؛ بدیــن معنــی کــه تــداوم پیــام خــود
مســتلزم ایجــاد الگوهایــی اســت کــه بتوانــد بــه فراینــد بــروز نمونههــای شــاخص در مکانهــا و
زمانهــای آتــی مــدد رســاند .ایــن الگوســازی را در فرهنــگ رضــوی هــم بهروشــنی درمییابیــم
و در اصــل ُدر مییابیــم یعنی«ارائــه الگــوی شایســتگیهای اجتماعــی بــرای ســرمایۀ انســانی بــر
اســاس ســیرۀ معصومیــن (bنامــدار جویمــی و ســیدعلیقلی.)139 :1398 ،
هنــر و معمــاری اســامی بــه جامعــه آرمانــی میاندیشــد و الگوهــای خــود را مبتنــی بــر چنیــن
جامع ـهای شــکل میدهــد« .یکــی از اهــداف مهــم پیامبــران الهــی و جانشــینان آنــان برقــراری
زنـــدگی نیکـــو یـــا جامعه آرمانی بوده است .گرچه اصطالح «مدینۀ فاضله» یـــا «جامعۀ آرمـــانی»
در قـــرآن یـــا متـــون روایــی نیســت ،ایــن موضــوع ریشــه در تعالیــم انبیــا داشــته و مجموعــۀ آیههــا
و روایتهایــی کـــه دربــاره هــدف و کیفیــت زندگــی مطلــوب یــا حیــات طیبــه ســخن میگویــد،
مــا را بــه ایــن سمتوســو هدایــت میکنــد .از نظــر قــرآن کریــم و روایتهــای معصومــان نهتنهــا
دســتیافتن بــه جامعــه آرمانــی امکانپذیــر اســت ،بلکــه هــدف بعثــت انبیــا همیــن بــوده
اســت .قــرآن و عتــرت دو یــادگار بینظیــر پیامبــر اکــرم  nهســتند و امـــام رضـــا  gپــارۀ تـــن
رســولالله  ،nوارث انبیــای بــزرگ الهــی و امامــان پیــش از خــود اســت؛ اینــان هــم در حکمـــت
نظــری و هــم در حکمــت عملــی بــه تــاش و مجاهــدت بــرای تبییــن و تحقــق ایــن هــدف دیرینـــه
پرداختهاند»(ســروری مجــد .)77 :1392 ،بــر پایــۀ چهارچــوب نظــری تنیدگــی دین و هنــر ،میان
فرهنــگ رضــوی و معمــاری اســامی میتــوان همصداییهــا و همنواییهایــی را مشــاهده و
برجســته کــرد کــه خویشــاوندی و ترابــط میــان آنــان را تســهیل میکنــد .هنــر اســامی و فرهنــگ
رضــوی هــر دو «نگــرش بــه دیــن دارنــد»« ،فرهنــگ ســازند»« ،انســان ســازند»« ،اخالقگراینــد»،
«رمزگــرا و نمادگراینــد» و «کارکــرد ترغیبــی دارنــد» .بــر بنیــاد ایــن اشــتراک البتــه تعاملهــای
گســترده بیــن آن برقــرار میشــود و بایــد برقــرار بشــود .بــه ایــن معنــی کــه از یکســو معمــاری
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بــه خدمــت انتقــال و تثبیــت فرهنــگ رضــوی درمیآیــد و امکاناتــی را در اختیــارش میگــذارد.
ازجملــه« :محمــل تفکــر و معــارف رضــوی قــرار میگیــرد»« ،شــخصیت و امامــت اما م رضــا  gرا
معرفــی میکنــد»« ،ســیرۀ فــردی امــام رضــا  gرا تبییــن میکنــد»« ،ســیرۀ اجتماعــی امــام رضا
 » gرا جلوهگــر میســازد»« ،وجــوه و جنبههــای معنــوی امــام رضــا  gرا نشــان میدهــد» و
«فرهنــگ زیــارت و میــراث فرهنگــی برآمــده از آن را خاطرنشــان میکنــد» .از دیگــر ســو ،فرهنــگ
ً
ق ایمانی و
رضــوی هــم متقابــا بــر هنــر و معمــاری اســامی تاثیــرات وســیعی دارد ماننــد« :تعمیـ 
کرامــت انســانی»« ،گســترش و گرانبارســازی معنویتگرایــی»« ،ارائــه ایدههــای انســانی و معنوی
و متعالــی» و «الگودهــی در مواجهــه بــا اندیشـههای بــرون فرهنگــی و نــازل».
 .4-2-1ترامتنیت در رویکرد مرمتی به بناهای تاریخی
«متــن» هــر آن چیــزی اســت کــه در آن نشــانهها جمــع و معنــادار شــود و مفهومــی خــاص را
بــه مــا برســاند .بــر اســاس ایــن تعریــف هــر آنچــه را ببینیــم و بشــنویم و بخوانیــم و حتــی ببوییــم
درصورتیکــه دارای معنــا باشــد ،متــن اســت .بــر ایــن اســاس یــک بنــای تاریخــی از آنجهــت کــه
حــاوی و حامــل یــک معناســت ،گونـهای متــن تلقــی میشــود؛ «ترامتنیــت» پژوهشــی اســت کــه
نــوع رابطههــای یــک متــن بــا غیــر خــود را مطالعــه میکنــد و بــه پنــج حــوزه پژوهشــی تقســیم
میشــود:
. 1بیشــامتنیت :ایــن شــیوه کــه در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم بهوســیلۀ ژرار ژنــت  1مطــرح شــد بــه
بررســی رابطــۀ متــون پیشــین و پســین میپــردازد تــا تأثیــر متــون پیشــین را در خلــق آثــار جدیــد
بررســی کنــد.
ً
. 2پیشامتنیت :مدعی است که هر متنی قطعا بر بنیاد متنهای گذشته شکل میگیرد.
. 3پیرامتنیت :در حدود و حوالی متن اصلی به وجود میآید.
. 4فرامتنیت :بسیار فراتر از داللتها و باورهای متعارف به بررسی متن میپردازد.
1. Gerard Genette

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

نقش و مأموریت مرمت بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا ( gطالئی و همکاران)

167

 .5ســرامتنیت :رابطههــای یــک متــن را از حیث نوع ارتبــاط با خود بررســی میکند(پورجعفری،
.)1398
برخــی پژوهشــگران ایــن عرصــه برآنانــد کــه متــن باقیمانــده از پیشــینیان هرگــز آثــاری
طردشــده نیســت ،بلکــه بایــد نگاهــی معاصــر بــه دســتاوردهای فکــری ایشــان داشــت .مرمتگــر
بیشــک بایــد «متــن آگاهــی» داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه ژرفــای فعــل حلــول کنــد و بــر عمــل
ُ
خــود احاطــۀ فکــری داشــته باشــد و کنــه اعتقــادی اثــر را برجســته ســازد.
عامــل انســانی بهویــژه در بناهــای مبتنــی بــر ارزشهــای فرهنــگ دینــی بســیار اهمیــت دارد.
«در هــر مرمتــی حداقــل دو عنصــر «موضــوع مرمــت» (ابنیــه و اشــیا) و «عامل انســانی» (مرمتگر)
را بهخوبــی میتــوان از هــم تمییــز داد .بدیهــی اســت کــه مرمتگــر بهعنــوان مداخلهگــر در
اثــر تاریخــی کــه موضــوع مرمــت اســت ،در امــر مرمــت نقــش تعیینکننــدهای دارد .بــا رجــوع
بــه تاریــخ مرمــت و تحلیــل نظریههــا و نگرشهــای مرمتــی مالحظــه میشــود کــه همــواره
موضــوع مرمــت بیــش از عامــل انســانی مرمــت مــورد توجــه بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل ،اغلــب
راهبردهــا و رهنمودهــای مرمتــی نیــز را کــه بــر اســاس آن نظریههــا تدویــن شــدهاند ،مرمتگــر
ً
صرفــا در شــأن مجــری رهنمودهــا بــه رســمیت شــناختهاند و تعریف مشــخصی از شــخص مرمتگر
و نحــوۀ ارزیابــی صالحیــت وی بــه دســت ندادهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه در حــوزۀ تمــدن
ً
اســامی اوضــاع کامــا متفــاوت اســت و همــواره عامــل حرفــه بــر اصــول و قواعــد اولویــت داشــته
اســت»(ارژمند و امینپــور.)98 :1394 ،
ازجملــه مــواردی کــه بایــد در مرمــت بناها مــورد تأکید قــرار گیــرد ،وجاهتهای ارزش شــناختی
بافــت مربوطــه اســت .ارزش همــان اســت کــه میتوانــد مبنایــی بــرای نظــام رفتــاری قــرار گیــرد
و داوریهــای مــا را شــکل دهــد .در ایــن بــاره برخــی محققــان بســیار تأکیــد کردهانــد( بــه نقــل از
حســینی )1396 ،افــزون بــر شــناخت ارزش بناهــا ،شــناخت اولویتهــای ارزشــی هــم میتوانــد
بســیار بااهمیــت باشــد .اولویــت هریــک از مکانهای میراثــی ،نشــانۀ اولویت مداخلــه در خصوص
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و اجــرای طرحهاســت(قلعهنویی و پیربابایــی .)39 :1397 ،در
اصــل میتــوان گفــت کــه مرمتگــر نظــام ارزشــی حاکــم بــر ادوار مختلــف تاریــخ را احیــا میکنــد و
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اشــاعه میدهــد .ضمــن اینکــه بایــد بــه نکتـهای ظریــف هــم در ایــن راســتا پرداخــت و آن اینکــه به
بــاور بســیاری از پژوهشــگران «امــر مرمــت نهتنهــا در راســتای توســعه بافتهــای بــاارزش تاریخــی
اســت بلکــه احیــای ارزشهای نادر معمــاری هــم هســت»(حناچی و دیبــا« .)51 :1386 ،ارزش،
از بنیادیتریــن پندارههــا در فلســفه مرمــت آثــار تاریخــی اســت .در دورههــای زمانــی گوناگــون
بــا دگرگونــی در ارزشهــای چیــره بــر جوامــع ،بنیانهــای نظــری حفاظــت و مرمــت آثــار نیــز
دســتخوش تغییــر شــدهاند .شــنایی آثــار و ســیر آن در طــول تاریــخ ،بنیــان دسـتیابی بــه مفهــوم
میــراث فرهنگــی در ادوار زمانــی گوناگــون است»(ســامانیان و حجــت.)9 :1396 ،
مرمــت بناهــای تاریخــی امــروزه بهعنــوان گفتمانــی پویــا بــدل گشــته اســت و میتوانــد منشــأ
زایــش دوبــارۀ بســیاری از حقایــق تاریخــی قرار گیــرد .مرمت آثــار تاریخــی در دورۀ رمانتیســم از آن
صــورت قدیمـیاش خــارج شــد و امکانــات ویــژهای را بــرای اغلــب کارهــای مرمتــی عرضــه کــرد.
در ایــن دوره مرمتــکاران ،بهعنــوان هــواداران اصالــت معمــاری معرفــی شــدند(به نقــل از علیــزاده،
 )1379رویکــرد حفاظــت از آثــار معمــاری را بایــد بهعنــوان عناصــری هویتبخــش در قالــب
توســعه ،تعمیــر و مرمــت بهعنــوان رکنــی اساســی در تاریــخ معمــاری ایــران دانســت(حناچی و
آذری .)37 :1392 ،از رهگــذر مرمــت بهینــه اســت کــه هویــت تاریخــی اعتقــادی برمال میشــود،
میپایــد و تثبیــت میشــود .مرمــت را بایــد یکــی از راههــای تاریخنویســی دانســت .چندانکــه
در ســیر تجربههــای حفاظــت و مرمــت ایرانیــان بــا پیشــینۀ نزدیــک بــه یــک ســده بــه ســبب
ســروکار داشــتن بــا آثــار معمــاری و اقدامــات اجرایــی ،اســناد و دادههایــی فراهــم آمــده کــه از نگاه
تاریخنــگاری بســیار قابلتأمــل اســت(به نقــل از نیــکزاد و ایوبــی .)1398 ،برخــی اقــوال و آرا
از منظــری دیگــر بــه موضــوع بحــث نگریســتهاند و مرمــت را اقدامــی درمانگرایانــه در حیطــۀ
موضوعــات میــراث فرهنگــی دانســته و آن را در تعامــل بــا بســیاری از علــوم ازجملــه علــوم انســانی
برشمردهاند(کشــاورز و مهــدیزاده .)85: 1397 ،ایــن امــر نشــان میدهــد کــه مرمــت تنهــا و
تنهــا اختصــاص بــه کالبــد نــدارد و اگرچــه بیشــتر مــردم همــان پوســته بیرونــی امــر را میبیننــد،
امــا نمیداننــد کــه بناهــا ،بنــا دارنــد تــا بــا تاریــخ آنــان ســخن بگوینــد و زمــان متعــارف را از میانــه
برگیرنــد تــا انســانها بتواننــد حقایــق تاریخــی را بهنحــوی دیگــر شــهود کننــد .در اینجــا زبــان
ارتباطــی رایــج از میانــه بــه در مـیرود و ایــن زبــان اشــارتی و انتقالــی اســت کــه دایرمدار میشــود.
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از طرفــی میتــوان گفــت درواقــع مرمتگــر میکوشــد تــا دانــش و بهتبــع آن بینــش مــردم
اکنــون را بــا گذشــته پیونــد زنــد و گذشــته را بــه قضــاوت امــروز بیــاورد و آن را از نــگاه و نیــت
اهالــی اکنــون بیاکنــد .مرمــت را دیگــر نمیتــوان بهعنــوان یــک اشــتغال فنــی صــرف محســوب
کــرد ،زیــرا مرمتگــر کســی اســت کــه فرصتهــای تــازهای را در اختیــار مــردم میگــذارد تــا از
ایــن طریــق بهنحــو بهتــری بــه قرائــت گذشــته بهمثابــه چــراغ راه آینــده بــرای خــود رقــم بزننــد.
«مرمــت و احیــای گنجینههــای گرانقــدر معمــاری ،عــاوه بــر آنکــه فرصتــی بــرای بازخوانــی
و شــناخت ارزشهــای منــدرج در ایــن آثــار اســت ،موجــب انتقــال ایــن ارزشهــا بــه نسـلهای
آینــده هــم خواهــد شــد»(یزدی و بیــکزاده .)65 :96 ،بســیاری از پژوهشــگران ایــن عصــر
متفقالقولانــد کــه «آثــار معمــاری بازمانــده از ادوار گذشــته (بناهــا تــا محوطههــای تاریخــی)
بخشهــای ارزشــمند میــراث فرهنگــی محســوب میشــوند کــه نیازمنــد مرمــت هســتند و لــذا
معتقدنــد کــه «مرمــت؛ فراینــد دریافــت بهتریــن دســتاورد و کمتریــن آســیب بــه بنــا محســوب
میشــوند»(فرجی.)85 :1395 ،
امــروزه مرمــت توانســته اســت بــه حوزههــای مختلــف نیازهــای انســان امــروزه راه یابــد و الحــان
و الســنه مختلفــی بــه خــود بگیــرد« .تــا پیــش از ســدۀ هجدهــم میــادی ،چهــار ارزش مذهبــی،
کاربــردی ،هنــری و تاریخــی در تصمیمگیریهــای مرمتــی کارســاز بودنــد ،امــا در ســدههای 18
و  19میــادی ،بــا شــکلگیری عصــر روشــنگری و پیامدهــای آن ســویههای علمــی ،آموزشــی،
فرهنگــی ،گواهمنــدی ،احساســی ،چشــماندازی ،میهنــی و فنــی اثــر هــم دارای اهمیــت
ً
شدند»(ســامانیان و حجــت .)9 :1396 ،مثــا مرمــت منظــر برخــی از محققــان بهجــد بــه واکاوی
ایــن اصطــاح پرداختهاند»(یوسـفزاده و بمانیــان )35 :1391 ،و خاطرنشــان ســاختهاند کــه «بــا
مرمــت تمــام الیههــای موجــود در منظــر و درک رابطــه بیــن آنهاســت کــه میتــوان بــه احیــای
جامــع محوطههــای تاریخــی دســت یافــت .افــزون بــر اینهمــه مرمــت را میتــوان گونــهای
کوشــش زبانشــناختی هــم دانســت»(میبدی )45: 1399 ،و آن را در فــروغ نقشهای شـشگانه
زبــان (ترغیبــی ،عاطفــی ،همدلــی ،ادبــی ،فرازبانــی و ارجاعی) بررســی کــرد؛ البته در ایــن فرایند
بهنظــر میرســد کــه مرمــت بنــا میتوانــد قراردادهــای نشــانه شــناختی یــک فرهنــگ بهماننــد
ً
فرهنــگ رضــوی را در کلیــت نظــام بصــری تلویحــا بــه اســتحضار و اســتظهار مردم برســاند .روشــن
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اســت کــه اگــر بنــا بتوانــد حقانیــت بصــری خــود را بــه اثبــات برســاند بهنوعــی توانســته کــه
حقانیــت بصیرتــی خــود را هــم ثابــت کنــد .بــرای همیــن اســت کــه معمــاری را بهگون ـهای زبــان
تمــدن دانســتهاند و معمــاری اســامی در بســتر تاریــخ ایــن توفیــق را داشــته اســت کــه اندوختهها
و آوردههــای محتوایــی و باطنــی تمــدن اســامی را بنمایانــد.
«البتــه از وجــه دیگــری هــم میتــوان به مرمــت نظــر افکنــد و آن اینکه به همــان اندازه کــه تاریخ
معمــاری در پــی شــناخت معمــاری اســت ،مرمــت در پــی اســتمرار حیــات معمــاری اســت»(ایوبی
و نیکــزاد .)188 :1396 ،ایــن نکتــه میتوانــد مبیــن ایــن واقعیــت باشــد کــه شــناخت تاریــخ
تحــوالت بنــا تــا چــه حــد میتوانــد در توفیــق مرمتگــر نقشآفریــن باشــد .مادامیکــه مرمتگــر
شــناخت مبســوط و مســتوفی بــه تاریــخ بنــا نداشــته باشــد نمیتوانــد بــر ظرایــف و لطایــف آن در
حوزههــای مختلــف وقوفــی جــدی و همهجانبــه داشــته و عامــل تــداوم و تعالــی آن باشــد.
«مرمــت همچنیــن میتوانــد رویکــردی تفاهمــی داشــته باشــد .مرمتگر بــههرتقدیر بایــد نگاهی
پیونــدی داشــته باشــد .بــرای همیــن اســت کــه برخــی از پژوهشــگران چنیــن پرســیدهاند کــه آیــا
بهســازی بــا مالحظــات فنــی و مرمتــی دو رویکــرد متقابــل قلمــداد میشــوند یــا مکمــل؟ ایشــان
بــا نگاهــی تحلیلــی بــه اســتخراج مالحظــات فنــی و مرمــت معمــاری میپردازنــد و بــه رابطــۀ میان
نــگاه مهندســان ســازه بــا نــگاه مرمتگــران مینگرنــد .مســئلهای کــه همــواره در بســتر تاریخــی
مرمــت پرســش شــده اســت»(آصفی و رادمهــر.)29 :1393 ،

 .2تحلیل یافتهها
بناهــای مذهبــی بهمثابــه عناصــر هویتبخــش و قلــب تپنــدۀ شــهر پیوســته نقــش محــوری
در شــهرهای ایــران دوران اســامی داشــتهاند ،امــا هویــت شــهرهای ایــران بــا ورود جلوههــای
شهرســازی مــدرن بــا تغییــرات بیرونــی و درونــی زیــادی روبـهرو شــده اســت .بــا چنیــن تحوالتــی
در شــهرها ،بافــت تاریخــی شــهر و ســاختار بــاارزش آن کــه روزگاری همچــون یــک کلیــت شــهری،
حیاتــی کارآمــد داشــت ،در وجــوه کالبــدی و کاربــردی در مســیر و معــرض دگرگونیهای بســیاری
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قــرار گرفــت .الجــرم در فضاهــای شــهری دارای بافــت تاریخــی ،شــکاف بیــن ایــن بافــت و شــهر
معاصــر بهمراتــب بیــش از گذشــته افزایــش یافــت و مشــکالتی را در ابعــاد مختلــف بهخصــوص
فرهنگــی و رفتــاری پدیــد آورد کــه نمیتــوان چشــم بــر آن بســت .در ایــن میــان سرگذشــت
شهرســازی مشــهد بهمراتــب خواندنیتــر اســت؛ چراکــه نهتنهــا برخــوردار و بهرهمنــد از بافــت
تاریخــی اســت ،بلکــه بافــت آن مبتنــی بــر فرهنــگ رضــوی و مقــوم عنصــر والیتمــداری بهعنــوان
کانــون اعتقــادی شــیعیان جهــان اســت .مشــهد ماننــد هــر شــهر دیگــری دارای نشــانی اســت که
بیدرنــگ میتــوان بــر روی نقشــه آن را جســت ،امــا افــزون بــر نشــانی ،دارای نشــان هــم هســت
کــه خــود از ذات معنــوی شــهر ســخن میگویــد و آن ،فرهنــگ رضــوی اســت .افــزون بر ایــن دارای
نشــانه هــم هســت کــه همانــا بــارگاه شــریف رضــوی و بهویــژه گنبــد و گلدســتههای مطــای آن
اســت .معمــاران و هنرمنــدان در بســتر تاریــخ ،حســب بضاعتهــای اعتقــادی و ذوقــی خــود هــر
یــک کوشــیدهاند تــا فرهنــگ رضــوی را از مســیرهای دیــداری ،شــنیداری یــا ترکیبــی در مراتــب
ایمانــی وجــود زائــران و مجــاوران نهادینــه ســازند .معمــاران حســب مــرام فضایــی هنــری معمــاری
امــا بــه وجــه دیگــر در ایــن مســیر اهتمــام ورزیدهانــد:
الف .به زبان تجسم درآوردن آرمانهای دینی و ملکات انسی شیعیان.
ب .تأکیــد بــر صحــن مطهــر بهعنــوان مرکــز ثقــل شــهری در گســترش بســیاری از فضاهــای
کالبــدی ،وجــوه زیباشــناختی محــات و ابنیــه شــاخص شــهری.
ج .اعطــای تفــوق بصــری حــرم مطهــر بــر مجموعــه شــهر بهگون ـهای کــه اماکــن مقــدس حــرم
امــام رضــا  gاز میــان ایــن فضــا ســر برافراشــته و قــدرت و فرصــت کافــی بــرای جلوهنمایــی
داشــته باشــد.
د .توجــه بــه رازوارگــی بناهــا بهعنــوان یکــی از بنیادیتریــن بایســتههای ســیالیت معنایــی در
اماکــن مقــدس.
ه .تأکیــد بــر عنصــر گلدســته بهعنــوان نمــاد راس ـتقامتی ،اقتــدار و فراخــوان وجــه ایمانــی
مخاطــب بــه حقیقــت اســام.
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و .تأکیــد بــر عنصــر تزییــن بهعنــوان عامــل هماهنگســازی فــرم کلــی بنــا بــا مصالــح .در ایــن
راســتا عنصــر رنــگ ماننــد رنــگ طــا و آبــی بــه ترتیــب بهعنــوان نمــاد جبــروت و رأفــت الهــی
همــواره مصــدر و مســبب درنگــی هوشــمندانه در حقانیــت ارزشهــای دینــی اســت.
ز .توجه به سه عنصر درنگ ،حرکت و پرواز اندیشه در هنگامه ورود به اماکن مقدس.
در تاریــخ تحلیلــی مرمــت بناهــای تاریخــی بهویــژه بناهــای دینــی بــه وجــه خــاص بــه
صالحیتهــای فرهنگــی و اعتقــادی مرمتگــر بهعنــوان عامــل انســانی اشــارتی نشــده اســت و
امــر مرمــت را گون ـهای مهندســی و فنــی برشــمردهاند .تنهــا میتــوان بــرای ایــن شایســتگیها و
بایســتگیها در نقــد عملکــرد مرمتگــران اشــاراتی پیــدا کــرد .البته در همیــن حد انــدک ،همجهت
نشــانههای بازگشــت بهســوی فرهنــگ غربــی و اندیشــه فرنگســتانی اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه در حــوزۀ فرهنــگ و تمــدن اســامی بهعنــوان مرجــع فرهنــگ رضــوی ،عاملیــت شــخص
مســبوق بــه ســابقهای بــس دراز اســت .همانطــور کــه باورهــا و اعتقــادات مفســر در تفســیر متــون
دینــی و ذوقــی و عرفانــی میتوانــد منشــأ اثــر باشــد ،در حوزههــای عمــل ماننــد هنــر و معمــاری
و مرمــت ،دریافتهــا و تلقیهــای شــخص میتوانــد بســیار کارآمــد باشــد .وجاهــت ایــن مهــم را
میتــوان در «فتوتنامههــا» بهدرســتی بازجســت .متونــی کــه همچــون آییننامههــای اخالقــی
هنــری هریــک از حــرف و صنــوف تلقــی میشــدند و در همــه آنهــا هنرمنــدان و معمــاران بهعنوان
نماینــدگان فاضــل هنــر اخالقــی و اخــاق هنــری دارای منزلــت و متانــت خاصــی بودنــد .بــر ایــن
اســاس مرمتگــر بایــد بیــش و پیــش از هــر ســخنی اهلیــت مرمــت بناهــای مقــدس را داشــته باشــد
و وجــودش در انــس بــا فرهنــگ حاکــم بــر ایــن بناهــا بوده باشــد .شــرط اکتســاب ایــن اهلیــت ورود
بــه عرصــه اندیشــگی خاصــی اســت کــه منشــأ آن فرهنــگ و عمــل بــه اقتضائات آن اندیشــه اســت.
مرمتگــران ایــن وادی ،بــه مرمــت بناهــای رضــوی بهعنــوان مجــال مغتنمــی مینگریســتند
کــه بهوســیلۀ آن میتواننــد بــه خلــوت رازآمیــزی دســت یابنــد و خدمــت شایســتهای بــه گفتمــان
فرهنــگ رضــوی کننــد .آنــان اعتقــاد باطنــی داشــتند کــه هرچــه کیفیــت مرمت ایــن بناها بــه وجه
ارزندهتــری تحقــق پذیــرد در جلــب و جــذب زائــران بــه وســعت ارادتمنــدی به ســاحت والیــت توفیق
بیشــتری کســب خواهنــد کــرد و فرهنــگ رضــوی را بارورتــر خواهنــد ســاخت.
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 .3نتیجهگیری
در همــۀ اهتمامهــای گذشــته در بافــت تاریخــی بناهــای حــرم مطهــر بهرغــم اهمیــت و
ارزشــمندی بســیاری از آنهــا در وضعیتهــای زمانــی و مکانــی خــاص خــود بایــد حلقــۀ مفقــوده
را در عــدم کاوش در عامــل انســانی مرمــت دانســت کــه حســن پیوســتگی و پویــش آن بــا فرهنــگ
رضــوی ،مصــدر اینهمــه کارآمــدی و چش ـمنوازی شــده اســت .متأســفانه امــروزه بــا دایرمــدار
شــدن فنــاوری بهعنــوان هســته فرمانــروا در ساختوســازهای معاصــر ،اگرچــه بــه نقــش عامــل
انســانی تــا حــدودی توجــه میشــود ،امــا بــه مأموریــت عامــل انســانی پرداختــه نمیشــود .اگرچه
وانهــادن فنــاوری ســبب عزیمــت دوبــارۀ انســان بــه غــار خواهــد شــد ،توجــه مفــرط بــه فنــاوری
صــرف هــم ســرانجام منجــر بــه عزیمــت انســان بــه غــار خواهــد شــد .بــا فنــاوری بایــد گفتوگــو
کــرد ،زیــرا فنــاوری امتــداد ارادۀ انســان در جهــان طبیعــت اســت .معمــاری تنهــا از بههم پیوســتن
دســت و عقــل نیســت ،بلکــه حاصــل اوج همــکاری دســت و عقــل و دل اســت .ارادتهــای
اعتقــادی در مرمــت بناهــای دینــی بایــد بــه کدهــای عملیاتــی ترجمــه شــوند و بهویــژه در فراینــد
مرمــت ایــن بناهــا بــا قــدرت در حوزههــای نظــری و عملیاتــی مطمــح توجــه قــرار گیرنــد .مبانــی
فرهنــگ رضــوی نهتنهــا در ســاخت و تحلیــل بلکــه در مرمــت هــم بایــد محوریــت داشــته باشــد.
مرمــت بناهــا در عرصــۀ معمــاری اســامی نهتنهــا نیازمنــد به تســلط بر تاریــخ عقلــی و نقلی هنر
و معمــاری اســامی اســت ،بلکــه نیازمنــد وقــوف مرمتگــر بــه دانــش نشانهشناســی و برخــورداری
از گونـهای معرفــت حضــوری نســبت بــه موضــوع مرمــت اســت .بــه بیانــی دیگــر ،شــاخص مرمــت
ن واحــد دارد؛ انفصــال از
بناهــای حــرم و بناهــای متصــل بــه آن نیــاز بــه انفصــال و اتصــال در آ 
ً
همــه آموزههایــی کــه نــگاه صرفــا تاریخیگــری بــه بناهــای فــوق دارنــد و آنهــا را تنهــا رهــاوردی
تاریخــی صــرف تلقــی میکننــد و اتصــال بــه فرهنــگ رضــوی بهمثابــه برتراویــده از فرهنــگ نبــوی
و جــاری در اقتضائــات عصــر اســت .شــوربختانه نگاههــای نــازل فرهنــگ رضــوی را تنهــا برخــی
مواعــظ و نصایــح باقیمانــده از آن امــام همــام  gمیداننــد و بیــان آن را بــه وجــه خطاب ـهای و
مســتقیم برمیتابنــد؛ درحالیکــه در فراینــد مرمــت ایــن بناهــا نهتنهــا بایــد مرمتگــر خویشــتن
خویــش را در انــس بــا ذات آن معــارف قــرار دهــد ،بلکــه باید بکوشــد در مســیری به مرمــت آن بناها
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بپــردازد کــه شــور معمــار زائــر پدیدآورنــده را حفــظ و بلکــه ارتقــا دهــد و مالحظات فنی و مهندســی
را در مســیر و معــرض همیــن دقیقــه بــه کار بنــدد .ســفر از آنچــه هسـتها بــه جانــب آنچــه بایــد
باشــدها؛ ســفر از نقــش بهجانــب مأموریــت .ایــن مأموریــت ،شــرط آن معموریــت اســت.
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سازمند.
ـ ارژمند ،محمود؛ امین پور ،احمد« .)1394( .نقش مرمتگر در مرمت ابنیه حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی ،تأملی بر مبانی
رویکردهای مرمتی در دانش مرمت» .پژوهشهای معماری اسالمی .سال سوم .شمارۀ  .4صص.110-98 :
ـ اسفندیاری ،سعید؛ احمدی ،حسن« .)1393( .نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده .مطالعه موردی :محله قاشقتراشان همدان».
پایاننامه کارشناسی ارشد طراحی شهری .گیالن :دانشگاه گیالن (پردیس بینالملل).
ـ آصفی ،مازیار؛ راد مهر ،مهسا «.)1393( .ارتقای بهسازی میراث کالبدی» .مطالعات شهر اسالمی .شمارۀ  .16صص.41-29 :
ـ امامی میبدی ،داوود« .)1399( .پیام حفاظت معماری در شمای ارتباطی یاکوبسن» .فصلنامه معماری سبز .پیاپی  .21صص:
.56-45
ـ امینی ،مرضیه؛ رهنما ،محمدرحیم؛ خوارزمی ،امید علی« .)1395( .بررسی مدیریت بازآفرینی در بافتهای فرسوده مرکز شهر
مشهد (منطقه ثامن)» .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری .گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی
شریعتی .مشهد :دانشگاه فردوسی.
ـ ایوبی ،رضا؛ نیک نژاد ،ذات الله« .)1396 ( .حفاظت معماری و نسبت آن با تاریخ معماری ،با نگاه به تجربه حفاظت در ایران».
مطالعات معماری ایران .سال ششم .شماره  .11صص.188-169 :
ـ بنیادی ،ناصر« .)1390( .بررسی واژگان تخصصی و روشهای مرمت بافتهای تاریخی» .مجله صفه .پیاپی .۵۵صص140-127:
ـ بنیادی ،ناصر« .)1393( .رویکردهای نوسازی در واژههای تخصصی روشهای مداخله در بافتهای شهری ،فرایند و واژگان
تخصصی آن» .فصلنامه منظر .شماره  .26صص22-53:
ـ پور جعفری ،امیرحسین .)1398 ( .تجارب و رویکردهای مرمت و احیای روستاهای تاریخی ایران و جهان .تهران :بنیاد مسکن.
ـ پوراحمد ،احمد .)1371( .جغرافیا و ساخت شهر کرمان .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
ـ پوراحمد ،احمد؛ حاتمینژاد ،حسین؛ حسینی ،سید هادی« .)1385( .آسیبشناسی طرحهای توسعه شهری در کشور» .فصلنامه
پژوهشهای جغرافیایی.دوره  .38شماره  .58صص.180-167:
 پوریوسف زاده ،سارا؛ بمانیان ،محمدرضا؛ انصاری ،مجتبی« .)1391( .معیارهای مرمت منظر محوطههای تاریخی و طبیعی باتأکید بر محوطه بیستون کرمانشاه» .نشریه باغ نظر .دوره نهم .شماره  .22صص.44-35 :
ـ پویافر ،محمدرضا« .)1397( .سنخ شناسی زیارت؛ مطالعهای در میان زائران حرم رضوی» .مجله جامعهشناسی ایران .سال
نوزدهم .شماره ( .۳پیاپی  .۶۱پاییز  .)۱۳۹۷صص.۱۰۷- ۷۸ :
ـ حبیبی ،سید محسن« .)1364( .تاریخ تحول شهرنشینی» .جزوه درسی دانشکده هنرهای زیبا .دانشگاه تهران.
ـ ـــــــــــــــــــ« .)1376( .بازسازی بافتهای تاریخی» .جزوه درسی دانشکده هنرهای زیبا .دانشگاه تهران.
ـ حبیبی ،سید محسن؛ مقصودی ،ملیحه .)1386( .مرمت شهری :تعاریف ،نظریهها ،تجارب ،منشورها و قطعنامههای جهانی،
روشها و اقدامات شهری .چاپ سوم .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ـ حبیبی ،کیومرث؛ پوراحمد ،احمد؛ مشکینی ،ابوالفضل .)1386( .بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری .چاپ دوم .تهران:
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

176
نشرانتخاب.
ـ حسینی ،بهشید« .)1378( .مرمت از معنا تا شکل» .هنرهای زیبا .شماره .6صص.98-90 :
ـ حسینی ،رؤیا .)1396( .بافت باارزش .تبریز :انتشارات فروزش.
ـ حناچی ،پیروز؛ آذری ،عباس« .)1392( .مدیریت ارزشگذاری در بافتهای تاریخی» .فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی.
پیاپی  .12صص.44-37 :
ـ حناچی ،پیروز؛ دیبا ،داراب« .)1386( .حفاظت و توسعه در ایران ،تجزیهوتحلیل تجارب مرمت» .فصلنامه هنرهای زیبا .پیاپی
 .32صص.60-51 :
ـ حناچی ،پیروز؛ مظفر ،فرهنگ« .)1397( .حفاظت از منظر شهری تاریخی در جدارههای تجاری ،تبیین چارچوب مداخله بر
مبنای تجارب بهسازی خیابان ناصر خسرو تهران .فصلنامه مطالعات شهر ایرانی .پیاپی  .32صص.88-77 :
ـ صالحی ،اسراء؛ دادور ،ابوالقاسم؛ مکی نژاد ،مهدی« .)1395( .کتیبههای ضریح شیر و شکر امام رضا  gاز منظر مبانی
اعتقادی شیعه» .فصلنامه نگره .پیاپی ( .۴۰زمستان  .)۱۳۹۵صص.۳۱- ۱۶ :
ـ درخشان ،رضا« .)1395( .نقش بازسازی خالق شهرها و مرمت ابنیه تاریخی در حفظ هویت فرهنگی مطالعه موردی :عصارخانه
شاهی اصفهان» .کنفرانس بینالمللی گردشگری ،جغرافیا و باستانشناسی.
ـ رفائی ،علیاکبر« .)1388( .شکوفایی خراسان بزرگ در عصر سامانیان» .نامه تاریخپژوهان .شماره  .17صص.64-48 :
ـ رهنما ،محمدرحیم« .)1375( .اثرات اجرا طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان» ،مجله جغرافیا و
توسعه .شماره  .11صص.157-180
ـ ــــــــــــــــــ« .)1375(.معرفی و ارزیابی تئوری اصالتبخشی در فرایند احیای بافتهای قدیم شهری (نمونه محله سرشور
مشهد)» .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .شماره پیاپی .42صص.91-72:
ـ ــــــــــــــــــ .)1375(.بافت قدیم و توسعه شهری ،نمونه بافتهای مسکونی مرکز شهر مشهد .تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
ـ ــــــــــــــــــ« .)1377(.جداگزینی فضایی_مکانی شهری( ،مورد بافتهای قدیمی شهر مشهد)» .نشریه ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی .شماره  1و  .2صص.217-200:
ـ ــــــــــــــــــ .)1381(.گزارش تحلیلی مسکن شهری در استان خراسان و سیستان و بلوچستان .مشهد :دانشگاه فردوسی.
ـ رهنما ،محمدرحیم؛ امیر فخریان ،مصطفی« .)1384( .بررسی روند احیای مرکز شهر مشهد ( .»)1384-1357مجله جغرافیا و
توسعه ناحیهای .شماره .4صص.103-83:
گزاده ،حمید« .)1396( .بررسی تاثیر مرمتهای نامطلوب بر میزان بار حرارتی خانههای سنتی یزد؛ نمونه
ـ ساکت یزدی ،علی؛ بی 
موردی :خانههای علومی و تهرانی» .نشریه باغ نظر .پیاپی  .54صص.76-65 :
ـ سامانیان ،صمد؛ حجت ،مهدی« .)1396( .واکاوی تاریخی و انتظام زمانمند ارزشها در حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی با
استناد به آرای اندیشمندان و اسناد جهانی» .نشریه تاریخ و فرهنگ .سال  .49شماره  .1پیاپی  .98صص.36-9 :
ـ سجادی ،ژیال؛ احمدی دستجردی ،حمید« .)1387( .بررسی علل و پیامدهای اجتماعی فضایی مهاجرتهای درونشهری
مطالعه موردی :بافت قدیم تهرانپارس در منطقه  8شهرداری تهران» .پژوهشهای جغرافیای انسانی .دوره  .41شماره .66
صص.99-116:
ـ سعیدیخواه ،عبدالصمد؛ شاطریان ،محسن؛ توفیقی ،مسعود« .)1383( .بررسی تأسیسات و تجهیزات شهری (پست ،مخابرات،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

نقش و مأموریت مرمت بافت تاریخی حرم مطهر امام رضا ( gطالئی و همکاران)

177
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ـ یوسفی علی؛ صدیق اورعی ،غالمرضا؛ کهنسال ،علیرضا؛ مکری زاده ،فهیمه« .)1391( .پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا
 .»gمجله مطالعات اجتماعی ایران .سال ششم .شماره ۳و .4پاییز و زمستان  .1391صص.۱۹۸– ۱۸۰ :
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ترویج فرهنگ گفتوگو و نقش آن در جوامع
دینی با الهام از سیرۀ رضوی؛ ضرورتها و بایستهها

مقاله پژوهشی

دریافت 1400/9/20 :پذیرش1400/11/6 :
محسن پرویش ،1یعقوب تابش
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چکیده
بــدون شــک یکــی از ضرورتهــای عصــر حاضــر ،مســئله گفتوگــوی ادیــان بــا یکدیگــر اســت؛
چراکــه تعامــل و تفاهــم اديــان نقــش ســازنده و تعييــن كننــدهاي در كاهــش مخاصمــات و منازعــات دارد.
دنیــای پرتنــش امــروزی در کشــورهای جهــان اســام کــه ناشــی از مداخــات کشــورهای بیگانــه و ایجــاد
تفرقــه بــر اثــر انگیزههــای دینــی اســت ،ضــرورت بیــش از پیــش همگرایــی در جهــان اســام بــر اســاس
فرهنــگ گفتوگــو را نمایــان میســازد .هــدف از ایــن مقالــه ،گفتوگــو و نقــش آن در جوامــع دینــی و
ضرورتهــای آن در اندیشــۀ رضــوی اســت.از ایــنرو ســوال اصلــی مقالــه دسـتیابی بــه چگونگــی امــکان
پذیــری نهادینــه ســازی فرهنــگ گفتوگــو بــا تکیــه بــر ســیره رضــوی اســت.یافتههای تحقیــق نشــان
میدهــد کــه ســیرۀ رضــوی بهعنــوان آینــۀ تمامنمــا ایــن واقعیــت را بــرای مــا آشــکار میکنــد کــه در
برخــورد بــا ادیــان و مذاهــب دیگــر میتــوان بــا حفــظ خونســردی و ایجــاد جــوی آرام بــا مخالفــان عقیدتی
خــود بهتریــن گفتوگــو را برگــزار کــرد .بنابرایــن ،دوران امامــت امــام رضــا ،gبهعنــوان دورۀ طالیــی
گفتوگــو و مناظــره و اثبــات برتــری آموزههــای قرآنــی اســامی میتوانــد بهمنزلــۀ الگویــی بــرای ضــرورت
تجدیدگفتوگــو میــان مذاهــب اســامی ،آداب گفتوگــو و همزیســتی مســالمتآمیز میــان مســلمانان
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
کلیدواژهها :فرهنگ گفتوگو ،جوامع دینی ،اندیشۀ رضوی ،مناظرات.

 .1دکترای تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ،ایران(نویسنده مسئول)Mohsen.parvish@yahoo.com :
 .2استادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایرانy.tabesh@hsu.ac.ir :

سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

179

180
مقدمه
«همگرایــی» بــه فراینــد همبســتگی دولتهــای ملــی نســبت بــه یکدیگــر اطــاق میشــود.
ایــن اصطــاح در علــوم سیاســی بــه ایــن معنــی اســت کــه جوامــع ســعی میکننــد بــه تصمیــم و
هــدف هماهنــگ و مشــترک دســت یابنــد و تصمیمگیــری را بــه نهادهــای مرکــزی تــازهای واگــذار
کننــد .همگرایــی میتوانــد علــل و زمینههــای متفاوتــی ازجملــه اقتصــادی ،فرهنگــی ،مذهبی و
سیاســی داشــته باشــد .یکــی از پدیدههایــی کــه میتوانــد همگرایــی جهانــی بهویــژه در جوامــع
اســامی را بــه دنبــال داشــته باشــد ،گســترش فرهنــگ گفتوگــو بــا الهــام از ســیره و گفتمــان
رضــوی اســت؛ چراکــه بهرهگیــری از مناظــرات و گفتوگوهــای امــام رضــا  gتأثیــرات شــگرفی
در کشــورهای اســامی داشــته و ایــن مســئله فرصتــی بــرای همگرایــی و وحــدت امــت اســامی
اســت .بیشــک مناظــره یکــی از مهمتریــن روشهــای تبــادل افــکار و ابــزاری کارآمــد بــرای
تبلیــغ و دفــاع از دیــن بهشــمار مـیرود .از همیـنرو ،اســام بــر شــیوۀ مناظــرۀ صحیــح در قــرآن
تاکیــد دارد .فراگیــر شــدن فرهنــگ گفتوگــو و نهادینــه شــدن آن در جوامــع دینــی میتوانــد نیــاز
دنیــای کنونــی باشــد .بســیاری از معضــات و مشــکالت امــروز در جوامــع دینــی ،ناشــی از نبــود
گفتوگوســت .گفتوگــوی ســازنده میتوانــد بهعنــوان یــک عامــل اثرگــذار در رفــع مناقشــات
بهشــمار رود .محــور اصلــي ايــن مقالــه بــر يافتههايــي اســتوار اســت كــه از پاســخ بــه پرســش زيــر
بهدســت آمــد ه اســت :نهادینــه کــردن فرهنــگ گفتوگــو بهعنــوان مهمتریــن منطــق بشــریت
بــرای تعامــل ســازنده بــا جهــان بــا الهــام از ســیرۀ رضــوی چگونــه امکانپذیــر اســت؟

 .1پیشینۀ پژوهش
در بــاب پیشــینۀ پژوهــش بایــد گفــت کــه در زمینــۀ گفتوگــو در جوامــع دینــی میتــوان بــه
کتــاب پیشــینۀ تاریخــی گفتوگــوی اســام و مســیحیت بــا تاکیــد بــر دیــدگاه شــیعه و کاتولیــک،
طاهــری( )1387اشــاره کــرد .بــه گفتــۀ نویســندۀ کتــاب هــدف از تدویــن ایــن نوشــتار ،بیــان
اهمیــت گفتوگــو و معرفــی اســام بهعنــوان دیــن طرفــدار گفتوگوســت.کتاب دیگــر ،ری
شــهری( )1379بــا عنــوان گفتوگــوی تمدنهــا در قــرآن و حدیــث شــامل پيشــگفتار و پنــج فصل
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بــه ایــن ترتيــب و عناويــن اســت .1 :فــن گفتوگــو؛  .2آداب گفتوگــو؛  .3آفتهــاى گفــت و گــو؛ .4
احــكام گفــت و گــو؛  .5نمونههايــى از گفتوگوهــا .عالوهبــر ایــن بایــد از کتــاب گفتوگــوی ادیــان:
مجموعــه مقــاالت کنگــرۀ بزرگداشــت پروفســور عبدالجــواد فالطــوری( )1375نــام بــرد .در زمینــۀ
گفتوگــوی ادیــان هــم مقاالتــی نگاشــته شــده اســت .ازجملــه صلــح و حقیقــت در گفتوگــوی
ادیــان ،بهشــتی( )1383یــا مقالــۀ جهــان اســام و گفتوگــوی ادیــان ،مظفــری( )1384کــه بــه
گفتوگــو میــان ادیــان بهعنــوان یــک ضــرورت اشــاره کردهانــد .از دیگــر مقالههایــی کــه در ایــن
چهارچــوب نوشــته شــده اخــاق گفتوگــو در قـرآن و حدیــث؛ بــا تاکیــد بــر مناظرههــای امــام رضــا
 »gروحــی برنــدق ( )1397اســت؛ بنابرایــن در موضــوع مقالــۀ حاضــر بهرغــم مطالــب گســترده
و پراکنــده در منابــع اصلــی و تألیفــات و تحقیقــات اخیــر ،پژوهــش منســجم ،تحلیلــی و مســتقل،
مبتنــی بــر فرهنــگ گفتوگــو و نقــش آن در همگرایــی جوامــع دینی بــا الهام از ســیرۀ رضــوی انجام
نشــده اســت .از ایـنرو ،ضــرورت انجــام چنیــن پژوهشــی احســاس میشــود.
 .1-1اهمیت و ضرورت گفتوگو و تبادل نظر بین جوامع دینی در عصر حاضر
گفتوگــو مصــدر حــاور از بــاب مفاعلــه بــه معنــی مراجعــه در ســخن اســت .مولــف تــاج العــروس
در ایــن بــاره مینویســد« :حــوار بــه معنــی محــاوره اســت و محــاوره یعنــی پاســخگویی و مراجعــت
در ســخن و کالم در گفتوگوســت .بــا او گفتوگــو کــرد و آن هــا بــا هــم گفتوگــو و محــاوره
میکنند»(راغــب اصفهانــی.)83 :1392 ،
در قــرآن کریــم هــم گفتوگــو بــه معنــی بازگشــت است(طبرســی1403،ق ،ج )408 :9واژۀ
ََ َ َْ
ََ َ َ ُ ََ ٌ ََ َ َ
َُ ََُ
ـاو ُر ُه أنــا أكثـ ُـر
محــاوره در َآیــۀ  34ســورۀ کهــف آمــده اســت« :وكان لــه ثمــر فقــال ِلص ِ
اح ِبـ ِـه وهــو يحـ ِ
َ ً
َ َ ُّ َ َ ً 1
ِم ْنــك َمــال وأعــز نفــرا»
بــا ایــن مقدمــه آشــکار مــی شــود کــه موضــوع گفتوگــو در میــان جوامــع دینــی از
ضرورتهــای عصــر حاضــر اســت .اگــر ادیــان نگــرش و نــوع نــگاه صحیحــی بــه هــم داشــته
 .1و ایــن مــرد کــه دو بــاغ میــوه بســیار داشــت بــا رفیــق خــود (کــه مــردی مؤمــن و فقیــر بــود) در مقــام گفتوگــو و مفاخــرت برآمــد
و گفــت :مــن از تــو بــه دارایــی بیشــتر و از حیــث خــدم و حشــم نیــز عزیزتــر و توانمندتــرم.
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باشــند ،بــه ایجــاد صلــح و آرامــش در جهــان کمــک خواهنــد کــرد .از ســویی ،تعامــل و تفاهــم
میــان جوامــع دینــی میتوانــد نقــش ســازندهای در کاهــش اختالفــات و منازعــات دینــی و
حتــی سیاســی داشــته باشــد .ادیــان ازجملــه دیــن مبیــن اســام بهعنــوان یــک دیــن کامــل
الهــی عالوهبــر اینکــه دســتورهای فراوانــی بــر کاهــش کشــمکشها و اختالفــات دارد ،نقــش
مهمــی هــم در بالندگــی و ســازندگی ایفــا میکنــد؛ بنابرایــن گفتوگــو میــان ادیــان و جوامــع
دینــی میتوانــد دیدگاههــا را بــه هــم نزدیکتــر و راه را بــرای تقریــب هموارتــر کنــد .نتیجــه آن
هــم جلوگیــری از جنگهــای مذهبــی و کاهــش تنــش در جهــان اســام همــراه بــا گســترش
معنویــت و اخــاق در جهــان خواهــد بــود.
در عصــری کــه شــکلگیری جریانهــای تکفیــری و افراطــی بهویــژه در منطقــه خاورمیانــه بــا
اهــداف و ســناریوهای مختلفــی از ســوی جبهههــای اســتکبار و رژیــم صهیونیســتی طراحــی
شــده اســت ،اهمیــت و ضــرورت گفتوگــوی مذاهــب اســامی بیــش از پیــش احســاس
میشــود .درواقــع ،اگــر بــه اندیشــۀ نــاب اســام محمــدی بــاور داشــته باشــیم ،میبینیــم کــه
اســام دیــن گفتوگــو ،صلــح و آشــتی و همگرایــی اســت .در همیــن زمینــه ،گفتوگــو هــم بایــد
بــر اســاس عقالنیــت و منطــق و بــه دور از هــر گونــه تعصبــات فکــری و عقیدتــی باشــد .همــان
گفتوگویــی کــه مبانــی قرآنــی هــم دارد؛ چراکــه قــرآن کریــم از همــۀ فــرق و نحــل دعــوت میکنــد
َُْ
ْ ُّ ُ َ
ََ
ـن ك ِل أ َّمـ ٍـة شـ ِـه ًيدا فقل َنــا
«ون َز ْع َنــا ِمـ
تــا نظرهــا و گفتههــای خــود را بــا دلیــل و منطــق بیــان کننــد:
ْ
َه ُاتــوا ُب ْر َه َان ُكـ ْـم َف َعل ُمــوا َأ َّن ْال َحـ َّـق ل َّلــه َو َضـ َّـل َع ْن ُهـ ْـم َمــا َك ُانــوا َيف َت ُر َ
ون»(1قصــص)75 ،؛بنابرایــن
ِ
ِ ِ
وقتــی صحبــت از ترویــج فرهنــگ گفتوگــو میکنیــم ،مــراد گفتوگوهایــی بــا پشــتوانۀ عقــل و
منطــق اســت .ایــن نــوع گفتوگــو را درمناظــرات امــام رضــا  gهــم مشــاهده میکنیــم .البتــه
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه گفتوگــو آدابــی دارد و همــه موظــف بــه انجــام آن هســتند .چنانکــه
گفتوگوهــای امــام رضــا gبــر چهــار اصــل مهــم :ارتبــاط و ضــرورت گفتوگــو بــا یکدیگــر ،آداب
گفتوگــو ،آشــنایی بــا زبــان مخاطــب و آشــنایی بــا کتــب ادیــان مختلــف انجــام میشــده اســت؛
بنابرایــن گفتوگــو در عصــر حاضــر بهمنظــور برونرفــت از چالشهــای ســاختگی میــان ادیــان
 .1و (آن روز) مــا از هــر امتــی شــاهدی بــر گرفتــه و گوییــم اینــک برهانــی (بــر آن دعویهــای باطــل کــه در دنیــا داشــتید ،اقامــه کنیــد.
آنگاه (آنهــا رســوا شــده) بداننــد کــه حــق و حقیقــت بــا خــدا (و رســوالن او) اســت و آنچــه بــه دروغ فــرا میبافتنــد همــه نابــود شــود
و از دستشــان بــرود.
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مختلــف نقــش کلیــدی دارد .در ایــن بیــن مســئلۀ گفتوگــو بــه نــام فرهنــگ رضــوی میتوانــد
در جهــان تداعیگــر برقــراری صلــح و منــادی گفتوگــو در جهــان اســت .در ایــن بیــن نقــش
عالمــان و محققــان دینــی میتوانــد پررنگتــر باشــد؛ چراکــه آنهــا میتواننــد بــرای ترویــج زبــان
گفتوگــوی ادیــان بــر اســاس ســیرۀ رضــوی تــاش کننــد و آن اسالمهراســی را کــه از ســوی
دشــمنان اســام بــه جهانیــان مخابــره شــده اســت ،خــط بطــان بکشــند .در ایــن بیــن ،ســیرۀ
رضــوی و طــرح مســائلی ماننــد گفتوگــو در اســام ،جایــگاه گفتوگــو از نــگاه امــام رضــا،g
توگوهــا و مناظرههــا میتوانــد باعــث افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی
اخالقیــات امــام رضــا gدرگف 
و در نتیجــه صلــح میــان ادیــانشــود.

 .2علــل شــکلگیری و رواج بحــث و گفتوگــوی صاحبــان ادیــان و مذاهــب در عصــر
امــام رضــاg
 .1-2برپایی نهضت ترجمه از سوی خلفای عباسی
دورۀ خالفــت عباســی بــه دلیل رواج نهضــت ترجمه و نقل علوم مختلف یکی از دوران درخشــان
تمــدن اســامی اســت .خلفــای عباســی بــا توجــه بــه گرایشــی کــه بــه ایرانیــان داشــتند(ابن اثیــر،
1399ق ،ج )432 :6توانســتند در ایــن علــوم و همچنیــن نهضــت ترجمــه بــه پیشــرفتهای
زیــادی دســت پیــدا کنند(ابــن خلــدون .)479 :1345،از زمــان منصــور عباســی نهضــت ترجمــه
کتــب غیرعربــی بــه زبــان عربــی شــکل گرفــت و در ایــن زمــان بــود کــه بســیاری از دانشــمندان
ایرانــی ،هنــدی ،ســریانی ،رومــی و  ...بــه دارالخالفــه اســامی ،بغــداد نقــل مــکان کردنــد و بــه
ترجمــه و شــرح کتــب طبــی ،ریاضی ،هندســه ،پزشــکی ،فلســفه ،منطــق و  ...پرداختند تــا اینکه
هــارون بیــت الحکمــه را تاســیس کرد(ابــن ندیــم)118 :1348 ،؛ مرکــزی کــه در دورۀ مامــون از
رونــق زیــادی برخــوردار شــد .از ایـنرو ،نهضــت ترجمــه در عصــر عباســی بهویــژه در دورۀ مامــون
بهعنــوان یکــی از عوامــل شــکلگیری و رواج مناظــرات در دوره حضــرت رضــا gاســت .در
ایــن دوره دروازههــای بغــداد را بــه روی دانشــمندان بــاز کردنــد تــا آنهــا بــدون توجــه بــه ملیــت و
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مذهــب شــان بتواننــد بــه کار ترجمــه بپردازنــد و علــت رونــق آن نیــز حمایــت خلفایــی همچــون
مامــون بــود .بــرای نمونــه ،مامــون بــر هــر کتابــی کــه بــا نــام او ترجمــه میشــد ،از خــود عالمتــی
روی آن میگذاشــت و بــا ایــن کارش مــردم را بــه خوانــدن و فراگرفتــن علــوم ترغیــب میکــرد.
همیــن حمایــت او از نهضــت ترجمــه موجــب شــد تــا مترجمانــی از اقصــی نقــاط جهــان از جملــه
ایــران ،هنــد ،مصــر و دیگــر کشــورها بــا هــر مذهــب و هــر زبانــی کتابهــای خــود را ترجمــه و
جایــزه دریافــت کنند(ابــن ندیــم353 ،1348،؛ زیــدان2001 ،م )216:و ایــن میــراث علمــی را بــه
جهــان اســام انتقــال دادند(طقــوش .)159 :1387 ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بهنظــر میرســد
کــه گرچــه بیــت الحکمــه در دورۀ خالفت هــارون الرشــید پایهگــذاری شد(شــبلی.)152 :1370،
امــا ایــن مامــون بــود کــه بیــت الحکمــه را از یــک کتابخانــه بــه یــک دارالترجمــه ارتقــا داد(غنیمــه،
 .)88 :1372بیشــک تأثیرگــذاری نهضــت ترجمــه از آنجاســت کــه بــا ترجمــۀ کتــب طبــی،
فلســفی ،ادبیــات و  ...افــکار و عقایــد جدیــد وارد دنیــای اســام شــد و مســلمانان را با افــکار جدید
آشــنا کــرد.
 .2-2لزوم کسب اقتدار و شکوه برای بغداد
یکــی دیگــر از دالیلــی کــه بــه رونــق مناظــرات در عصــر امــام رضــا gکمــک شــایانی کــرد،
اقدامــات خلفــای عباســی در راه شــهرت بغــداد بــود .خلفــای عباســی بهویــژه مامــون در ایــن راه
تالشهــای زیــادی از خــود نشــان دادنــد و بســیاری از محدثــان و اهــل علــم را بــه بغداد کشــاندند.
چنانکــه یحیــی بــن اکثــم اشــاره میکنــد کــه ﻣﺄمــون او را مامــور کــرده بــود کــه دانشــمندان
علــوم مختلــف را جمــع کنــد و خــود مامــون هــم بــا ایــن دانشــمندان در بــاب حدیــث و ســایر علــوم
گفتوگــو میکرد(ابنجــوزی1412،ق،ج )128 :7از ایـنرو ،مأمــون بــه برپایــی جلســات بحــث و
گفتوگــوی علمــی میــان بــزرگان ادیــان و مذاهــب در عصــر امــام رضا gهمت گماشــت .اســتاد
مامــون در ایــن مســائل ابوالهذیــل محمــد بــن عــاف بود(دینــوری1960،م )400 :مورخــان
اســامی در بــاب اهــداف مامــون در مناظــرات بهویــژه مناظــره بــا غیرمســلمانان نظراتــی مطــرح
کردهانــد کــه نــوع نــگاه مامــون را در مناظــره ترســیم میکنــد .بهعنــوان مثــال ،خطیــب بغــدادی
در اینبــاره میگویــد« :مامــون معتقــد بــود کــه غلبــه بــر خصــم بایــد بــه حجــت باشــد و نــه بــه
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قــدرت ،زیــرا غلبـهای کــه بــه قــدرت حاصــل شــود بــا زوال قــدرت نیــز از بیــن مـیرود؛ امــا غلبهای
کــه بــه حجــت حاصــل آیــد ،هیچچیــز نمیتوانــد آن را از میــان ببرد(بغــدادی1417،ق ،ج:10
 )184مأمــون پــس از آوردن امــام رضــا gبــه مــرو ،جلســات علمــی متعــددی بــا حضــور علمــای
مختلــف تشــکیل مـیداد .در ایــن جلســات مذاکــرات زیــادی میــان امــام  gو دیگــران صــورت
میگرفــت کــه بهطــور عمــده در حــول و حــوش مســائل اعتقــادی و فقهــی بــود .هــدف مأمــون از
تشــکیل ایــن محافــل علمــی چنــد مســئله بــود:
ضربــه زدن بــه موقعیــت علمــی امــام رضــا :gمأمــون چــون شــور و عالقــه مردم نســبت بــه امام
رضــا gرا دیــده بــود ،میخواســت بهنحــوی از ایــن اعتبــار بکاهــد .از ایـنرو ،جلســات مناظــره
بیــن امــام و ســران ادیــان و مذاهــب تشــکیل داد تــا شــاید آنهــا بتواننــد امــام رضــا را از نظــر علمی
شکســت دهنــد .شــیخ صــدوق اشــاره دارد کــه مأمــون اندیشــمندان ســطح بــاالی هــر فرقــه را در
مقابــل امــام قــرار م ـیداد تــا حجــت آن حضــرت را بهوســیلۀ آنــان از اعتبــار بینــدازد و ایــن بــه
جهــت حســد او نســبت بــه امــام و منزلــت علمــی و اجتماعــی او بــود .امــا هیچکــس بــا آن حضرت
روب ـهرو نمیشــد جــز آنکــه بــه فضــل او اقــرار میکــرد و بــه حجتــی کــه از طــرف امــام علیــه او
اقامــه میشــد ،ملتــزم میگردید(ابــن بابویــه ،1378 ،ج152 :2؛ جعفریــان)430 :1381،؛
بنابرایــن نظری ـهای کــه علمدوســتی مامــون را در مناظــرات امــام رضــا مطــرح میکنــد ،رد مــی
شــود؛ چراکــه خــود امــام رضــا  gبــه اصحــاب خــود میفرماینــد« :فریــب ظاهرســازیهای او را
نخوریــد ،مــن بــه دســت مأمون بــه شــهادت خواهــم رســید»(همان .)183:از ســوی دیگــر ،مامون
قصــد داشــت معصومیــت امــام رضــا gرا در اذهــان خدشـهدار کنــد و نشــان دهــد کــه امــام g
تنهــا بــه ایــن دلیــل از دنیــا رویگــردان اســت کــه دنیــا نیــز از او رویگــردان شــده اســت .در مذاکــرات
َّ
میــان امــام و مامــون آمــده اســت کــه «مأمــون عــرض كــرد :يــا بــن رســول اللــه بــا ايــن قــول خــود
ميخواهــى تواضــع كنــى و ايــن امــر را از خــود دفــع كنــى تــا مــردم بگوينــد كــه تــو بيميلــى
بــه دنيــا و از دنيــا گذشــتهاى! حضــرت فرمــود :از ايــن طريــق تــو مــىخواهــى مــردم بگوينــد كــه
علــى بــن موســى الرضــا خــود را از دنيــا كنــار نكشــيد بلكــه دنيــا بــود كــه خــود را از او كنــار كشــيد،
آيــا نمــى بينيــد چگونــه وليعهــدى را بــه طمــع رســيدن بــه خالفــت قبــول كرد؟(فتــال نیشــابوری،
،1375ج.)224 :1
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یکــی دیگــر از اهــداف مامــون ایــن بــود کــه نشــان دهــد او از خلــوص نیــت برخــوردار اســت و
بــه دلیــل حــق بــاوری نســبت بــه حــق علویــان و نیــز عالقــۀ وافــر بــه امــام رضــا ،والیتعهــدی را
پیشــنهاد داده اســت .ظاهرســازی مأمــون بــه انــدازهای ماهرانــه انجــام گرفــت کــه حتــی بعدهــا،
آنگونــه کــه اربلــی بــه ســید بــن طــاووس نســبت داده و خــود نیــز تمایــل آشــکاری بــدان نشــان
داده ،در مســئلۀ شــهادت امــام ،مأمــون مبــرا دانســته شــده و بهعنــوان یــک فــرد شــیعه و یــا
متمایــل بــه امــام شناســانده شــده اســت(جعفریان .)432 :1381،ایــن درحالی اســت کــه مامون
در مســئلۀ والیتعهــدی امــام رضــا  gمطالبــی بیــان میکنــد کــه خطــوط اصلــی سیاســت او را
در اینبــاره روشــن میســازد« :ایــن مــرد کارهــای خــود را از مــا پنهــان کــرده و مــردم را بــه امامــت
خــود میخوانــد .مــا او را بدیــن جهــت ولیعهــد قــرار دادیــم کــه مــردم را بــه خدمــت مــا خوانــده و
بــه ســلطنت و خالفــت مــا اعتــراف نمایــد و در ضمــن ،فریفتگانــش بداننــد کــه او آنچنــان کــه ّادعا
میکنــد نیســت و ایــن امــر (خالفــت) شایســته مــا اســت نــه او ،و همچنیــن ترســیدیم اگــر او را بــه
حــال خــود بگذاریــم در کار مــا شــکافی بــه وجــود آورد کــه نتوانیــم آن را پــر کنیــم و اقدامــی علیــه
مــا بکنــد کــه تــاب مقاومتــش را نداشــته باشــیم .اکنون کــه بــا وی این ّ
رویــه را پیــش گرفتــه و در کار
او مرتکــب خطــا شــده و خــود را بــا بــزرگ کــردن او در لبــه پرتــگاه قــرار دادهایــم ،نبایــد در کار وی
ســهل انــگاری کنیــم ،بدیــن جهــت بایــد کــم کــم از شـ ّ
ـخصیت و عظمــت او بکاهیــم تــا او را پیــش
مــردم بهصورتــی درآوریــم کــه از نظــر آنهــا شایســتگی خالفــت را نداشــته باشــد ،ســپس دربــارۀ
او چنــان چارهاندیشــی کنیــم کــه از خطــرات او کــه ممکــن بــود متوجــه مــا شــود جلوگیــری کــرده
باشــیم»(ابن بابویــه ،1378 ،ج.)168-167 :2
 .3-2راهبــرد و شــیوههای تببیــن معــارف دینــی حضــرت رضــا gدر گفتوگــو و
مباحثــات علمــی
دوران امــام رضــا  gاز دورانــی اســت کــه بحثهــای کالمــی از ناحیــۀ جریانــات گوناگــون
فکــری بــه ســرعت رو بــه رشــد و توســعه گذاشــته و در هــر زمینــه اختــاف نظــر پدیــد آمــده اســت.
دو گروهــی کــه مــا آنهــا را بــه نامهــای «معتزلــه» و «اهــل حدیــث» میشناســیم ،در برپایــی
ایــن جدالهــا و کشــمکشهای فکــری ،بیشــترین ســهم را داشــتند .خلفــای عباســی نیــز هــر
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کــدام بــه نحــوی در ایــن مســائل مشــارکت میکردنــد ،امــا هیچکــدام بــا مأمــون قابــل مقایســه
نیســتند .بعــد از زمــان مأمــون نیــز خلفــا بهصــورت جـ ّـدی در مســائل فکــری و کالمــی درگیــر
شــدند .در برابــر ایــن دو گــروه کــه یکــی عقــل را بــر نقــل ترجیــح مـیداد و دیگــری (اهــل حدیــث)
بــه عکــس ،امــام رضــا gمیکوشــید تــا موضــع خــود را بیــان کنــد .از اینروســت کــه بخــش
عمــدۀ روایاتــی کــه از آن حضــرت نقــل شــده ،در موضوعــات کالمــی آن هــم در شــکل پرســش و
پاســخ یــا احیانــا مناظــرات اســت(جعفریان .)451 :1381،از آنجــا کــه امــام رضــا gمدتــی در
ســمت والیتعهــدی ،برخوردهــای آشــکارتری در ایــن زمینــه داشــت ،ایــن مناظرات بیشــتر پیش
میآمــد ،بهویــژه کــه مأمــون هــم در اوایــل ،بــه دالیــل متعــددی بهمنظــور ترتیــب و تشــکیل چنیــن
جلســاتی ســعی وافــری از خــود نشــان مـیداد؛ بنابرایــن امــام رضــا  gبایــد راهبردهایــی بــرای
خنثیســازی اهــداف مامــون ب ـهکار میبردنــد کــه ایــن راهبردهــا عبــارت اســت از:
 .1-3-2دوری از تعصب
از عصــر امامــت امــام رضــا gبهعنــوان دورهای متفــاوت بــا ویژگیهــای خــاص یــاد میکننــد.
در آن عصــر گفتوگوهــای علمــی از جملــه پرداختــن بــه مســائل فلســفی ،بیــن تمدنهــا و اقــوام
مختلــف بســیار اوج گرفــت .از ایــنرو ،امــام رضــا  gدر قالــب جلســات گفتوگــو و مناظــره
بــه تبییــن علــوم اســامی میپرداختنــد؛ بنابرایــن یکــی از راهبردهــا و ویژگیهــای اصلــی
گفتوگوهــای امــام رضــا gقابــل فه ـ م بــودن و دور بــودن از مباحــث جدلــی و از روی تعصــب
اســت .درواقــع امــام تحمــل مخالــف را بهعنــوان یــک اصــل در مواجهــه بــا ادیــان و مکاتــب دیگــر
پذیرفتــه بودنــد؛ چراکــه حضــرت بــه جــای تعصــب از برهــان و اســتدالل اســتفاده میکردنــد و
همیــن دوری از تعصــب در مباحثــات علمــی میتوانســت در جــذب مخاطــب و ایجــاد حــس
همدلــی و همزیســتی تاثیــر بســزایی داشــته باشــد.
در واقــع امــام رضــا  gبــا گفتوگوهــا و مناظــرات خــود نشــان دادنــد کــه اســام دیــن شمشــیر
و ســرنیزه نیســت؛ بلکــه روح آزادمنشــی و احتــرام بــه عقایــد مخاطبــان در آن دیــده میشــود.
امــام رضــا  gبــه مخالفــان خــود حتــی در بحــث توحیــد و الوهیــت اجــازه میدادنــد تــا آزادانــه
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

187

188
نظراتشــان را بیــان کننــد .امــام در برخــورد بــا مخالفــان ،هرگــز تعصــب را مبنــای عمــل قــرار
نمیدادنــد و متعصبانــه عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه حتــی اگــر طــرف مقابــل آن حضــرت هــم
اعتقــادی بــه مبانــی دیــن اســام همچــون قــرآن و پیامبــر nنداشــت ،بــه دور از هرگونــه تعصــب،
همــان کتابــی را کــه او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای گفتوگــو قــرار میدادنــد و حجــت و دلیــل را
از همــان کتــاب اقامــه میکردنــد تــا طــرف مقابــل نتوانــد آن را انــکار کند(حســینی و دیگــران،
172 :1397؛ ابراهیمــی و محمــدی )187 :1397 ،امــری کــه در مناظــرۀ امــام بــا جاثلیــق
مشــهود اســت و آن حضــرت از کتــاب انجیــل بــرای وی اقامــه دلیــل کرد(ابــن بابویــه ،1378 ،ج:1
420؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)417 :2
چیــزی کــه از مناظــرات امــام رضــا  gهویداســت بیــان ایــن مســئله اســت کــه ایشــان بــرای
ترویــج زبــان گفتوگــوی ادیــان تــاش میکردنــد .موضوعــی کــه در گفتوگــو بــا اندیشــمندان
ادیــان مختلــف و ارتبــاط بــا نخبــگان و اندیشــمندان ادیــان دیگــر کامــا دیــده میشــود .ایشــان
بــرای اینکــه گفتوگــو منطقــی و مبتنــی بــر عقالنیــت باشــد ســعی میکردنــد تــا طــرف مقابــل
اســتداللهای ایشــان را بپذیــرد .امــام رضــا  gخطــاب بــه مأمــون کــه اصــرار بــر خالفت داشــت،
میفرماینــد« :اگــر خالفــت حــق توســت و خداونــد آن را بــرای تــو مقررکــرده اســت؛ بنابرایــن جایز
نیســت خــود را از آن خلــع کنــی و لباســی کــه خداونــد بــر تــو پوشــانیده از خــود دور کنــی و بــر
دیگــری بپوشــانی و اگــر چنانچــه خالفــت حــق تــو نیســت ،حــق نــداری آن را بــه دیگــری واگــذار
کنی»(فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج223 :1؛ ابــن شهرآشــوب1379 ،ق ،ج )363 :4بــرای ترویــج
فرهنــگ گفتوگــو در جوامــع دینــی ،بایــد از اســتدالالت علمــی و منطقــی اســتفاده و از تعصــب
پرهیــز کــرد و اگــر گفتوگــو بــر مبنــای درســت انجــام شــود ،میتوانــد نقــش ویــژهای در تقریــب
مذاهــب اســامی داشــته باشــد.
 .2-3-2محوریت قرآن در مباحث علمی همراه با طرح اشتراکات دینی
بــدون شــک امــام رضــا  gدر گفتوگوهــای خودشــان قــرآن را بهعنــوان مبنــا مــورد توجــه قــرار
میدادنــد .امــام رضــا gهنگامــی کــه بــا اهــل کتــاب مشــغول گفتوگــو و مباحثــه بودنــد بــرای
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اینکــه حقانیــت اســام نــاب را بــه اثبــات برســانند از شــیوهها و اســتداللهای منطقــی و عقلــی
و بــر اســاس اشــتراکات دینــی ابهامــات را رفــع و رجــوع میکردنــد .بــه همیــن دلیــل هنگامــی
کــه ابــن ســکیت از امــام رضــا پرســید :امــروز حجــت خــدا بــر جهانیــان کیســت؟ امــام رضــا g
فرمودنــد :عقــل حجــت او بــه آفریــدگان اســت؛ زیــرا آن کســی که نســبت به خــدای متعــال صادق
اســت بــه مــدد عقــل خداونــد را شــناخته تصدیــق مینمایــد و کســی کــه خداونــد را تکذیــب
میکنــد نیــز بــا وجــود برخــورداری از معرفــت او را تکذیــب کــرده اســت»(کلینی1407 ،ق ،ج:1
25؛ ابــن شــعبه حرانــی1404 ،ق. )450 :
بنابرایــن از آنجــا کــه امــام رضــا  gقــرآن را ریســمان و دســتگیرة محکــم الهــی میدانســتند،
در گفتوگوهــای کالمــی خودشــان قرآنمحــوری را ســرلوحۀ خودشــان قــرار داده بودنــد .ایشــان
در اینبــاره میفرماینــد« :قــرآن راه برتــری اســت کــه انســانها را بــه ســوی بهشــت ره مینمایــد
یرهانــد .گذشــت زمــان آن را فرســوده نمیکنــد و گفتــار آدمیــان آن را تبــاه
و از آتــش دوزخ م 
نمیســازد؛ زیــرا ویــژة زمانــی خــاص نیســت و دلیــل روشــنی بــرای همــة انسانهاســت .از پیــش
ّ
رو و پشــت ســر ،خــط بطــان بــر آن کشــیده نمیشــود و نیــز کتابــی اســت فــرود آمــده از ســوی
خداونــد حکیــم حمید»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج)223 :2؛ بنابراین با اســتناد به مناظــرات رضوی،
َّ
َ ْ
«و َج ِادل ُهـ ْـم ِبال ِتي
گفتوگــو زمانــی ترویــج پیــدا خواهــد کــرد و موثــر خواهــد بود کــه بــر اســاس آیــۀ
ـي َأ ْح َسـ ُ
ِهـ َ
ـن» باشــد؛ یعنــی بــر اســاس روشهــای گفتمــان قرآنــی باشــد.
 .3-3-2تمسک به سنت نبوی
امــام رضــا gدر گفتوگوهــای خــود بــر آن بودنــد تــا معــارف دیــن را در عرصههــای مختلــف
اشــاعه دهنــد .از ایـنرو ،ایشــان تــاش میکردنــد تــا بــه ســنت نبــوی تمســک بجوینــد .بهعنــوان
مثــال ،در مناظــره میــان حضــرت و علمــای ادیــان مختلــف ،ایشــان حقانیــت پیامبــر اکــرم  nو
اهــل بیــت  bرا بیــان میکنند(ابــن بابویــه ،1378 ،ج )164-159 :2امــام رضــا  gضمــن
تمســک بــه ســنت نبــوی ،همزیســتی مســالمتآمیز را هــم در گفتوگوهــای خودشــان بــا
پیــروان ســایر ادیــان مــورد توجــه قــرار میدادنــد .ایشــان بــا تاســی از احادیــث پیامبــر اکــرمn
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بــا مخالفــان عقیدتــی خودشــان گفتوگــو میکردنــد .عالوهبــر ایــن ،حضــرت رضــا تمرکــز خــود
را بــرای حفــظ نظــام سیاســی جامعــه اســامی بــر اســاس اصــول اســام و ســیره نبــوی گذاشــته
بودنــد .بــه همیــن دلیــل ،شــرط خوانــدن نمــاز عیــد فطــر را عمــل بــه ســنت رســول اللــه  nقــرار
میدهند(عطــاردی قوچانــی،1388 ،ج )104 :1درواقــع ،امــام رضــا  gبــا ایــن شــروطی کــه
میگذاشــتند بــر آن بودنــد تــا روش مأمــون در امــور سیاســی و حکومــتداری را کــه برخــاف
ســیره و روش پیامبــر  nبــود بــه چالــش بکشــانند.
 .4-2نقش گفتوگو در جوامع دینی و لزوم آن در سیره و اندیشۀ رضوی
گفتوگــو میــان جوامــع دینــی و پیــروان مذاهــب اســامی میتوانــد فرصتهایــی زیــادی
بــرای تقویــت هویــت اســامی فراهــم کنــد .اگــر منطــق گفتوگــو میــان جوامــع دینــی
بهعنــوان امــری نهادینهشــده قــرار بگیــرد ،پیــروان مذاهــب اســامی میتواننــد بــا هــم
در بــاب پیشــرفتهای جهــان اســام و راهکارهایــی بــرای حــل بحرانهــا تبــادل نظــر و
هماندیشــی کننــد .درواقــع ،گفتوگــو میــان جوامــع دینــی ایــن واقعیــت را بــه اثبــات
میرســاند کــه اســام دینــی فراگیــر ،جهانــی و دارای اهدافــی الهــی بــرای نجــات بشــریت
اســت .عالوهبــر ایــن ،گفتوگــوی میــان جوامــع دینــی میتوانــد ظرفیتهــای زیــادی
بــرای تمــدن نویــن اســامی پدیــد آورد .جوامــع دینــی بــا گفتوگــو میتواننــد بــه مذاهــب در
شــناخت بهتــر کمــک کننــد .همچنیــن ،گفتوگــو میتوانــد وســیله و ابــزار مهمــی در تفهیــم
درســت مطالــب اســتفاده شــود .همچنیــن در تقریــب مذاهــب اســامی در جوامــع دینــی
بــرای پرهیــز از مجادلــه میتوانــد بــهکار آیــد .چنانکــه خــود قــرآن کریــم بــر گفتوگــوی
علمــی میــان مســلمانان بــا ادیــان دیگــر اشــاره دارد؛ بنابرایــن گفتوگــو در جوامــع دینــی
میتوانــد راهــی بــه ســوی همافزایــی فرهنگــی ادیــان و مذاهــب باشــد .از کاوش در مناظــرات
و گفتوگوهــای امــام رضــا ،gمیتــوان نکاتــی بــرای رســیدن بــه برخــی الزامــات و
کارآمــدی کرســیهای نقــد و گفتوگــو اســتفاده کرد؛چراکــه
بایســتهها در مســیر پویایــی و
ِ

بــا برگــزاری جلســات بحــث و گفتوگــو و جــدال احســن میتوانیــم بــه نشــر فرهنــگ و
معــارف اهــل بيــت  bبهخصــوص ســیرۀ رضــوی در جامعــه امــروزی کمــک شــایانی کنیــم و
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از ســویی از نتایــج مثبــت و ســازندۀ گفتوگــو و ضــرورت تطابــق آن بــا ســيرۀ عملــی و رفتــاری
امــام رضــا gاســتفاده مطلــوب کنیــم.
 .1-4-2حفظ مصالح جامعۀ مسلمین و دفع فتنهها و خطرات آن
بــدون تردیــد امــام رضــا gدر گفتوگوهایــی کــه بــا علمــای ادیــان و دیگــران داشــتند ،حفــظ
مصالــح مســلمین و دفــع فتنههــا و خطــرات را مــد نظــر قــرار داده بودنــد .حفــظ مصالــح جامعــه
مســلمین بــرای آن حضــرت از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود .بهطوریکــه اگــر چــه مامــون را
بهعنــوان یــک خلیفــۀ اســامی قبــول نداشــتند ،امــا بــه خاطــر وحدت امــت اســامی و بــرای دفع
خطــر از جامعــۀ اســامی بــه مامــون مشــورت میدادنــد .درواقــع ،امــام رضــا gطرفــدار وحــدت
و اتحــاد و همبســتگی مســلمانان بودنــد .همیــن حفــظ مصالــح جامعــه مســلمین مهمتریــن پیــام
ســیرۀ رضــوی اســت .چنــان کــه شــیخ مفیــد اشــاره میکنــد کــه امــام در مجالــس خصوصــی بــا
مأمــون ،او را نصیحــت میکــرد و از عــذاب الهــی بیــم م ـیداد و بــه خاطــر کارهــای خالفــی کــه
مرتکــب میشــد بــه نکوهــش او میپرداخــت .مأمــون بــه ظاهــر اندرزهــای امــام را میپذیرفــت،
ولــی در واقــع از ایــن برخوردهــای امــام ســخت ناراحــت میشــد .شــیخ مفیــد نمون ـهای از ای ـن
مــوارد یــاد کــرده اســت(مفید)315 :1396،
 .2-4-2وحدت و همدلی در نتیجۀ رفع اختالفات و کینهتو زیها و شبهات
بــدون شــک یکــی از کارکردهــای مهــم گفتوگــو پرهیــز از تفرقــه و نفــاق و ایجــاد اتحــاد و همدلی
اســت .جهــان اســام امــروزه در موقعیتــی قــرار گرفتــه کــه قدرتهــای اســتکباری در اندیشــۀ
ضربــه زدن بــه اتحــاد میــان جوامــع دینــی و ایجــاد تشــتت و تفرقه میــان آنان اســت .امــام رضاg
هــم همــواره اتحــاد و همدلــی را ســرلوحۀ مناظــرات و گفتوگوهــا قــرار میدادنــد تــا احساســات
مذهبــی جریحـهدار نشود(مجلســی1403،ق ،ج .)195 :81امــام رضــا  gهمچنیــن شــبهات
بهوجــود آمــده را پاســخ دهنــد؛ بنابرایــن اگــر رفــع شــبهات را بهعنــوان مهمتریــن دســتاورد
مناظــرات علمــی و فقهــی امــام رضــا  gقلمــداد کنیــم بایــد بر تبییــن مشــترکات و مواضــع وفاق
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تکیــه کنیــم و نبایــد اغــراض دنیایــی و اختالفــات مذهبــی بــر فضــای گفتوگوهــای بیــن ادیانــی
ســایه افکنــد .چنانکــه اباصلــت میگویــد؛ خدمــت امــام رضــا gعــرض کــردم :از حضــرت
صــادق gبــرای مــا روایــت شــده اســت کــه «اگــر کســی علــم و دانــش را از آن جهــت بخواهــد کــه
بــا دانشــمندان دیگــر بــه ســتیز درافتــد یــا بــر ســفیهان و ســبکمغزان بتــازد یــا بــرای جلــب نظــر
مــردم از آن اســتفاده کنــد ،جایــگاه خویــش را در آتــش جهنــم آماده ســاخته اســت ».امــام فرمود:
«جــدم درســت فرمــوده اند»(ابــن بابویــه،۱۳۷۸ ،ج.)307 :1
بنابرایــن منطــق گفتوگــو در جوامــع دینــی بــا تکیــه بــر ســیرۀ رضــوی میتوانــد بســتر
مناســبی بــرای همدلــی و اتحــاد در جهــان اســام فراهــم ســازد .چنانکــه امــام رضــا عالوهبــر
اینکــه بــه تببیــن معــارف دینــی میپرداختنــد ،شــبهات گروههــا و ادیــان مختلــف را هــم بــا
ســعه صــدر پاســخگو بودنــد .جوامــع دینــی بایــد ایــن اصــل را مــد نظــر قــرار دهنــد کــه اگــر
گفتوگــوی میــان ادیــان برقــرار میشــود ،بــر پایــۀ احتــرام باشــد تــا موجــب از بیــن رفتــن
همدلــی و اتحــاد جامعــه نشــود؛ چراکــه دشــمنان اســام درصــدد ایجــاد تفرقــه میــان مذاهــب
و اقــوام مختلــف کشــورهای اســامی هســتند؛ بنابرایــن جوامــع دینــی بایــد از ظرفیتهــای
جهــان اســام بــرای ایــن مســئلۀ اســتفاده کننــد؛ چراکــه یکــی از ظرفیتهــای مهــم جهــان
اســام ،ایــن اســت کــه نهتنهــا شــیعه و ســنی بلکــه همــۀ ادیــان در کنــار هــم در ســایه و
وحــدت اســامی زندگــی کننــد و بــا تاســی از اندیشــه و ســیرۀ رضــوی اتحــاد و همدلــی خــود
را بــه دنیــا نشــان دهنــد.
گفتوگــو در جوامــع دینــی میتوانــد موجبــات تضــارب افــکار و تبــادل اندیش ـهها را بــه دنبــال
داشــته باشــد و همدلــی در جهــان اســام بهوجــود بیــاورد تا باعث آشــنایی دیگــران با اندیشـههای
مذاهــب مختلــف شــود .عالوهبــر ایــن ،گفتوگــو بیــن مذاهــب موجــب مشــارکت ،تعــاون ،صلــح،
مشــورت و پرهیــز از جــدل و واگرایــی در جهــان اســام مــی شــود؛ بنابرایــن همدلی و اتحــاد جهان
اســام در پرتــو آموزههــای حکیمانــه و ســیرۀ زندگــی عالمانــه حضــرت امــام رضــا gمیتوانــد
اختالفــات درونــی جهــان اســام را حــل کنــد.
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 .3-4-2حاکم کردن فضای نقد در گفتوگوهای جوامع دینی
یکــی از اصــول مهــم در گفتوگوهــای علمــی ،حاکــم شــدن فضــای نقــد اســت .امــری کــه
عالوهبــر فراهــم شــدن فضــای نقــد مخاطــب ،باعــث میشــود تحمــل قــول مخالــف را داشــته
باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه نگاهمــان بــه نظــر مخالــف از روی کینــه و توهین نباشــد .البتــه فضای
نقــد هرگــز ایجــاد نخواهــد شــد مگــر اینکــه فرصــت ســؤال و دفــاع بــه طــرف مقابــل داده شــود.
مســئله ای کــه در گفتوگوهــای امــام رضــا gبهوفــور دیــده میشــود .از ایــنرو ،امــام هرگــز
حالــت تهاجمــی نمیگرفــت؛ بلکــه بــه طــرف مقابــل خــود اجــازه میدادنــد تــا حتــی هــر ســؤالی
دارنــد بپرســند .در یکــی از گفتوگوهایــی کــه امــام رضــا  gبــا جاثلیــق داشــتند ،جاثلیــق
در خطــاب بــه امــام گفــت« :مطلبــی را کــه از انجیــل برایــم روشــن شــد ،انــکار نمیکنــم بلکــه
بــدان اذعــان دارم ».در همیــن حیــن امــام خطــاب بــه حاضــران فرمودنــد کــه «شــاهد اقــرار او
باشــید»(ابن بابویــه ،1378 ،ج421 :1؛ مجلســی1403 ،ق ،ج )302 :10یــا هنگامــی کــه امــام
بــه جاثلیــق فرمودنــد هــر ســوالی داری بپــرس .جاثلیــق بــا جســارت پاســخ داد کــه « مــی پرســم
ولــی هیــچ دلیلــی از تــو نمیپذیــرم؛ مگــر اینکــه در تــورات یــا انجیــل یــا زبــور داوود یــا صحــف
ابراهیــم و موســی باشــد» امــام پاســخی بــه جاثلیــق دادنــد کــه نشــانۀ میــدان دادن بــه مخالفــان و
آزاد گذاشــتن فضــای نقــد اســت .ایشــان فرمودنــد« :دلیلــی از مــن نپذیــر مگــر آنچــه را از تــورات
کــه بــر زبــان موســی بــن عمــران و آنچــه از انجیــل کــه بــر زبــان عیســی بــن مریــم و آنچــه از زبــور
کــه بــر زبــان داوود آمــده اســت ،بیاورم»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج427 :1؛ طبرســی1403 ،ق ،ج:2
421؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)307 :10البتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه توجــه بــه فضــای نقــد و
ضــرورت آزاداندیشــی بــه معنــی درهــم شکســتن بنیانهــای اصیــل نیســت.
جوامــع دینــی هــم بایــد بــر مبنــای همیــن اصــل ،از راه گفتوگــو اختالفــات درونــی جهــان
اســام را برطــرف کننــد؛ چراکــه گفتوگــو زبــان اســام و حــال مشــکالت و اختالفــات جوامــع
بشــری اســت .اگــر زمینههــای ایجــاد گفتوگــو میــان ملتهــا برقــرار شــود ،حقایــق اســام و
اصــول اخــاق و تعالیــم و احــکام اســام بهخوبــی تبییــن میشــود کــه نتیجــۀ آن از بیــن بــردن
ذهنیــت اسالمهراســی و نســبتهای ناروایــی اســت کــه بــه اســام و مســلمانان داده میشــود.
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 .4-4-2تأثیر و نقش گفتوگوها علمی در اقناع اندیشه ها و تبلیغ معارف اسالمی
تأثیــر و نقــش گفتوگوهــا و مناظــرات علمــی در اقنــاع مخالفــان بــا تکیــه بــر تبلیــغ معــارف
اســامی از موضوعاتــی اســت کــه در اندیشــۀ رضــوی قابــل توجــه اســت .درواقــع ،گفتوگــوی
علمــی مطلــوب بــرای تبلیــغ معــارف اســامی همــواره مــورد تاکیــد دیــن مبیــن اســام بــوده
اســت .اگــر گفتوگوهــای مــا چــه در عرصــۀ دینــی و چــه در عرصههــای دیگــر از پشــتوانۀ قــوی
علمــی برخــوردار باشــد بهراحتــی میتوانیــم قــدرت اقناعگــری خــود را بــاال ببریــم .چنانکــه
حضــرت رضــا  gدر گفتوگوهــای خــود بــا ادیــان مختلــف هنگامیکــه اســتدالل میکردنــد،
بــه آیــات کتابهــای مقــدس طرفیــن گفتوگــو توجــه و بــه آن اســتناد میکردنــد؛ بنابرایــن یکــی
از ویژگیهــای گفتوگــو میــان جوامــع دینــی مبتنــی بــر ســیره و اندیشــه رضــوی بایــد واقعگرایــی
و اقنــاع مخاطــب بــا تکیــه بــر واقعیتهــای مــورد قبــول مخالفــان باشــد .درواقــع ،بــرای ترویــج
فرهنــگ گفتوگــو میــان جوامــع دینــی نبایــد طــرف مقابــل را مجبــور کنیــم اشــتباهش را قبــول
کنــد؛ چراکــه ایــن گفتوگــو نتیجــه عکــس میدهــد .بلکــه گفتوگــوی مــا بایــد محترمانــه و
محبتآمیــز باشــد بهگون ـهای کــه طــرف مقابــل متوجــه شــود کــه حرفهــا و اســتداللهای مــا
درســت و بــر پایــۀ اســتنادات علمــی اســت .اینجاســت کــه موضعگیریهــا و لجبــازی هــم کمتــر
مــی شــود .چنانکــه امــام رضــا gهــم راهکارهــای موثــری بــرای اقنــاع مخاطــب ب ـهکار مــی
بردند.درواقــع ،ایشــان از طریــق اقنــاع کالمــی مثــل جــدال احســن ،اســتناد بــه منابــع معتبــر و
مســتدل و همچنیــن از طریــق اقنــاع غیرکالمــی مثــل زبــان بــدن و خوشخلقــی فــرد اقناعکننده
نســبت بــه طــرف مقابــل خــود در گفتوگوهــا بهــره بــرده اســت .همچنیــن توجه بــه بــاور مخاطب
و رد و اصــاح یــا تاییــد آن در قالبهــای مختلــف ،گویــای آن اســت کــه آن حضــرت بــه دنبــال
اقنــاع مخاطبــان بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و مکانــی آنهاســت و بــه موقعیــت روحــی و روانــی
نیــز توجــه دارد(میرهــادی تفرشــی )33 : 1399،بهتریــن نمونــه از اســتداللهای حضــرت رضــا
 gرا بــا عمــران صابــی متکلــم متعلــق بــه مذهــب صائبــان میبینیــم« .عمــران خطــاب بــه آن
حضــرت گفــت :آیــا خداونــد کــه وجــود او ثابــت بــود ،نــزد خــودش وجــودش معلــوم بــود و حضرت
در جوابــش فرمــود :علــم پیــدا کــردن نــزد خلــق بــه جهــت نفــی خالف آن اســت کــه جهل باشــد.
پــس بایــد جهلــی وجــود داشــته باشــد تــا بــا نفــی آن علــم حاصــل شــود و ایــن در حالــی اســت که
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نســبت بــه خداونــد جهلــی تصــور نمــی شــود کــه مخالــف بــا علــم او باشــد و از ایــن روی حاجــت
داشــته باشــد کــه ایــن جهــل را بــا تشــخیص معلومــات خویــش نفــی کنــد و از بیــن ببرد»(ابــن
بابویــه ،1378 ،ج.)۴۳۱ :1
 .5-2گفتوگوی درون تمدن اسالمی بهمثابه یک راهبرد
تمــدن اســامی در میــان تمدنهــای انســانی پیشــینۀ بســیار کهنــی دارد .تمــدن اســامی
را میتــوان تمدنــی دانســت کــه همــه مولفههــای آن مبتنــی بــر دیــن اســام اســت .در تمــدن
اســامی ،ارزش انســانها بــر پایــه تقــوا و اطاعــت از خداونــد اســت .تمدنــی کــه در ســرزمین
حجــاز توانســت بهرغــم محرومیــت از مدیریــت و کارایــی مناســب بــه میزانــی از پیشــرفت و تمدن
اســامی برســد(نصر .)11 :1384،تمــدن اســامی همچنیــن بیــان کننــده همــۀ جنبههــای
سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی جامعــه اســت کــه ابعــاد وجــودی فــرد و جامعــه را پوشــش
میدهــد (بینائیــان )113 :1383 ،در کنــار آن تمدنســازی هــم بــه معنــای حرکــت جامعــه
بــه ســمت متمــدن شــدن و ایجــاد جامعــۀ متمــدن مبتنــی بــر توســعه و پیشــرفت در ابعــاد مــادی
و معنــوی اســت .یکــی از ظرفیتهــای مهــم در تمدنســازی اندیشــه رضــوی اســت؛ چراکــه
ســیرۀ امــام رضــا  gنــگاه و افــق آینــده را بــرای مــا ترســیم میکنــد .تمدنســازی بــر پایــۀ
اصولــی شــکل میگیــرد کــه آن حرکــت دارای مســیر و در نهایــت هــدف و مقصــد باشــد .ایــن
تمدنســازی آثــاری را بهوجــود مــیآورد کــه میتوانــد رفتارهــا و زندگــی مــا را جهــت دهــد.
گفتوگوهــا و مناظــرات امــام رضــا  gنمونــۀ بــارز ایــن تمدنســازی جهانــی اســت .آنچــه در
آن زمــان در جهــت تقریــب مذاهــب و ادیــان شــکل گرفــت فقــط مختــص همــان دورۀ زمانــی و
مکانــی نبــود ،بلکــه انســانها در طــول تاریــخ میتواننــد از بــرکات وجــودی ایــن تمدنســازی
بهرهمنــد شــوند .درواقــع ،گفتوگویهــای امــام رضــا  gرا میتــوان بــه دو دســتۀ گفتوگــوی
«درونمذهبــی» کــه همــان بحــث تقریــب مذاهــب اســامی اســت و گفتوگــوی «برونمذهبی»
کــه آزاداندیشــی و گفتوگــوی ادیــان اســت ،تقســیم کــرد.
تمــدن بــزرگ اســامی در عصــر حاضــر نیــز بایــد بــر اســاس همیــن اصــول گفتوگــو در ســیرۀ
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رضــوی باشــد .ایــن گفتوگــوی درون تمــدن اســامی شــکل نخواهــد گرفــت مگــر اینکــه بســترها
و پیششــرطهای آن هماننــد دوری از تعصــب و اعتقــاد بــه اصــل وحــدت در عیــن کثــرت رعایــت
شــود .در آن صــورت اســت کــه ایــن گفتوگــوی درون تمــدن اســامی میتوانــد همگرایــی و
پرهیــز از مجادلــه را در جهــان اســام تداعــی کنــد.

 .3نتیجهگیری
بــا توجــه بــه جنبههــای مختلــف گفتوگــو و مناظــرات حضــرت امــام رضــا gبهعنــوان
الگــوی گفتوگــو و مناظــره در تاریــخ اســام بــه ایــن حقیقــت میرســیم کــه یکــی از
موثرتریــن روشهــا بــرای تقریــب مذاهــب اســامی گفتوگوســت .جوامــع دینــی میتواننــد
بــا گفتوگوهــای موثــر و ســازنده ،ســوءتفاهمها و سوءبرداشـتها را از بیــن ببرنــد و در عــوض
بســتر و فضــای مناســبی بــرای آگاهیبخشــی و تبــادل نظــر ایجــاد کننــد .البتــه در تمامــی
گفتوگوهــا بایــد انصــاف را ســرلوحه کار قــرار داد .در جهــان امــروزی کــه بیــش از پیــش
ضــرورت همگرایــی و وحــدت را میطلبــد بهرهگیــری از ســیرۀ رضــوی میتوانــد زندگــی
عزتمندانــه بــا گفتوگــوی درونتمدنــی را فراهــم آورد و فاصلههــای موجــود میــان آنهــا را
کــم کنــد؛ بنابرایــن تاســی از اندیشــه رضــوی میتوانــد دنیــای جهــان اســام را در برقــراری
فضــای گفتوگــو و تضــارب آرا کمــک کنــد و زمینهســاز بســیاری از گفتوگوهــای دروندینــی
و بروندینــی شــود .نهادینــه کــردن ســیرۀ رضــوی و ارتقــای فرهنــگ گفتوگــو بــرای تقریــب
مهمتریــن مســئلۀ کنونــی جهــان اســام اســت؛ چراکــه گفتوگــوی میــان جوامــع دینــی
میتوانــد بــه تقریــب مذاهــب منجــر شــود و نوعــی همدلــی و اتحــاد بــه دور از هــر گونــه تشــنج
ایجــاد کنــد .از ســویی دیگــر گفتوگــوی علمــی و منطقــی گامــی علمــی در راســتای رهایــی
از فرقــه گرایــی اســت .در ســیره و اندیشــۀ رضــوی یکــی از اصــول بـهکار رفتــه در گفتوگوهــا
تســامح و تســاهل اســت .نکتــۀ مهــم در ایــن گفتوگوهــا ایــن اســت کــه حضــرت گفتوگــوی
دینــی را بــر مبنــای پذیرفتــه شــده مــردم انجــام میدادنــد؛ یعنــی همــان روشــی کــه امــام در
مناظــره بــا ســران ادیــان بــزرگ جهــان داشــتند و بــر اســاس اعتقــادات و دیــدگاه هــای پیــروان
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ترویج فرهنگ گفتوگو و نقش آن در جوامع دینی با الهام از سیرۀ رضوی ( ...پرویش و تابش)

ادیــان مختلــف بــا آنهــا بحــث میکردنــد ،نــه اینکــه از اعتقــادات و نگــرش اســام اســتفاده
و بــر مبنــای مــورد پذیــرش آنهــا اســتدالل کننــد .البتــه رعایــت آداب گفتوگــو شــرط الزم در
گفتوگوهــای میــان مذاهــب اســامی اســت.
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Abstract
Undoubtedly, one of the necessities of the present age is the matter of
conversation between religions; because the interaction and understanding of
religions has a constructive and a decisive role in reducing conflicts. The vitality
of convergence in the Islamic world becomes critical in the presence of the
tense dynamics existing among countries of the Islamic world, caused by the
interventions of foreign nations as well as the created divisions due to religious
motives. The subject matter of this article includes dialogue, and its role in
religious societies and its necessity in Razavi distinction of thought. Therefore,
the main purpose of the article is how to achieve the feasibility of institutionalizing
a conversing culture by relying on Razavi ways of life and cherished values. The
findings of this paper indicates that Razavi’s mode of thought, such as a full-view
mirror, reveals the fact that in dealing with other religions and sects, the best
conversation with one’s ideological opponents can be held by keeping calm and
creating a calm atmosphere. Therefore, the era of Imam Riḍā’s (as) Imamate, as
the golden period of conversations and debates around proving the superiority
of Qur’anic teachings, can be considered as a model for the necessity of
renewed dialogue between Islamic religions, conversing etiquette, and peaceful
coexistence among Muslims.
Keywords: Culture of Conversing, Religious Societies, Razavi Thought and
Notion, Debates.
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Abstract
Architecture is one of the many important aspects that can preserve the Razavi
culture and protect this sublime and effective heritage in an outstanding way.
The expansion of the valuable content of the Prophetic culture, and the Razavi
culture accordingly, has been the most important concern of Muslim artists and
architects. Honoring, consolidating and promoting the values of Imam Riḍā's (as)
shrine, as a prominent symbol of devotion to the Razavi culture, has always been
the subject of various discussions in distinct cultural and artistic dimensions. For
instance, the historical context surrounding this noble shrine, in the context of
time, has borne the behavioral associations of Razavi culture. A culture that is
itself, based on the praise and the continuity of Allah's guidance. A noteworthy
point in this regard is that the restoration of the mentioned historical context has
always been forgotten during the escalations of architectural professionalism
and the enforcements of the technocratic views; while beyond all concerns,
the restorers of these historical buildings find themselves obligated as sincere
pilgrims to try and reveal the meaningful sparks of the Razavi culture and wear
the clothes of eloquent thought and effort. This research Attempts to examine
beyond the ''design'' of the ''mission'' of shrine's historical context restoration
and with a structuralist and systematic look, analyze the purposeful relationships
designating restoration. The approach of this qualitative research and its method
is descriptive and analytical.
Keywords: Islamic Architecture, Historical Context, Restoration Patterns,

Razavi Shrine.
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Abstract
A successful manager is someone who, in situations, reaps the best and
fastest benefits at times of crisis. In dealing with unusual set of circumstances,
a crisis manager provides a reasonable solution to reclaim the fundamental
interests and values. These uncustomary occurrences usually get recognized
as signs of being a threat to the whole existence of the organization and a
rather surprising event, thus, the need for immediate decision and change
is fittingly acknowledged. Researchers of various management fields have
studied both generalized and specialized behaviors of divine managers
to discover the management principles existing within Islamic values. This
paper has studied the topic by utilizing the analytical-descriptive method
by means of Hermeneutic analysis procedure and a qualitative approach of
phenomenology. The following findings answer the inquest regarding the
approach of Imam Riḍā (as) to being offered the successor position by Maʾmūn
Abbasi. First of all, the mainly related and important components of that era
are examined. Furthermore, both opportunity and threat inducing components
are studied in the form of contextual and governmental constituents. Then,
using the approach of Imam Riḍā (as) in this case, the actions took by His
Majesty (as) are examined in managing the crisis at the time, whether it’s
related to pre-crisis preventions and preparation or during the crisis itself and
post-crisis management proceedings.

Keywords: Imam Riḍā (as), Character Sketch, Crisis, Crisis Management,
Succession.
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Abstract
Matthew Lipman’s Philosophy for Children conveys the teachings of the
mind’s cultivation to the subconscious state of children, and teenagers,
predicated by questioning and challenging; it guides their intellect towards
becoming curious while educating their thoughts. Philosophy for Children (P4C)
recognizes narrative literature as an optimal tool in cultivating the child’s mind
in embodying inquest and forming the procedural challenging of the knowledge
of crisis resolution, creativity, conception and the apprehension of the universe,
comprehension of the surrounding world, and the do’s and don’ts of the world.
This research inspects the stories of “Guest of Imam Riḍā (as)” and “the Sun of
Khorasan” based on Lipman’s framework according to literary, Philosophical,
and Psychological affluences using the analytical-descriptive method and
demonstrates the effects of the studied stories on broadening the Islamic and
religious perspective of the child in hopes of improving the desire of the child
for challenging and questioning the world. The findings indicate that the stories
studied in this paper have philosophical affluence because they construct the
inspection and exploration abilities of the child in the field of logic and law even
though some stories have implausible themes. In contrast, the characterization
and the theme contextuality of the stories are underdeveloped regarding their
literary affluence and the narrative-like patterns without conversations will grow
the child bored. However, the phrasal patterns remain appropriate for the age
groups belonging to the Middle Grade (MG) and Young Adult (YA), and thus, the
stories in question prove to be psychologically influential.
Keywords: Philosophy for Children, Matthew Lipman, Morteza Daneshmand,
Story, Guest of Imam Riḍā (as), the Sun of Khorasan.
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Abstract
Although “soft threat” is a modern concept, it’s always been present in
security predicaments as well as cultural and political events. The threatening
have used it as a tool in pushing aside their rivals; while the threatened have
used various models for defense against it. Imam Kāẓim (as), contemporaneous
with a complicated era, succeeded in immunizing the Shia society against the
cultural and political soft threats while righteously guiding them by using a
successful framework. The main question answered in this paper concerns the
standards of his Majesty’s systemic approach against these soft threats and the
constituent elements of this frame. The article utilizes a documentary method
and a descriptive-analytical process for a scientific answer to the proposed
question while achieving the intended goals. The research hypothesis is the
behavioral logic of consistent unity in the multiplicity of a cultural society while
in the way of exposure to soft threats. The findings indicate that Imam Riḍa’s
countermeasures during the complexity of his era had possessed resolute
logic and principles while the spirit of religious teachings and divine commands
was apparent in his actions. At the same time, the secondary nature of this
model was shaped because of the special circumstances at the time of Imam’s
life in terms of the sociopolitical conditions, the sites of the threats and the
threatening, and the complicated case regarding the position of the Shia. This
research concluded that a successful Islamic model comprises two pillars: a
fixed and inviolable pillar that originates from religious principles, and a variable
element that is subject to the requirements of the time and is in accordance with
the conditions regarding the threat’s space and time of occurrence; this has
issued the nature of unity to Imam’s standard of approach while being confined
in the multiplicity of the society at the time.
Keywords: Imam Kāẓim (as), Standard of Confrontation, Soft Threats,

Sociopolitical Soft Threats, Confrontational Approach.
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Abstract
The invaluable anthology of Muntahi al-Āmāl by Abbas Qomi is one of the
vitally important Shi’ism sources concerning the life history of the Holy Prophet
(pbuh) and the Twelve Imams (as); the book mainly revolves around the personal
conditions and an incisive epitome of the Ahl al-Bayt’s (as) benignities, virtues,
and thoughts. To this end, Imam Riḍā (as) played a major role because of being
contemporaneuos with the pinnacle of discrepancies and political tensions
in the course of Maʾmūn Abbasi’s succession; the book draws attention to his
Majesty’s supersensible visage in certain parts of its content. In this article, the
writers have set out to disclose the functional role of these narrations, known
as the religious tools in the field of educational purposes of the society, using a
methodical study and a contextual analysis of the educative aspects of Imam
Riḍā’s (as) approach in the book; owing to the belief that to achieve knowledge
of the viewpoints and the theoretical aspects of every character is to recognize
the necessity for analyzing and examining the content of their speech and faith.
The findings of this paper includes and is not limited to: a general summary of
the atmosphere governing the narrations of the book, the examination and the
analysis of the data, presentment of a comprehensive model for a systemic proof
of these narrations, and the discovery of the educative methods of Imam Riḍā
(as) for enriching the Razavi culture in society. The research method of this study
incorporates a descriptive-analytical procedure by the utilization of library tools as
well as a contextual examination in the expressive and directional formats. This
article attempts to illuminate educational solutions and promote its localization in
society.
Keywords: Narrations of Imam Riḍā (as), Muntahi al-Āmāl, Sheikh Abbas Qomi,
Contextual Analysis.
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The Cultural Strategies of Imam Riḍā (as) in Finding
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Abstract
The activities of armed groups and heterogeneous religious sects in the first
Hijri centuries and by claiming to follow Islam, had caused the world of Islam
in cultural aspects, to become a hotbed of discord, arrogance and violence
among different Muslim groups and caliphate systems in place at the time. This
trend reached its peak at the threshold of Maʾmūn Abbasi’s caliphate period. The
enforcement of the successor position upon Imam Riḍā (as) by Maʾmūn and
his presence in Iran, established a good opportunity for Imam (as) for pursuing
and implementing the valuable ideals of unity in a society full of chaos. This
research, using the analytical-descriptive method while relying on narrative and
historical sources and data, attempts to answer, and find the cultural strategies
in question that were presumably used by Imam Riḍā (as) to create unity among
Muslims as a scholar and a religious leader. The findings of this paper indicate
that the Imam (as), based on the guidelines of the Holy Qur’an and Prophetic
Sunnah and tradition in his new position at the capital area of Iran, had made
the best progress in reaching unity among Muslims by adopting targeted and
efficient cultural strategies. His Majesty (as) had considered the essence of the
society’s way of thinking and attitude to be the most important element and
organized his cultural strategies accordingly. In this context, conversations
between Muslims and non-Muslims was pursued instead of ordering the killing
of religious opponents. The role and the position of Imam (as) became especially
evident in this framework; the focus was put on raising awareness among the
scholars and the general public about religious truths and not the illusions of the
deviants, and finally, good manners, respect, and the inherent dignity of human
beings were further emphasized in all situations.
Keywords: The Holy Qur’an, Imam Riḍā (as), Islamic Unity, Cultural Strategies,

Iran.
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