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وجود مسائل فرهنگی در دوران امامت حضرت رضا)ع(، لزوم بازنگری در فرهنگ 
اسالمی به ویژه فرهنگ تشیع را اقتضا می کرد. در این راستا ایشان با روشنگری و استفاده 
از زمینه های موجود توانسته اند با انجام فعالیت های فرهنگی گسترده به حل این مسائل 

بپردازند و نظام فرهنگی جامعه شیعه را مدیریت کنند.
هدف این مقاله پاسخ به این پرسش اس��ت که با توجه به رویکرد سیاست گذاری 
فرهنگی چه مسائل فرهنگی ای در عصر امام رضا)ع( وجود داشته و ایشان چه اقداماتی 
را برای حل مس��ائل انجام دادند؟ با بررس��ی منابع، گردآوری و پ��ردازش اطالعات به 
ش��یوه توصیفی تحلیلی، یافته های پژوهش حاکی از این است که مسائل فرهنگی زمان 
امامت ایشان ش��امل موضوعاتی مانند در خطر بودن رهبری شیعی، انحرافات عقیدتی 
در نهضت ترجمه، ظهور و بروز ادیان و فرقه های گوناگون، ش��ایعات و دروغ پراکنی 
علیه اهل بیت)ع(، تحریف و جعل احادیث و فریب و نیرنگ حکومت است که ایشان 
با مجموعه اقدامات سیاستی مانند اعالم صریح و آشکار رهبری شیعه، تربیت شاگردان 
نخبه، تشکیل جلسات علمی دینی، مناظرات علمی، سفرهای تبلیغی، احیای سنت نبوی، 
تبیین احادیث صحیح و لعن جاعالن، لعن و تکفیر برخی از فرقه ها، توسعه همه جانبه 
علوم، گسترش مذهب تش��یع، خنثی کردن توطئه های فریبکارانه حکومت، به مسائل 

مذکور پاسخ داده اند و سیاست گذاری فرهنگی ایشان را شکل گرفته است.

چکیده

واژه های کلیدی:

سیاست، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی، سیره امام رضا)ع(

تاریخ دریافت:94/8/15 
تاریخ پذیرش:94/11/1 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
احمد جهانگیر فیض آبادی1، میثم فرخی2 
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gmail.com@mfarokhi65 )2- استادیار رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)عmfarokhi65@gmail.com
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مقدمه
پیشینه سیاست گذاری در حوزه  فرهنگ را مي توان به قدمت بش��ریت دانست. این تالش ها 
از سوي انبیا و صالحان در قالب نوعي اهتمام در س��طوح مختلف به وجه نمادین حیات اجتماعي 
قابل تبیین است. در واقع »در طول تاریخ، حکومت ها معتقد به تعریف وضعیت فرهنگی مطلوب 
خ��ود در جوامع تحت سیطره ش��ان و تحقق رفتاره��ای اجتماعی خاص متناس��ب با ارزش های 
سیاسی و مذهبی ش��ان بوده اند؛ این بدین معناست که زیست جهان های انسانی از گذشته دارای 

سیاست گذاری فرهنگی ضمنی یا صریح برای خود بوده اند« )جمشیدی ها و زائری، 1387: 5(.
ائمه  معصومین)ع( به عنوان رهبران جامعه  ش��یعه با وجود مخالفت حاکمان با فعالیت ش��ان، 
بیش��ترین هدایت فکری و فرهنگی جامعه از آِن آنان بوده و بیش��تر از هر کس دیگری، با ترسیم 
خط مشی و سیاست گذاری های فرهنگی خود در رشد و بالندگی جامعه و بازتولید فرهنگ اسالمی 

به ویژه فرهنگ تشیع و نیز پدید آمدن تمدن بزرگ اسالمی نقش ایفا کرده اند.
در این میان زندگانی امام رضا)ع( به عنوان یکی از معصومان)ع( به س��بب شرایط ویژه ای که از 
حیث سیاسی، فرهنگی و علمی در عصر ایش��ان وجود داشته، ویژگی هایی دارد که آن حضرت را 
از دیگر معصومان)ع( متمایز می کند. بی تردید یکی از مهم ترین ابعاد شخصیتی امام رضا)ع( سیره 

فرهنگی ایشان بوده که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
در زمان امامت حضرت رضا)ع( مسائل و مشکالت فرهنگی زیادی به وجود آمده بود که موجب 
انحراف از فرهنگ اصیل اسالمی ش��ده بود. ایشان نیز با توجه به ش��رایط زمانی و مکانی از طریق 
مداخله در فرایندهای فرهنگی به بارور کردن فرهنگ تش��یع مبادرت ورزی��ده و آن را از انحراف 

حفظ کرده اند.  
در زمینه سیره امام رضا)ع( به صورت عام تاکنون تحقیقات و پژوهش های فراوانی صورت گرفته 
است اما در موضوع پژوهش مذکور با توجه به بررس��ی های صورت گرفته توسط نگارنده پیشینه 
پژوهشی جدی با عنوان سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع( مشاهده نشد. اما با این وجود 
در پژوهش های صورت گرفته به صورت اس��تطرادی اش��اراتی به فعالیت های فرهنگی حضرت 
مشاهده می شود. برخی از منابع مرتبط با فعالیت های فرهنگی امام رضا)ع( عبارت  است از: جعفریان 
)1376( در کتاب »حیات فکری و سیاسی امامان شیعه«، جمعی از نویسندگان )1392( در کتاب 
»ابعاد و شخصیت و زندگی حضرت امام رضا)ع(«، سعیدی گراغانی )1392( در پایان نامه ای با عنوان 
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»مدیریت فرهنگی امام رضا)ع(«، خیری )1392( در پایان نام��ه ای با عنوان »نهضت های علمی و 
فرهنگی امام رضا)ع(« هر یک به بخشی از فعالیت های فرهنگی امام رضا)ع( پرداخته اند.

این پژوهش درصدد است تا با نگاه سیاست گذاری فرهنگی، ابتدا مسائل فرهنگی دوران امامت 
حضرت رضا)ع( را احصا کند و سپس به مجموعه اقدامات هدفمند و نس��بتاً ثابت ایشان به عنوان 
رهبر جامعه شیعی، بپردازد و نقش ایشان را در منظومه معصومین)ع( برای رساندن جامعه اسالمی 

به سعادت و توسعه فرهنگ اصیل اسالمی بررسی کند.
1. سیاست گذاری فرهنگی 1

از آن جا که هیچ وفاقی درباره مفهوم بی حد و حصر فرهنگ )Culture( وجود ندارد، بنابراین 
تعریف دقیق سیاس��ت گذاری فرهنگی نمی تواند بدون توجه به تعریف فرهنگ صورت گیرد. این 
بدین معناست که سیاس��ت گذاری فرهنگی با تعریف فرهنگ و شناسایی حدود و ثغور آن شکل 
می گیرد و دامنه و گستردگی سیاست ها مشخص می ش��ود. در این زمینه اشتریان معتقد است: 
»تعریف ما از فرهنگ، هر چه باشد تأثیري در فرایند سیاست گذاری ندارد؛ اما آن جا که باید دامنه 
سیاست ها و حوزه  عمل دولت و نهادهاي عمومي )مثاًل س��ازمان فرهنگي � هنري شهرداري ها( 
مشخص شود، قطعاً مشخص شدن تعریف سیاست گذاران از فرهنگ ضرورت مي یابد. این تعریف از 
سویي اهداف و مقاصد فرهنگي و از سوي دیگر حوزه  عمل، ویژگي هاي مدیران و مدیریت فرهنگي 

و حتي برنامه ریزي ها را جهت مي دهد« )اشتریان، 1391: 29 و 30(.
برخی صاحب نظ��ران در تعریف و توصیف سیاس��ت گذاری فرهنگی آن را ب��ا برخی مؤلفه ها 
مانند توس��عه فرهنگی یا برنامه ریزی فرهنگی پیوند می زنند و سعی آن ها بر این است که مفهوم 
سیاست گذاری را با ادبیات مؤلفه های مذکور تش��ریح و تعیین کنند برای مثال پرویز اجاللی در 
چارچوب دانش سیاست گذاری، »سیاست گذاری فرهنگي را از نوع برنامه ریزی راهبردي می داند 
که از آرمان ها و ارزش های جامع��ه )ایدئولوژي( الهام می گیرد و دو ن��وع برنامه ریزی میان مدت 
)برنامه ها( و برنامه ریزی کوتاه مدت )طرح های اجرایي( را هدایت می کند« )اجاللی، 1379: 59(. 
در تعیین مختصات سیاست گذاری فرهنگی، برخی به سطوح سیاست گذاری فرهنگی اشاره 
و آن را به دو حیطه تقس��یم کرده اند: سیاس��ت گذاری ناظر به عرصه هاي خرد و کالن فرهنگي. 
در عرصه خرد، سیاس��ت گذاری فرهنگي »به اقدامات و فعالیت هاي عامالن��ه و از پیش طراحي 
1 -Cultural Policy

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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ش��ده اي گفته مي ش��ود که نهادهاي مختلف از قبیل دولت، بازار یا جامعه مدني در جهت تولید، 
توزیع و اشاعه محصوالت فرهنگي از خود بروز مي دهند« )گوییگان، 1388: 7( اما در عرصه کالن 
»سیاست گذاری فرهنگي، به اراده دولت در ایجاد یا تحکیم یا تغییر مقررات و تنظیمات در عرصه 
فرهنگ معطوف اس��ت. چنین اراده ای مطابق تعریف سیاس��ت گذاری، می تواند سلبي یا ایجابي 

باشد« )وحید، 1386: 288(.
در مجموع می توان گفت سیاست گذاری فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملیاتي 
شده اي است که بر نوع عملکرد فرهنگي یک نهاد اجتماعي استیال دارد. به این اعتبار، منظومه اي 
سامان یافته از اهداف نهایي درازمدت و میان مدت قابل سنجش و نیز ابزارهاي وصول به آن اهداف 
را در بر می گیرد. به عبارت دیگر »سیاس��ت گذاری فرهنگي، به معنای برنامه ریزی و مدیریت در 
حوزه فرهنگ است« )فاضلی و قلیچ، 1392: 316(. از طرف دیگر سیاست گذاری فرهنگی شاخه ای 
از سیاست گذاری عمومی محسوب می ش��ود، و سیاس��ت گذاری عمومی به طور کلی تصمیمی 
است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می شود )الوانی و ش��ریف زاده، 1393: 2(. با این بیان 
سیاست گذاری فرهنگی اشاره به مجموعه اقدامات هدفمند و نسبتاً ثابت دارد که در یک بازه زمانی 

برای رفع مسائل فرهنگی اجرا می شود. 
2. زمینه های تاریخی سیاست گذاری فرهنگی امام رضا)ع(

امام رضا)ع( به قول مش��هور روز یازدهم ذی قعده 148قمری تولد یافت و در آخر صفر 203 به 
شهادت رسید. ایشان از سال 183قمری منصب امامت را بر اساس وصیت امام کاظم)ع( عهده دار 
شد. 10 سال امامت ایشان در حکومت هارون الرشید، پنج سال در زمان حکومت امین و پنج ساِل 

آخر امامت شان در زمان مأمون سپری شد. 
حکومت عباسی در دوران به امامت رسیدن حضرت رضا)ع( در اوج قدرت خود قرار داشت. هارون 
معروف ترین خلیفه عباسی است و در زمان وی بغداد به اوج وسعت و اهمیت رسید و مرکز تجارت 
و مقصد رجال علم و ادب شد )ابراهیم حسن، 1416ق، ج 2: 45(. فخری می گوید: »دولت هارون از 
دولت های خوب بود. رونق، قدرت و وسعت فراوان داشت و قسمت اعظم جهان خراج گزار وی بود. 
بسیار عالم، شاعر، فقیه، قاری، قاضی، نویس��نده، ندیم و نغمه گر که به درگاه هارون بود، به درگاه 
هیچ خلیفه دیگر نبود که به هر یک صله فراوان می داد و به باالترین مرتبه ها می رس��انید و وی را 

منزلت می داد« )ابن الطقطقی، 1418ق: 195(.
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در زمان خالفت وی، فعالیت های علمی گس��ترش یافت. حدود 30 مدرس��ه عالی ایجاد شد 
که مش��هورترین آن ها نظامیه بود. به عالوه در آن مدارس، کتابخانه های عمومی تأسیس کرد که 
مهم ترین آن ها بیت الحکمه بود. هارون کتابخانه شخصی خود را به آن جا منتقل کرد و کتاب هایی 
را که از پدرش مهدی و از پدربزرگش منصور جمع کرده بود به آن اضافه کرد )قرش��ی، 1380، ج 

.)182 :2
در همین دوران نهضت ترجمه که از اواخر دوره  امویان آغاز شده بود به اوج خود می رسد و با 
گسترش قلمرو اسالمی و فتح بعضی از شهرهای بزرگ روم به دست مسلمانان کتاب های یونانی 
فراوانی به دست مسلمانان می افتد که به دستور هارون به عربی ترجمه شدند. برمکي ها که از دست 
اندر کاران حکومت بودند با قرار دادن مس��تمری برای مترجم��ان و تأمین نیازمندي های مالی و 
زندگی آنان، افراد توانمند را به سرعت بخشیدن به این حرکت تشویق و ترغیب می کردند )ابراهیم 

حسن، 1416ق، ج 2: 346(. 
 اما هارون در برابر مخالفان خود، بی رحم ترین و سفاک ترین انسان بود. در تاریخ آمده است وی 
بر علویان بسیار سخت گیر بود، قدم به قدم ایشان را تعقیب می کرد و می کشت )زیدان، بی تا: 431(. 
وی سپس با قتل امام کاظم)ع( بزرگ علویان، دش��منی خود به این خاندان را بیش از پیش نشان 
داد. همچنین وی برای گرفتن خراج، مردم را شکنجه می داد تا آن جا که بر کارگران و کشاورزان و 
دهقانان زمین دار و پیشه وران و خریداران غله و اجاره کاران که بدهی مالیات عقب افتاده داشتند 
سخت می گرفت»و پاداش های او مخصوص اهل لهو و لعب و آوازه خوان ها و رقاصه ها بود.« )عاملی، 

1416ق: 92(.
در زمان وی امام رضا)ع( از آزادی نسبی برخوردار بود و کمتر هدف آزار و اذیت قرار می گرفت. با 

وجود این حضرت اهداف و سیاست های خود را دنبال می کرد و از هارون ترسی نداشت. 
بعد از هارون، محمد امین در س��ال 193 قمری به خالفت رسید. وی در لهو و لعب زیاده روی 
می کرد، و به جای اداره امور مملکت همواره در پی خوش گذرانی بود و بدان اش��تغال داش��ت. در 
وصف او گفته شده اس��ت: » ... وی زشت کردار، سس��ت رأی و خون ریزی بود که بر مرکب هوی 
و هوس خود س��وار ش��ده و تنبل و سس��ت مایه بود و در کارهای مهم به دیگران اتکا می کرد ...« 

)مسعودی، بی تا: 302(
 دوران حکومت او، دوران جنگ، بلّیات، غصب و ویرانی بود )عاملی، 1416ق: 121 و 122(. در 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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این زمان جو تردید و تزلزل بر حکومت سایه افکنده و اختالفات داخلی، خانواده عباسی را به تفرقه 
خطرناکی کشانده بود، به طوری که امین بر خالف وصیت پدر، برادر خود مأمون را از والیت عهدی 
خلع و پسر خردسال اش موسی را به این س��مت بر می گزیند و این باعث جنگ بین او و برادرش 

مأمون شد که سرانجام این جنگ، به پیروزی مأمون و کشته شدن امین انجامید.
در زمان خالفت مأمون، امام رضا)ع( از آزادی کامل برخوردار بودند. در همین دوران است که 
حضرت شاگردان فراوانی را تربیت و در مدینه جایگاه واالیی در بین مردم کسب می کنند. چنان چه 
حضرت نزد مأمون از فعالیت خویش در مدینه یاد می کنند و می فرمایند: »... به خدا قسم وقتی در 
مدینه بودم، سوار بر مرکب خویش می شدم و میان کوچه و بازار رفت و آمد می کردم. وقتی اهالی 
مدینه و دیگران حاجات و نیازهای خود را از من درخواست می کردند، آن را برآورده می ساختم. 
آن ها مثل عمو و خویشاوندان من بودند. نامه های مرا در شهر می پذیرفتند و سفارش های مرا رد 

نمی کردند« )مجلسی، 1403ق، ج 49: 144(.
مأمون بعد از کشته ش��دن برادرش در تاریخ 198قمری خود را خلیفه معرفی کرد و به جای 
بغداد، مرو را مرکز حکومت خود قرار داد. وی در بین خلفای عباس��ی به مالیمت و میل به عفو و 
بیزاری از انتقام مشهور بود و نیرومندترین، باهوش ترین، دانش��مندترین و میانه روترین خلفای 
عباسی به ش��مار می آید به طوری که درباره  او نقل ش��ده که »از لهو و لعب های متعارف خلفای 
پیشین عباسی به دور بود، فردی جدی با پشتکار باال ش��ناخته می شد که در تدبیر امور و زیرکی 

سرآمد بود.« )عاملی، 1416ق: 149– 155(.
مأمون، علم و دانش را ترویج کرد و پایگاه دانشمندان را باال برد و آن ها را به خود نزدیک ساخت 
و مجالس بحث و مناظره آزاد با آنان تشکیل داد. همچنین شاعران و ادیبان را احترام می کرد. خود 
نیز در شعر دستی داشت و شاعران و نغمه گران به دربار او فراوان بودند. به دوران او علم کالم رواج 

یافت و متکلمان بسیار شدند )ابراهیم حسن، 1416ق، ج 2: 64(.
امام رضا)ع( به اجبار والیت عهدی مأمون را می پذیرند و از مدینه به مرو س��فر می کنند و زیر 
نظر حکومت قرار می گیرند. ایشان با استفاده از فرصت پیش آمده در سفر به مرو فعالیت تبلیغی- 
فرهنگی وسیعی برای گسترش اس��الم انجام می دهند. آنچه بی�ان شد زمینه های تاریخی ای بود 
تا نشان دهد در چه فضا و شرایطی حضرت رضا)ع( به سیاست گذاری پرداخته  و اهداف الهی خود 

را دنبال کرده اند.
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3. سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع( 
در این بخش سیاست گذاری فرهنگی حضرت رضا)ع( شامل مسائل و اقدامات سیاستی ایشان 

تجزیه و تحلیل می شود.
3.1. مسائل فرهنگی

3.1.1. در خطر بودن رهبری شیعی
پس از شهادت امام کاظم)ع( اولین مش��کل فرهنگی، نپذیرفتن امامت حضرت رضا)ع( توسط 
برخی از شیعیان بود. اختالفی که پس از ش��هادت امام صادق)ع( در مسئله جانشینی آن حضرت 
به وجود آمد، سبب شد تا این بار پس از شهادت امام کاظم)ع(، اصحاب، در موضوع جانشینی دّقت 
و احتیاط بیش��تری به خرج دهند و قبل از شهادت آن حضرت، درباره ش��ناخت او اصرار بورزند 

)جعفریان، 1376: 428(.
در این زمان مفهوم »قائم« و »مهدی« نیز در میان شیعه مطرح و از قوت زیادی برخوردار بود، 
گرچه باید گفت که در منابع اهل سنت هم فراوان وجود داشت. اما مشکل این جا بود که مصداق 
واقعی آن را نمی شناختند. مسئله مهدویت امام کاظم)ع( نیز پس از شهادت آن حضرت، به این معنا 
که او هنوز زنده است و غیبت اختیار فرموده، از طرف عده ای ترویج و این باعث می شد، عده ای در 

امامت حضرت رضا)ع( مردد شوند.
نیز زندگی شخصی امام کاظم)ع( به گونه ای بود که شک و تردید در امامت بعد از ایشان را شدت 
می بخشید. زندانی شدن امام کاظم)ع( در زندان های متعدد به خصوص زندانی که موجب شهادت 
ایشان گشت، راه را برای انکار ش��هادت ایشان از س��وی برخی از نمایندگان آن حضرت به خاطر 
منافع دنیوی هموار کرد که این خود موجب شبهه در امامت حضرت رضا)ع( و تفرقه بین مردم شد 

)مرتضوی، 1375: 31(.
 همچنین هارون قسم یاد کرده بود که اگر کسی مدعی امامت شود پس از حبس، گردنش را 
می زند )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 226(. در این شرایط، باید اقدامی از طرف حضرت رضا)ع( برای 

حفظ رهبری شیعه انجام می گرفت.
3.1.2. انحرافات عقیدتی در نهضت ترجمه

همان گونه که قباًل بیان شد دوران امامت حضرت رضا)ع( اوج نهضت ترجمه بود و امواج آشنایی 
با فرهنگ های غیر اسالمی، مسلمانان را در معرض مواجهه با علوم و تجارب دیگر ملل در حوزه های 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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مختلف قرار می داد. ترجمه آثار دیگر ملل به خودی خود برای رشد علمی مسلمانان خوب بود اما از 
آن رو که برخی از افکار متعارض با مبانی اسالمی را نشر می داد و برخی از مسلمانان یا نمی توانستند 
افکار صحیح را از فاسد تشخیص دهند یا برای آنان اهمیتی نداش��ت که این افکار با مبانی اسالم 

سازگار است یا نه، موجب می شد شبهاتی در بین مسلمین شکل گیرد و باعث تفرقه  آنان شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیش��تر می ش��ود که سیاس��ت حکومتی نیز همین هدف را دنبال 
می کرد. به عنوان نمونه مأمون در راستای این سیاست فرستاده ای را به سوی حاکم سیسیل که 
مس��یحی بود، روانه کرد و از او خواست که کتابخانه  سیس��یل را که از حیث کتاب های فلسفی و 
علمی غنی بود، نزد او بفرستد. حاکم اعیان دولت را جمع کرد و درخواست مأمون را با آنان در میان 
گذاشت. بزرگان دربار به او گفتند: کتاب ها را به سوی او بفرست که سوگند به خدا این علم به هر 
کشوری که داخل شود، مردم آن جا را فاسد می کند. حاکم این گفته را استوار دانست و بدان عمل 

کرد )رفاعی، 1346ق، ج 1: 375(. 
در بین مترجمان نیز گروهی از پیروان متعصب و سرس��خت مذاهب وجود داشتند و به طور 
یقین همه  آنان در کار خود حس��ن نیت نداش��تند؛ بلکه گروهی از آنان سعی می کردند که از این 
فرصت استفاده کنند و افکار شبهه ناک و فاسد خود را در البه الی کتب به ظاهر علمی وارد فرهنگ 
اسالمی کنند. این نیز یکی دیگر از مسائل فرهنگی زمان امامت حضرت رضا)ع( بود که باید با افکار 

انحرافی مبارزه و به شبهات پاسخ داده می شد.
3.1.3. ظهور و بروز ادیان و فرقه های گوناگون

فرقه های قطعیه، واقفیه، بشریه، زیدیه، صوفیه، فطحیه، اسماعیلیه، غالت، مفوضه، معتزله، 
اهل حدیث، اهل جبر، ق�ائلین به ت�ناسخ و زنادقه و ... از فرقه های فعال یا به وجود آمده در زمان 
امام رضا)ع( هس��تند. )نوبختی ، 1404ق: 79– 84؛ مرتضوی، 1375: 66- 198؛ امام جمعه زاده و 

محمود اوغلی، 1393: 15– 22( 
برخی از این فرقه ها بر اساس شبهات فکری و عقیدتی ای که در خالل نهضت ترجمه به وجود 
آمدند و گروهی مانند واقفیه بر اساس مسائل اقتصادی شکل گرفت. »عده ای دیگر تازه مسلمانانی 
بودند که در اثر همزیستی با مس��لمانان، مسلمان شده بودند و در دین س��ابق خود، دارای افکار 
شک آلودی بودند که بعد از مسلمان شدن نیز، این افکار در ذهن آنان رسوخ داشت و تعالیم اسالمی 
را، در سایه  همان افکار، تفسیر و توجیه می کردند. عده ای نیز به ظاهر مسلمان شده بودند، تا افکار 
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انحرافی را در بین مسلمانان منتشر کنند« )ابوزهره، بی تا، ج 1: 13(.
همچنین فضای باز ایجاد شده برای ادیان غیر اس��المی مانند بوداییان، مانویان، مسیحیان، 
یهودیان و ... در این زمان نیز باعث ترویج افکار آنان در جامعه  مسلمانان شد و به پدید آمدن برخی 
فرقه ها کمک کرد. از طرف دیگر مأمون هم با تشکیل مناظرات مختلف در زمان خالفت اش فضایی 
آزاد را برای فرقه ها و ادیان مختلف ایجاد کرد تا بتوانند برای دفاع از موقعیت و اثبات حقانیت شان 

اندیشه های خود را به شدت رواج دهند. 
از طرفی شکل گیری این فرقه ها باعث تفرقه بین مسلمانان ش��ده بود و وحدت امت اسالمی 
را به خطر می انداخت و در این ش��رایط حضرت رضا)ع( باید برای رسیدن به فرهنگ اسالمی واحد 

تالش می کردند.
3.1.4. انحراف از سنت نبوی

در تاریخ ش��واهدی وجود دارد که نشان می دهد زندگی خلفای عباس��ی در زمان امام رضا)ع( 
هیچ گونه شباهتی به زندگی و سنت پیامبر )ص( نداش��ته است. در این باره ابراهیم حسن می گوید: 
»داخل قصر عباسیان با مخده های گران بها و گلدان های زیبا و اثاث طال و مرصع آرایش یافته بود. 
عباسیان در خرج گشاده دست بودند و به فراهم کردن لوازم تفنن از اسراف دریغ نداشتند. در قصر 
خلیفه و بزرگان دولت نغمه گران بودند و موسیقی دانان و آن مجلس ها که در قصر فراهم می شد 
نمونه زیبایی و کمال بود. هارون از همه خلیفگان به موسیقی و طرب دلبسته تر بود و نغمه گران را 
عطای بیشتر می داد. روزی رشید نغمه گران را فراهم کرد و از سران قوم کسی نبود اما شخصی که 
سازی نکو می نواخت در کنارش بود، رشید که شراب در او اثر کرده بود آهنگی خواست و پرده دار 
به ابن جامع بگفت تا بنوازد« )ابراهیم حسن،1416ق، ج 2: 329- 330(. قصر تجمالتی، اسراف، 
موسیقی، طرب و شراب خواری س��نت پیامبر )ص( نبوده اس��ت که خلفای عباسی در جامعه رواج 
می دادند و مردم اعمال آن ها را به عنوان جانشین پیامبر )ص( و عین سنت ایشان برداشت می کردند 

و حضرت رضا)ع( باید مردم را نسبت به سنت واقعی پیامبر )ص( آشنا می کردند. 
عالوه بر ای��ن، روایاتی از حضرت رضا)ع( نیز موجود اس��ت که انحراف از س��نت نبوی را تأیید 
می کند. به عنوان نمونه مأمون دس��تور داد تا حضرت رضا)ع( نماز عید را بخوانند. امام رضا)ع( ابتدا 
نپذیرفتند، ولی چون مأمون اصرار کرد ایشان فرمودند به شرطی نماز می خوانند که اجازه دهند به 
شیوه رسول خدا )ص( و علی)ع( نماز بخوانند )مفید، 1378، ج 2: 256(. این جمله نشان می دهد که 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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نماز عید به شیوه و سنت رسول خدا )ص( خوانده نمی شده است.
 یا این که؛ »... مأمون دس��تور داد پسرش عباس اولین کسی باش��د که با امام رضا)ع( به عنوان 
ولیعهد بیعت کند. امام)ع( دست خود را به طوری بلند کرد که پشت دست آن جناب مقابل صورت 
خودش و کف دست رو به مردم بود. مأمون گفت دست خود را برای بیعت بگشایید. فرمود: پیغمبر 
اکرم )ص( این چنین بیعت می کرد و مردم بیعت کردند و دس��ت حضرت رضا)ع( باالی دس��ت آن ها 
بود« )مجلس��ی، 1403ق، ج 49: 146(. این روایت نیز نمونه ای دیگر از انحراف در سنت نبوی را 

بیان می کند. 
3.1.5. تحریف و جعل احادیث

تحریف احادیث مسئله  دیگری بود که در زمان حضرت وجود داشت. به عنوان نمونه شخصی 
به امام رضا)ع( عرض کرد: نظر شما درباره  روایتی که مردم از پیامبر )ص( نقل می کنند که آن حضرت 

فرموده است خداوند هر شب به آسمان دنیا فرود می آید چیست؟
امام)ع( فرمود: خدا لعنت کند کسانی را که س��خنان را از جایگاه خودشان تغییر می دهند. به 
خدا قسم! پیامبر چنین سخنی نفرموده است. آن چه پیامبر فرموده است این بوده که خداوند در 
ثلث آخر شب و ثلث اول شب جمعه فرش��ته ای را به آسمان دنیا می فرستد و به او دستور می دهد 
این سخنان را تا صبح تکرار کند »آیا سائلی هس��ت که به او عطا کنم؟ آیا تائبی هست تا توبه اش 
را بپذیرم؟، آیا استغفار کننده ای هست تا او را ببخشم؟، ای کسی که دنبال کار خیر هستی به کار 
خود ادامه بده. ای کسی که به دنبال کار شر هستی به کار خود ادامه نده«. این ملک همچنان ادامه 
می دهد تا فجر طلوع می کند و بعد از طلوع فجر به محل خود ب��ر می گردد )ابن بابویه، 1378ق، 
ج1، ص 126( مانند این حدیث، نمونه های دیگری نیز داریم که نشان از تحریف احادیث نبوی و 

اهل بیت)ع( دارد.
3.1.6. شایعات و دروغ پراکنی علیه اهل بیت)ع(

ش��ایعات و دروغ پراکنی علیه اهل بیت)ع( و به ویژه حضرت رضا)ع( نیز یکی دیگر از مش��کالت 
فرهنگی در زمان امامت شان است. به عنوان نمونه بعد از جریان نصب امام رضا)ع( به والیت عهدی 
مدتی در خراسان باران نیامد. مخالفان حضرت گفتند این هم از قدم حضرت رضا)ع( است که چون 

ولیعهد شده باران قطع شده است )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 168(. 
یا شخصی به ایش��ان می گوید: هش��ام بن ابراهیم عباسی، پخش کرده که ش��ما غنا را حالل 
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می دانی؟ حضرت فرمود آن بی دین دروغ گفته است. او از من راجع به غنا پرسید، به او گفتم مردی 
از حضرت باقر)ع( درباره  غنا سؤال کرد. امام باقر)ع( فرمود آن گاه که خداوند حق و باطل را از هم جدا 
کند غنا در کدام طرف خواهد بود؟ آن مرد عرض کرد: غنا در طرف باطل است، امام باقر)ع( فرمود: 

جواب سؤالت را خود داده ای )عطاردی، 1406ق، ج 2: 358(.
یکی دیگر از شایعاتی که علیه اهل بیت)ع( توسط بنی عباس رواج داده می شد این بود که ائمه)ع( 
مردم را بردگان خود می پندارند. »أباصلت گوید: من خدمت حضرت رضا)ع( رسیدم در حالی که در 
مصالی خود نشسته و در فکر فرو رفته بود. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا این چه مطلبی است 
که  مردم از شما نقل مي کنند. حضرت رضا)ع( فرمود: کدام مطلب؟ أباصلت گوید عرض کردم: مردم 
مي گویند شما مدعی هستید که مردم همه بردگان شما هستند« )ابن بابویه، 1378ق، ج2: 184( 

3.1.7. فریب و نیرنگ حکومت
یکی دیگر از مش��کالت فرهنگی زمان امام رض��ا)ع( فریب و نیرنگ حکومت بود. این مش��کل 
بیشتر زمان خالفت مأمون وجود داشت. در دورانی که وی به خالفت می رسد به دلیل درگیری  با 
عباسیان، ظلم و ستم والیان و اوضاع نا به سامان سرزمین های اسالمی، مشکالتی از این قبیل پیش 
می آید: 1- عباسیان و دربار، اعتباری برای وی قائل نبودند و بر اساس شکست امین از وی، ابراهیم 
بن مهدی، عموی وی را به عنوان خلیفه انتخاب و با وی بیعت کردن��د. 2- علویان نیز از او راضی 
نبودند، زیرا علویان نه تنها به خالفت هیچ یک از عباسیان تن نمی دادند، خود کسانی را داشتند که 
به مراتب سزاوارتر از عباسیان برای تصدی حکومت بودند. گذشته از این، مأمون به خاندانی وابسته 
بود که علویان، شکنجه، آزار، تبعید و همه این مصیبت ها را از این خاندان می کشیدند. 3- اعراب 
نیز از او دل خوشی نداشتند به دلیل: این که مادر، مربی و متصدی امور او همه غیر عرب بودند. و 
همچنین بیزاری عرب از مأمون به خاطر رفتار ناپسند نیاکانش به ویژه پدرش بود که با مردم به  طور 

کلی و با اهل بیت)ع( به شیوه های خاص بدرفتاری می کردند )مرتضوی، 1375: 39 و 40(.
در این فضای بی ثبات، قیام های پی درپی از جمله علویان نیز اوج می گیرد. چنان که قیام محمد 
بن ابراهیم ابن َطباَطبا، قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر)ع(، قیام محمد بن جعفر صادق)ع(، قیام زید 

بن موسی بن جعفر)ع( از این قیام ها بود )منتظر القائم، 1386: 224 و 225(. 
مأمون برای حل مش��کالتش زورگویی و ش��دت عمل را مفید نمی دانست، منطق و استدالل 
هم برایش کارس��از نبود؛ زیرا علویان از این لحاظ به مراتب قوی تر از او بودند و نیز به خاطر جنگ 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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با برادرش امین و بی اعتبار شمردن او از طرف خاندان عباسی و ... چاره ای اندیشید که اگر بزرگ 
و آقای علویان را به نزد خ��ود آورد، می تواند قیام ها را کنترل و مردم خراس��ان و مرو را که ارادت 
فوق العاده ای به خاندان پیامبر)ص(، داشتند نیز با خود همراه   کند و بدین ترتیب مشروعیت حکومت 
خود را تثبیت خواهد کرد. وی پس از مشورت با فضل بن سهل تصمیم گرفت امام رضا)ع( را به مرو 
فراخواند و اغراض سیاس��ی خود را به مقصد رساند. در مقابل این مش��کل باید حضرت رضا)ع( نیز 
اقداماتی انجام دهند تا توطئه  فریبکارانه  مأمون خنثی ش��ود. با نگاه به سیر تحوالت حرکت امام 
رضا)ع( از مدینه به مرو، مجموعه اقدامات هدفمندی از سوی ایشان مشاهده می شود که ماهیتی 

فرهنگی دارد و می توان آن ها را تدبیری در قبال مشکل فریب و نیرنگ حکومت در نظر گرفت.
در یک جمع بندی می توان مسائل فرهنگی دوران امامت امام رضا)ع( را به این صورت نشان داد:

 3.2. اقدامات سیاستی

3.2.1. اعالم صریح و آشکار رهبری شیعه
حضرت رضا)ع( بعد از احساس خطر درباره امامت شیعه با شجاعت تمام، امامت خود را آشکارا 
اعالم می کنند و دِر خانه  خود را به روی مردم می گشایند و هنگامی که برخی از یاران حضرت به 
ایشان می گویند که شما در جای پدر خویش نشسته و امامت خویش را آشکار کرده ای، در حالی 
که خون از شمشیر هارون می چکد، حضرت به آن ها می گویند که هارون نمی تواند به من ضرر بزند 

و این را حجتی بر امامت خود قرار می دهند )کلینی، 1407ق، ج 8: 257(.
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علّت پافشاری امام)ع( بر این سیاست این بود که امامت شیعی در آن شرایط حساس از هر سو 
هدف شبیخون قرار گرفته بود و چنان چه امام)ع( به تثبیت و تحکیم پایه های آن نمی پرداخت چه 
بسا دشمنان ضربه های جبران ناپذیری بر مکتب اهل بیت)ع( وارد می کردند )رفیعی، بی تا: 223(.

3.2.2. اهتمام به تربیت شاگردان نخبه
امام رضا)ع( در پرورش ش��اگردان نخبه اهتمام فراوانی داش��تند و در حدیث، فقه، کالم، علوم 
قرآن و تفسیر شاگردان نخبه ای را تربیت کردند. تالش امام رضا)ع( در برخی علوم مانند فقه و کالم 
به حدی است که می توان گفت بزرگان تربیت یافته در اصحاب امام رضا)ع( حتی بیشتر از اصحاب 

امام صادق)ع( هستند )محبی پور، 1388: 29– 31(.
امام رضا)ع( به وسیله  تربیت شاگردان و هدایت آن ها، سیاست های فرهنگی مدنظر خود را پیش 
می بردند. چنان که کسانی چون هشام بن حکم، هشام بن سالم، یونس بن عبدالرحمن و علی بن 
اسماعیل و ... از شاگردانی بودند که به رهبری امام توانستند به طور عمده مانع رسوخ انحرافات در 

مذهب شیعه شوند.
3.2.3. تشکیل جلسات علمی دینی

امام رضا)ع( برای بصیرت افزایی و گسترش فرهنگ اس��المی جلسات علمی زیادی را تشکیل 
دادند. در مدینه ایشان کالس درس داشته اند. در این باره اباصلت هروی می گوید: »از حضرت رضا)ع( 
نقل شده فرمودند من در حرم پیامبر )ص( می نشستم، دانشمندان مدینه اجتماع می کردند. چون 
یکی از آن ها در مسئله ای فرو می ماند، همگی متوجه من می شدند و مسائل را نزد من می فرستادند 

و من پاسخ آن ها را می دادم« )طبرسی، 1417ق، ج 2: 64(.
»به طور کلی امام رضا)ع( در مسجد، مجلس درس و بیان مسائل داشته است« )عطاردی، 1367: 
360( یا در روایتی از سلیمان جعفری نقل شده اس��ت: »در خدمت امام رضا)ع( بودم، در حالی که 
خانه ایشان پر بود از مردم و آن ها سؤال می کردند و آن حضرت پاسخ می فرمود« )ابن شهر آشوب 
مازندرانی، 1379ق: 334(. همچنین الیس��ع  بن حمزه می گوید: »در مجلس امام رضا)ع( مشغول 
گفت وگو با ایش��ان بودم، در حالی که مردم بس��یاری در خدمت ایش��ان بودند و از حالل و حرام 

می پرسیدند« )کلینی، 1407ق، ج 4: 23(.
عالوه بر جلساتی که حضرت رضا)ع( در مسجد و در منزل برای عموم برگزار می کردند، جلساتی 
خصوصی برای شیعیان و یاران خاص خود داشتند و این جلسات در خلوت شب صورت می گرفت؛ 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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به نحوی که امام)ع( شاگردان خود را به حضور می طلبیدند و مطالبی را با آن ها در میان می گذاشتند. 
در برخی از کتب به این مالقات اشاره شده است. به عنوان نمونه »بزنطی نقل می کند من به اتفاق 
صفوان و محمد سنان بر حضرت رضا)ع( وارد ش��دم. پس از مدتی که در حضور این جناب بودیم، 
برخاستیم که برویم، امام)ع( فرمود: ای احمد، شما بنش��ینید. من هم در کنار آن جناب نشستم و 
حضرت)ع( با من سخن می گفت و من سؤاالتی از او می پرسیدم تا آن گاه که پاسی از شب گذشت« 
)ثقفی، 1395ق، ج2: 889( یا در حدیث دیگری آمده است که زکریا بن آدم قمی گوید: »در اول 
شبی خدمت حضرت رضا)ع( رسیدم. ما آن شب را به گفت وگو پرداختیم تا فجر طلوع کرد. در این 

هنگام حضرت برخاست و نماز صبح را به جا آورد« )کشی، 1363، ج 2: 873(.
عالوه بر مجالس علمی که حضرت در مدینه برگزار می کردند، امام رضا)ع( در سال 194قمری 
به بصره رفت و به درس حدیث و نشر علم پرداخت )حاکم نیشابوری، 1375: 205؛ به نقل از محبی 
پور، 1388: 26( و نیز در سفر به ایران به هر منزلگاهی که می رسید، به ایراد حدیث می پرداخت. 
در این باره رجاء بن ضحاک نقل می کند: آن حضرت در هیچ ش��هری قدم نمی گذارد جز این که 
اهالی آن سامان به دیدارش می شتافتند و از ایشان مسائل و مشکالت دینی خود را می پرسیدند و 

حضرت برای آنان حدیث نقل می کرد )ابن بابویه، 1378، ج 2: 183(.
زمانی هم که حضرت رضا)ع( به والیت عهدی منصوب می شوند، افزون بر شرکت در مناظرات 
عمومی و مجالس علمی که مأمون آن ها را تدارک می دید، در منزل خود و مس��جد مرو نیز حوزه 

علمی تشکیل دادند و به تربیت شاگردان پرداختند.
3.2.4. توسعه همه جانبه علوم

یکی از اقدامات مهم حضرت رضا)ع( توسعه  همه جانبه  علوم است. علم طب، کالم، فقه، تفسیر 
قرآن، اخالق، سیاس��ت، حدیث و ش��عر علومی اس��ت که حضرت رضا)ع( به گسترش آن ها همت 
گمارده اند )جمعی از نویس��ندگان، 1392(. در زمینه  برخی از این عل��وم مانند طب و فقه کتب 
مستقلی به نام طب الرضا )رساله ذهبیه( و فقه الرضا منسوب به ایشان وجود دارد. در زمینه  تفسیر 
قرآن، کتابی از احادیث تفسیری ایشان به نام مجموعه  تفسیری امام رضا)ع( تدوین شده است که 

نشان از توجه آن حضرت به تفسیر قرآن و گسترش آن دارد )کریمی و دیمه کار، 1392(.
علم کالم نیز یکی از علومی اس��ت که حضرت رضا)ع( به بارور کردن آن پرداخته اند و در کتب 
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مختلف حدیثی به مباحث کالمی اش��اره شده اس��ت. عالوه بر این در این کتب مباحث سیاسی، 
اخالقی و ادبی وجود دارد که توجه ایش��ان را به گس��ترش این علوم نش��ان می دهد )عطاردی، 

1406ق؛ طبرسی، 1403؛ مجلسی، 1403ق، ج49(.
3.2.5. سفرهای تبلیغی

حضرت رضا)ع( با سفر به مراکز فرهنگی آن زمان چون بصره و کوفه عالوه بر دفاع از اسالم ناب، 
از مکتب تشیع و امامت خویش دفاع کرد )قرشی، 1380، ج 1: 93– 101(. این سف�رها بیشتر در 
زم�ان جنگ بین امین و مأمون رخ داده است و حضرت رضا)ع( در این سفرها محافل علمی تشکیل 
می داده اند و به ایراد حدیث می پرداختند. عالوه بر این سفرها، در مسیر از مدینه تا مرو به هر شهر 
و استانی که می رسیده اند، به س��خنرانی می پرداخته و حدیث از پیامبر )ص( و یا از پدران خود نقل 

می کرده اند )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 183(.
3.2.6. مناظرات علمی

در زمان امامت حضرت رضا)ع( مناظره علمی کاری مورد قبول بود و یکی از شیوه های امام رضا)ع( 
برای انتقال معارف اسالمی استفاده از مناظره بوده است. ایش��ان هم در مدینه، هم در سفرهای 
تبلیغی به بصره و کوفه به مناظره با علمای ادیان، فرق و مذاهب گوناگون اسالمی و شیعیان اقدام 

کرده اند.
همچنین با فرصتی که ام��ام)ع( در زمان والیت عهدی مأمون عباس��ی به دس��ت آوردند و با 
مناظراتی که وی برای درمان��ده کردن امام)ع( به راه انداخت، ایش��ان با توجه به درک و ش��رایط 
مخاطب، با ش��یوه های مختلفی توجه طرف مقابل را به موضوع جلب و این توجه را در طول بحث 
حفظ می کردند. از آن جمله می توان به احتجاج با زبان مخاطب، بهره گیری از تمثیل و تش��بیه، 
همگام شدن با مخاطب از طریق گوش دادن پویا، خوش سازی کالم و هدایت کردن مخاطب در 
مسیر بحث، رعایت حد سخن با توجه به موقعیت مناظره و شرایط مخاطب و نظایر آن اشاره کرد. 
همچنین دعوت مخاطب به پرسش، تشویق مخاطب به ادامه  بحث و طرح نظریه های خود، تسلط 
حضرت به جمیع علوم و زبان ها، اعطای آزادی کامل به طرف مناظره، دریافت پاسخ مناسب از سوی 
حضرت با حداقل تالش مخاطب و نظایر آن از جمله الگوهایی است که از طرف امام)ع( در مناظره ها 

رعایت می شد )امام جمعه زاده و محمود اوغلی، 1393: 25(.

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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3.2.7. احیای سنت نبوی
حضرت رضا)ع( در هر فرصتی که پیش می آمد، سنت پیامبر )ص( را با اعمال و رفتار خود به مردم 
نش��ان می دادند. در قضیه  بیعت والیت عهدی و نیز نماز عید فطر، حضرت رضا)ع( اشاره می کنند 
به این که سنت درس��ت نبوی چگونه بوده اس��ت. عالوه بر این، نمونه های دیگری نیز وجود دارد 
که نشان می دهد حضرت رضا)ع( در پی احیای سنت نبوی است. به  عنوان  مثال هنگامی که ایشان 
به بصره می رود، در جلسه ای جاثلیق مس��یحی و رأس الجالوت را هم شرکت می دهند. سپس رو 
به آن ها می کنند و می فرمایند: من شما را به این جا احضار کردم برای این که ممکن است سؤال 
کنید راجع به سّنت  پیامبر و عالمت امامت، و چون ممکن نیست جواب آن را از احدی به غیر از ما 
اهل بیت بشنوید، بنابراین بیایید و از من بپرسید )قرشی، 1380، ج 1: 93(. این روایت خود گویای 

احیاگری امام رضا)ع( است.
3.2.8. تبیین احادیث صحیح و لعن جاعالن 

در مقابل جعل احادیث توسط برخی افراد، سیاست حضرت رضا)ع( لعن و طرد آن هاست. سپس 
احادیث صحیح را از ناصحیح مشخص می کردند. همچنین به شاگردانشان اصولی را یاد دادند که 
آن ها نیز بتوانند حدیث جعلی و تحریف شده را از حدیث صحیح تشخیص دهند. به عنوان نمونه 
یونس بن عبدالرحمن می گوید: من به عراق وارد شدم. شماری از اصحاب امام باقر)ع( را یافتم، ولی 
یاران امام صادق)ع( را فراوان یافتم. از آن ها حدیث شنیدم و کتاب هایشان را گرفتم. پس در فرصتی 
این کتب را بر ابوالحسن الرضا)ع( عرضه داشتم. آن حضرت احادیث فراوانی از احادیث امام صادق)ع( 
را تکذیب کرد و به من فرمود: ابوالخطاب به امام صادق)ع( دروغ بست. خدا ابوالخطاب را لعنت کند! 
این احادیث را اصحاب ابوالخطاب در کتب امام صادق)ع( تا به امروز قرار داده اند. بنابراین، آن چه را با 
قرآن مخالف باشد، نپذیرید، زیرا ما اگر سخن می گوییم، موافق قرآن و سنت سخن می گوییم یا از 
خدا سخن می گوییم یا از رسول او )خویی، 1413ق، ج 18: 286 به نقل از محبی پور، 1388: 56(.

3.2.9. لعن و تکفیر برخی از فرقه 
اولین اقدام حضرت رضا)ع( در برخورد با فرقه های گوناگون، پاس��خ به شبهات است به عنوان 
نمونه گروهی از صوفیه در خراسان خدمت حضرت رضا)ع( رس��یده عرض کردند »امیرالمؤمنین 
مأمون مقام خالفتی که خدا به او عنایت کرده، خواس��ت به شایسته ترین مردم واگذار نماید شما 
خانواده پیغمبر را از همه مردم به مقام رهبری شایس��ته ترید و از میان اهل بیت شما را از هر نظر 
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الیق تر به مقام امامت تشخیص داد، تصمیم گرفت خالفت را به شما واگذارد با این که مردم احتیاج 
دارند به کسی که غذای خوب نخورد و لباس درشت بپوشد و س��وار االغ شود و به عیادت مریض 
رود. حضرت رضا)ع( که تکیه نموده بود، راست نشس��ت. فرمود: یوسف، پیامبر بود لباس های دیبا 
آراسته با طال مي پوشید و تکیه بر تخت فرعون مي نمود و حکومت مي کرد. امام باید عادل و دادگر 
باشد وقتی حرف مي زند راست بگوید. وقتی حکومت مي کند عدالت ورزد و به وعده خود وفا کند. 
َِّتي أَْخَرَج  ِ  ال َم ِزينََة اللَّ خداوند خوراک و پوشاک را حرام نفرمود و این آیه را قرائت نمود: ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق« )مجلسی، 1403ق، ج 49: 275(.  یِّباِت ِمَن الرِّ لِِعباِدِه َو الطَّ
امام رضا)ع( عالوه بر پاسخ به ش��بهات برای مبارزه با آن ها، اقداماتی نظیر این امور را نیز انجام 

دادند:
الف- تکفیر جبریون و منع از پرداخ��ت زکات به آنان و نپذیرفتن ش��هادت آن ها )ابن بابویه، 

1398ق: 362(.
ب- لعن و تکفیر غالت، واقفیه، مفوضه و قائلین به تناسخ )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 203(.

با بررسی س��یره امام رضا)ع( می توان تالش و مبارزه ایش��ان با فرق گوناگون را در جهت ایجاد 
وحدت در میان امت اسالمی مشاهده کرد.

3.2.10. گسترش مذهب تشیع
جنگ امین و مأمون و والیت عهدی فرصت هایی بود که برای امام رضا)ع( به وجود آمد و ایشان 
از این فرصت ها بیشترین استفاده را در جهت گسترش و رش��د مذهب تشیع بردند. امام رضا)ع( با 
سفرهای تبلیغی خود به بصره و کوفه و نیز سفر اجباری خود به مرو از این فرصت استفاده کردند 
و مردم آن شهرهایی را هم که در مسیر سفر بودند و مذهب غیر ش��یعی داشتند با مذهب تشیع 
آَشنا کردند و به هر شهر که قدم می گذاشتند به ایراد حدیث می پرداختند و مردم آن دیار را شیفته  
خویش و مکتب شیعی می کردند. مردم خراسان نیز که از پیش به خاندان رسالت عالقه مند بودند، 

پس از حضور آن حضرت، عشق و محبت شان به اهل بیت)ع( و علویان بیشتر شد.
در این مقطع مردم از اطراف برای دیدن و بهره بردن از ایشان به خراسان روی آوردند. امام)ع( 
در دوران والیت عهدی با اس��تفاده از مناظره های علمی با اهل کتاب و فرقه های گوناگون زمینه 
رشد بینش دینی و گسترش تش��یع را فراهم و حتی با رفتار خود فرهنگ اصیل شیعی را معرفی 
کردند. به عنوان نمونه در مناظره  امام)ع( با عمران صابی بعد از این که سؤال های او را به خوبی پاسخ 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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می دهد، هنگامی که وقت نماز فرا می رسد با این که طرف مناظره می گوید: موالی من، سؤال مرا 
قطع نکن، دلم نرم شده است. حضرت می فرماید: نماز می گزاریم و باز می گردیم، سپس برخاستند 
و برای نماز رفتند )جزایری، 1427ق، ج2: 377(. این روایت به خوبی نشان می دهد که نماز اول 
وقت جزو فرهنگ شیعی است و حضرت رضا)ع( با این اقدام سعی در متوجه کردن شیعیان و غیر 

آنان در اهمیت نماز اول وقت دارند و نیز فرهنگ شیعی را تبلیغ می کنند.
3.2.11. خنثی کردن توطئه های فریبکارانه حکومت

همان گونه که در قسمت قبل بیان شد یکی از مش��کالت فرهنگی امام رضا)ع( فریب و نیرنگ 
حکومت و استفاده  ابزاری از ایشان اس��ت، ولی در مقابل هر فریب و نیرنگی که حکومت در برابر 
حضرت رضا)ع( به آن متوسل می شود، ایشان با اقدامات فرهنگی خود به مقابله و خنثی سازی آن 
پرداخته اند. بنابراین خنثی کردن توطئه های فریبکارانه حکومت را نیز می توان یکی از سیاست های 

فرهنگی حضرت رضا)ع( به شمار آورد. 
به عنوان نمونه مأمون نامه می نویسد و دستور می دهد که باید حضرت رضا)ع( والیت عهدی را 
قبول کنند ایشان از همان لحظه  خداحافظی از مدینه، به اهل بیت خود و مردم می گویند که من از 
این سفر باز نخواهم گشت و برای من گریه کنید. حضرت با این کار نشان دادند که به اجبار به مرو 

می روند و مأمون قصد کشتن ایشان را دارد. 
همچنین حضرت در جواب مأمون که ابتدا خالفت را به ایشان پیشنهاد می کند، می فرمایند: 
اگر این خالفت حق تو است و خداوند آن را برای تو قرار داده است، روا نیست جامه ای را که خداوند 
بر قامت تو پوش��انده بیرون آوری و بر تن دیگری کنی و اگر خالفت  از غیر تو است چیزی که از تو 
نیست چگونه به من می بخشی. مأمون گفت: ای پسر رسول خدا برای تو چاره ای نیست و باید این 
کار را بپذیری. حضرت فرمود: این کار را به میل خود هرگز انجام نخواهم داد )بحرانی، 1411ق، 
ج4: 439(. مأمون که با این عمل سعی دارد به مردم نش��ان دهد که حضرت رضا)ع( هم به دنبال 
مقام و قدرت است، در این جا نیز با این جواب حضرت رضا)ع( که ماهیتی فرهنگی دارد، نقشه اش 

باطل می شود. 
عالوه بر این ها حضرت رضا)ع( با مأمون شرط می کنند که در هیچ کاری که مربوط به حکومت 
است دخالت نداشته باش��ند و فقط عنوان والیت عهدی بر روی ایشان باشد که مأمون این شرط 
را می پذیرد و این خود نش��ان از عدم پذیرش حکومت و خالفت مأمون بود که اقدامی فرهنگی به 
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حساب می آید.
در یک نگاه کلی اقدامات سیاستی حضرت رضا)ع( را نیز می توان به این صورت نشان داد:

 
نتیجه گیری

آن چه گفته شد مجموعه اقدامات هدفمند امام رضا)ع( در جهت پاسخ گویی به مسائل فرهنگی 
در مدت امامت بود که در مجموع سیاست گذاری فرهنگی ایشان را نشان می دهد. حضرت رضا)ع( 
نقش بارزی در گسترش فرهنگ شیعی ایفا کردند و از هر فرصتی که توانستند، استفاده و جامعه 

را در جهت آرمان ها و ارزش های الهی خویش هدایت کردند. 
مسائل فرهنگی زمان امامت ایشان که عبارت بود از: در خطر بودن رهبری شیعی، انحرافات 
عقیدتی در نهضت ترجمه، ظهور و بروز ادیان و فرقه های گوناگون، شایعات و دروغ پراکنی علیه 
اهل بیت)ع(، تحریف و جع��ل احادیث و فریب و نیرنگ حکومت که با مجموعه اقدامات سیاس��تی 
ایشان شامل اعالم صریح و آشکار رهبری شیعه، تربیت ش��اگردان نخبه، تشکیل جلسات علمی 
دینی، مناظرات علمی، سفرهای تبلیغی، احیای سنت نبوی، تبیین احادیث صحیح و لعن جاعالن، 
لعن و تکفیر برخی از فرقه ها، توس��عه همه جانبه علوم، گس��ترش مذهب تش��یع و خنثی کردن 

توطئه های فریبکارانه حکومت، پاسخ داده شد.

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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