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چکیده
امــام رضــا gدر دورۀ خاصــی از نظــر فکــری و اجتماعــی بهســر میبردنــد .ایشــان تحــت شــرایطی
پیشــنهاد منصــب والیتعهــدی از طــرف مامــون را میپذیرنــد و ســعی دارنــد جامعــه را بــا راهبردهایــی
منطقــی در مســیر حقیقــی دیــن اســام هدایــت کننــد .هدف اصلــی ایــن مقاله این اســت کــه چهارچوب
تحلیلــی چهارمرحلـهای اســپرینگز بر راهبردهــای امــام رضــا gدر آن دوره برای هدایت مردم و تمشــیت
امــور را بازســازی کنــد .بــر ایــن اســاس ،ابتــدا بــه ارزیابــی چشـمانداز ایشــان از مشــکالت و وضعیــت آن
روز جامعــۀ اســامی میپــردازد .ســپس بینظمــی و ناهنجاریهــای جامعــه را از نظــر آن امــام ریشـهیابی
میکنــد .همچنیــن جامعــۀ مطلــوب و راه حــل امــام رضــا gبــرای رســیدن بــه آن را مطالعــه میکنــد .از
نظــر امــام رضــا gمهمتریــن مشــکل و بینظمــی آن روز جامعــه اســامی ،انحــراف در وجــوه گوناگــون
از دیــن اســام اســت .ایشــان راه حــل مشــکالت را پیــاده کــردن یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی خاص
در چهارچــوب اســام میدانــد کــه در قالــب امــروزی آن ایجــاد نوعــی حکمرانــی مطلــوب اســت .البتــه
ایشــان قبــل از والیتعهــدی ،بیشــتر حــوزۀ اجتماعــی حکمرانــی را دنبــال و پــس از آن بــه تمــام ابعــاد
توجــه میکنــد .تحقــق ایــن حکمرانــی هــم در قالــب گفتوگــو در تمــام ارکان اجتماعــی اســت .آن امــام
بزرگــوار از ایــن طریــق و بــا اعتمــاد ،همبســتگی و مشــارکت اجتماعــی و بهعبارتــی بــا ایجــاد ســرمایۀ
اجتماعــی بســیاری از اهــداف خــود را تحقــق میبخشــد.
کلیدواژهها :حکمرانی ،گفتوگو ،سرمایۀ اجتماعی ،سیاسی.
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مقدمه
یکــی از منازعــات اصلــی در ادارۀ امــور عمومــی و مدیریــت توســعه ،نقــش و جایــگاه حداکثــری
دولــت و کنــش منفعالنــه نیروهــای اجتماعــی و یــا برعکــس اســت .در دورههــای مختلــف و بــا
تغییــر و تحــول فکــری و فنــی در عرصــۀ جهانــی از یــک طــرف و تجــارب ناموفــق جهانــی در غالب
شــدن هــر کــدام از آنهــا از طــرف دیگــر ،موازنهســازی بیــن ایــن دو دیــدگاه مطــرح میشــود
و چهارچــوب راهبــری امــور در قالبــی اجتماعــی و بــا نقــش همــه نیروهــای اجتماعــی شــکل
میگیــرد ،چنانکــه بــر رویکــردی تاکیــد میشــود کــه هــم دولــت کارآمــد و راهبــر و هــم نهادهــای
فراگیــر اجتماعــی را در ســاختارش جــای داده باشــد(عجماوغلو و رابینســون.)122 :1392 ،
بــر مبنــای ایــن همراهــی دولــت و جامعــه و نقــش همزمــان آنهــا در مدیریــت امــور ،نهادهــای
بینالمللــی مقولــۀ حکمرانــی خــوب را مطــرح میکننــد.
در نظــام حکمرانــی فراینــد تصمیمســازی در فضــای اجتماعــی و ســاختاری انجــام میشــود؛
بــه عبارتــی ،در شــکل دادن بــه سیاسـتها و اســتراتژیهای کلــی همــه نیروهــا بــا هــم مشــارکت و
تعامــل ســاختاری دارنــد( .)Guga, 2015 :8مشــارکت اجتماعــی از طریــق شــبکهها و انجمنهــا
صــورت میگیــرد و بهنوعــی محصــول نظــام حکمرانــی جامعــۀ همــکار و دولــت کارآمــد اســت.
در ایــن نظــام اگرچــه تنوعــات و پیچدگیهــا فــراوان اســت ،امــا از طریــق ســاختارها و ســنتهای
پیشبینــی شــده تعامــل ،گفتوگــو و مذاکــره صــورت میگیــرد و در نهایــت هــم توافــق نهادینــه
شــده در طراحــی راهبردهــا ایجــاد میشــود .در اســام و مشــخصا قــرآن کریــم هم بــه حکمرانی با
لفــظ حکــم اشــاره شــده اســت و به کیفیــت ،ماهیــت و حتی ســاختار حکمرانــی و ثقــل آن(امامت
و والیــت) میپــردازد .در تعالیــم قرآنــی اشــاره شــده اســت در نظــام حکمرانــی اســامی آحــاد
جامعــه در اداره امــور نقــش و مشــارکت گســتردهای دارنــد .هــدف اصلــی ایــن نظــام حکمرانــی،
قــرار گرفتــن انســانها در مســیرکمال و ســعادت اســت(ص26 ،؛ آل عمــران .)104 ،برقــراری ایــن
نظــام بــرای پیامبــر اکــرم nو ائمــه حتــی در دورانــی هــم که قدرت سیاســی در دســت نداشــتند،
مهمتریــن راهبــرد اســت .البتــه بــا اســتقرار حکومــت اســامی ،ســازههای اجتماعــی و سیاســی
ایــن حکمرانــی ،بــروز عینــی و همهجانبــه پیــدا میکند(جمــالزاده و همــکاران .)191 :1397،با
توجــه بــه شــرایط جامعــه در پیشــرفت زمینههــای فلســفی و فکــری و نیــز وجــود انــواع انحرافــات،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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امــام رضــا gبــرای ایجــاد جامع ـهای توحیدمحــور و از بیــن بــردن انحرافــات چــه در دورۀ قبــل
و چــه در دورۀ پــس از والیتعهــدی بــه ایجــاد نوعــی ســاختار اجتماعــی و سیاســی(حکمرانی)
میاندیشــند کــه ایــن حکمرانــی در دورۀ قبــل از والیتعهــدی بیشــتر جنبــۀ اجتماعــی و پــس از
آن بــه تمامــی جنبههــا ســرایت میکنــد .بنیــان ایــن حکمرانی بــا گفتوگــو و همــکاری اجتماعی
شــکل میگیــرد .حتــی مناظراتــی کــه امــام بــا مکاتــب و فرقههــای منحرفــی داشــتند در غایــت به
چنیــن ســرانجامی میرســید و از حالــت تعارضــی و تقابلــی دوری میجســت .امــام رضــا gدر
نهایــت بــا گفتوگــو و مناظراتــی کــه در ایــن دوره در الیههــای مختلــف شــکل میدهنــد ،نوعــی
اعتمــاد ،شبکهســازی و ســرمایۀ اجتماعــی را راهبــری میکننــد کــه در تحقــق اهــداف مــد نظــر
امام gراهگشاســت.
بنابرایــن مســئلۀ اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه راهبــرد اصلــی امــام رضــا gبــرای غلبــه
بــر انحرافــات در جامعــۀ اســامی بــر چــه اساســی شــکل میگیــرد؟ یافتههــای ایــن مقالــه
نشــان میدهدکــه راهبــرد امــام رضــا gبــرای غلبــه بــر انحرافــات موجــود بــر پایــه نوعــی
ســاختار اجتماعــی و سیاســی(حکمرانی) شــکل میگیــرد کــه بــا گفتوگــو بیــن ارکان گوناگــون
اجتماعــی و ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه ســاماندهی میشــود .بنابرایــن ایــن مقالــه بــا
روش تحلیلی(بازســازی چهارچــوب تحلیلــی اســپرینگز) و توصیفــی و بــا تکیــه بــر منابع اســنادی
وکتابخانـهای بــه بررســی راهبــرد کلــی امــام رضــا gبــرای غلبــه بــر انحرافــات و مشــکالت جامعه
آن روز میپــردازد .ایــن راهبــرد بــر اســاس ســازماندهی یــک نظــام حکمرانــی بــا دولتــی راهبــر و
جامعـهای گفتوگومحــور تنظیــم میشــودکه بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی و در نهایــت ســعادت
همگانــی منجــر خواهــد شــد.

 .1پیشینۀ پژوهش
در موضــوع ایــن مقالــه آثــار پژوهشــی پیــدا میشــود کــه هرچنــد غیرمســقیم بــا آن ارتبــاط پیــدا
میکنــد ،امــا ســاختار و کلیــت ایــن آثــار و حتــی راهبــرد آنهــا بــا مقالــۀ پیــش رو متفــاوت اســت
کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
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جمــالزاده و همــکاران( )1398و محمدرضــا حاتمــی و همــکاران( )1397در مقاالتــی برخــی از
مهمتریــن مولفههــای حکومــت مطلــوب از نظــر ایشــان را بررســی کردهانــد درحالیکــه مقالــه
پیــش رو ،عــاوه برمولفههــای سیاســی ،بــه ســاختار اجتماعــی و نیــز ارتبــاط ارکان اجتماعــی
بــا یکدیگــر و دولــت میپــردازد .نجفــی و همــکاران( ،)1397فقــط بــه حقیقــت امامــت و شــکل
آرمانــی حکومــت شــیعه میپردازنــد .لنگــرودی و همــکاران( )1397بــه وحــدت و اتحــاد بیــن
مســلمانان پرداختهانــد و بیشــتر موضــوع اتحــاد درالیههــای پاییــن اجتماعــی مــد نظــر اســت ،اما
مقالــۀ حاضــر موضــوع اتحــاد و هماهنگــی بیــن تمــام ارکان اجتماعــی را بررســی میکنــد .محــور
اصلــی پژوهــش ســروری مجــد( )1395مولفههــای اصلــی تعامــات اجتماعــی اســت .بدیهــی
اســت ایــن اثــر پژوهشــی بــه دو رکــن تعامــات سیاســی و اجتماعــی و کارکــرد آن در ســیرۀ امــام
رضــا gمیپــردازد .اســماعیلزاده و همــکاران( )1395بــه تقریــب مذاهــب تنهــا بهعنــوان یکــی
از راهبردهــای امــام رضــا gدر حکمرانــی مطلــوب پرداختهانــد .درخشــه و همــکاران()1394
در پژوهشــی فقــط بــه عناصــر آرمانــی در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــام gمیپردازنــد و راهبــرد
اجتماعــی ایشــان را مــد نظــر قــرار نمیدهنــد .امــام جمعـهزاده و همــکاران( )1393بــه تعــدادی
از مواضــع و راهکارهــای امــام gدر برابــر برخــی مســائل جامعــه آن روز میپردازنــد ،درحالیکــه
مقالــۀ پیــش رو ســاختار اجتماعــی سیاســی خــاص امــام رضــا gدر قبــال مشــکالت آن روز
جامعــه اســامی را بررســی میکنــد.

 .2چهارچوب مفهومی
حکمرانی
«حکمرانــی» ترجمـهای از واژۀ یونانــی «کوبرنــا» بــه معنــای ســکاندار قایــق یــا کشــتی بــود کــه
ظاهــرا اولیــن بــار بهعنــوان اســتعاره توســط افالطــون بــه مفهــوم رهبــری بـهکار رفــت .افالطــون
ایــن واژه را بهمنظــور تببیــن کــم وکیــف یــک نظــام حکومتــی بـهکار بــرده اســت .ایــن واژۀ یونانــی
در قــرون وســطی معنــای رانــدن ،حکمرانــی کــردن یــا رهبــری را بــه خــود گرفت(ســلطانی نــژاد،
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 .)82 :1396بــر ایــن اســاس ،حکمرانــی بهمثابــه عمــل یــا شــیوه حکومــت کــردن یــا کارکــرد
حکومت تلقی میشود .در عصر جدید نهادهـــای تخصـــصی و مـــشورتی ســـازمان ملـــل متحـد،
حكمرانـــی را مجموعـــه اقدامات فردی و نهـــادی ،عمـومی و خـصوصی بـرای برنامــهریزی و ادارة
مـشترك امـور میدانند و همچنین فراینــد مــستمری از ایجــاد تفــاهم میان منــافع متفــاوت و
متــضادكــهدرقالــباقــداماتمــشاركتیوســازگارحركــتكــردهوشــاملنهادهــایرســمیو
ترتیبــــات غیررســــمی و سرمایۀ اجتماعی شــهروندان اســت(.)UN-HABITAT, 2012:5
بــر ایــن پایــه حکمرانــی در حقیقــت تعامــل میــان ســاختار ،فراینــد و ســنت کــه بــر اعمــال
و رابطــۀ قــدرت در مجموعههــای نهــادی و اجتماعــی داللــت دارد و مفاهیــم هدایــت ،کنتــرل و
تنظیــم فعالیتهــا در جهــت منافــع مــردم یــا همــه شــهروندان ،رأیدهنــدگان و کارکنــان مســتتر
اســت(.)Plumpter, 1999:3جوهــرۀ حکمرانــی بــه روابــط اجــزای درون حکومــت و بخشهــای
غیرحکومتــی اشــاره دارد ( .)Kaufmann, 2010:4موضــوع اساســی در حکمرانی ،تصمیمگیری
و تصمیمگیــری در اینبــاره اســت کــه چــه کســی ،چــه چیــزی ،چگونــه ،کجــا و چــه هنــگام
بهدســت آورد(.)Sapru, 2006:308
گفتوگو
گفتوگــو ابــزاری اســت کــه در زندگــی روزمــره انســانها و جامعــه کاربــرد دارد و ارتباطــات
بــر اســاس آن شــکل مــی گیــرد .بنابرایــن بــه عنــوان مقولــۀ اجتماعــی و جامعهشــناختی
تعبیــر میشــود(گیدنز .)122 :1376 ،گفتوگــو بــا یــاری خــرد ،ارادۀ خــام مــردم را بــه
ارادۀ جمعــی و یگانــه شــده تبدیــل میکند(بــوردو .)211 :1378 ،بــا گفتوگــو امــکان
درک ،تفاهــم و شــناخت متقابــل فراهــم و پــس از درک و تفاهــم و شــناخت متقابــل شــرایط
بــرای مبادلــه فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی بــه نحــوی مولــد و ســازنده بیــن طرفیــن آمــاده
میشــود(موثقی.)196 :1386 ،
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سرمایۀ اجتماعی
نظریــۀ ســرمایۀ اجتماعــی بــه هانــی فــن 1بــاز میگــردد ،امــا ابــداع و ابتــکار ســرمایۀ اجتماعی را
در حــوزۀ مشــارکت مدنــی و عملکــرد نهادی بــه رابرت پونتام 2نســبت میدهند .ســرمایۀ اجتماعی
از نظــر پونتــام جنبههایــی از ســازمان اجتماعــی مانند شــبکههای اجتماعــی ،هنجارهــا و اعتماد
اســت کــه بــا تســهیل همــکاری ،هماهنگــی و گفتوگــو در میــان اعضــای جامعــه ،آنهــا را قــادر
میســازد تــا اهــداف مشترکشــان را بهطــور کارآمــدی دنبــال کننــد (.)Putnam, 2001:123
ایــن تعریــف دو جــزء بــرای ســرمایه اجتماعــی تعییــن میکنــد .1 :پیونــد عینــی میــان افــراد .2
ایــن پیونــد دوجانبــه مــورد اعتمــاد و مســتلزم احســاس مثبــت اســت ( .)Paxton, 1999:93بــا
افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه ،احســاس مثبــت و اعتماد در ســه ســطح فــردی ،گروهی و
کالن فراهــم میشــود( . )Bourdiue, 1985: 284از دیــد ولــکاک ،ســرمایۀ اجتماعــی دربردارنــدۀ
اطالعــات ،اعتمــاد و هنجارهــای متقابــل اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی و تعامــات یــک فرد
وجــود دارد و رســیدن بــه اهــداف را تســهیل میکنــد(.)Woolcock, 1988:153

 .3چهارچوب نظری(حکمرانی مطلوب؛ گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی)
در الگــوی حکمرانــی مطلــوب ،دو بخــش ســازماندهی شــده اســت .در بخــش اول ،ســاختار
شــکلی و کلــی نیروهــای اجتماعــی ترســیم شــده اســت .در بخــش دوم ،ماهیــت دولــت و نظــام
سیاســی ارائــه میشــود .بخــش اول در حقیقت بر مبنای شــراکت و همســازی نیروهــای اجتماعی
شــکل میگیــرد .تعادلبخشــی بیــن ارزشهــای متنــوع و گرایشهــای متفــاوت و از بیــن بــردن
جنبههــای ناســازگار در عرصــۀ اجتماعــی ماهیــت اصلــی ایــن بخــش از الگــو اســت (2016 :52

.)Stevic,ایــن بخــش ،نظــام حکمرانــی از طریــق گفتوگــو و بــا شبکهســازی ،موازانهســازی بیــن
تعارضــات و الگوهــای متفــاوت اجتماعــی زمینــه را بــرای ایجــاد ســرمایۀ اجتماعی فراهــم میکند
و بــر کارکــرد و ماهیــت نظــام حکمرانــی تاثیرگــذار اســت.
1. Hani Fan
2. Robert Pontam
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تحــوالت فکــری و فنــی ناشــی از رونــد جهانیشــدن عرصــه بــرای تعامــات و گفتوگــو بیــن
بخشهــای گوناگــون گشــوده و نوعــی تمرکززدایــی در تمــام امــور شــکل میدهــد .در ایــن دوره
ارتباطــات و گفتوگوهــا بهصــورت شــبکهای از نهادهــا ،انجمنهــا و فرایندهــای ارتباطــی در
ســطح ملــی و جهانــی و بهطــور همهجانبــه شــکل میگیرد(بــور .)23 :1397 ،ایــن ارتباطــات
نهــادی در ســطوح مختلف(دولت-دولــت ،دولت-جامعــه ،جامعه–جامعــه ،دولت-نظــام بیــن
الملــل و جامعه–نظــام بیــن الملــل) شــکل میگیــرد .در نظــام حکمرانــی مطلــوب گفتوگــو در
قالــب انتقــادی و عقالنــی و بهشــکل سراســری جریــان دارد و ترتیبــات سیاســی و راهبــری نظــام
اجتماعــی بــا تعاملــی چندجانبــه ،درک متقابــل ،اجمــاع فرهنگــی و حتــی توافــق دربــارۀ مــوارد
خــاص ایجــاد میشــود و شــرایط زندگــی بشــر از طریــق کنــش جمعــی بهبــود مییابــد(2018 :1

 .)Binder,نقــش دولــت در ایــن چهارچــوب تســهیل و ســازماندهی جامعــه اســت بهنحویکــه
منابــع و امکانــات بهینــه تخصیــص یابــد و بیطرفانــه مکانیسـمهای حــل منازعــه را برقــرار و صلــح
و مســالمت و گفتوگــو را بهصورتــی مولــد و ســازنده بیــن افــراد و اقشــار مختلــف جامعــه ایجــاد و
از آن محافظــت و پاســداری کنند(موثقــی.)222 :1386 ،
در نظــام حکمرانــی مطلــوب ،سیاس ـتگذاری از طریــق تعامــل و گفتوگــو انجــام میپذیــرد و
حکومتهــا بــه همــکاری بــا بازیگــران خــارج از کنتــرل سلســله مراتبیشــان وابســته میشــوند
و یــک الگــوی نســبتا پایــدار سیاســتگذاری و هماهنگــی بهوجــود میآورنــد(2012 :310

 .)Kazantsev,از ایــنرو حکمرانــی در قالــب مطلــوب و ایــدهآل آن بــر ماهیــت متکثــر قــدرت و
تکثیــر آن میــان ســطوح دولتــی و غیردولتــی ،تشــویق و ترغیــب تمرکززدایــی از دولــت و اتــکای
روزافــزون بــر اشــکال گوناگون مشــورت و مشــارکت شــهروندان تکیــه دارد .در این معنــا ،حکمرانی
از رهگــذر نگرشــی جدیــد و متفــاوت بــه مســئلۀ محــدود ســاختن قــدرت ســنتی و ایجــاد تغییــر
در آن بــرای نیــل بــه مدلهــای متنــوع تصمیمگیــری جمعــی میپــردازد .دانشــمندان علــوم
اجتماعــی معتقدنــد کــه ناکارآمــدی نســبی دولتهــا در انجــام یکجانبــه امــور موجــب ایجــاد و
بســط ایــن مفهــوم شــده اســت .بنابرایــن بــا جداســازی میــان بخشهــای مختلــف دولــت و نیــز
ایجــاد تمایــز میــان بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی و بخــش دولتــی و جامعــه مدنــی از ســوی
دیگــر ســعی در تغییــر ســاختار ســنتی و عمــودی قــدرت میشــود و نقــش و تأثیرگــذاری نهادهای
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مــوازی دولــت در سیاس ـتگذاریها و تصمیمگیریهــا افزایــش پیــدا میکنــد .قــدرت مشــروع
از طریــق مشــارکت ،گفتوگــو و مناظــره نهادهــا و نیروهــای متنــوع در ســطوح مختلــف بهدســت
میآیــد( .)UN-HABITAT, 2012:6-7دولــت هــم نقشــی تســهیل کننــده و راهبــر دارد.
بنابرایــن حکمرانــی اگرچــه صورتــی سیاســی دارد ،امــا ماهیتــی اجتماعــی و متکثــر و در تعامــل و
گفتوگــو بهدســت میآیــد.
بــا توجــه بــه ســاختارها و شــبکههای شــکل گرفتــه در نظــام حکمرانــی در ســطوح خــرد،
میانــی و کالن تعامــات ،همــکاری و اعتمــاد میــان افــراد گســترده میشــود .بهعبارتــی هرچــه
در جامعــه مشــارکت مدنــی ،تعــداد انجمنهــای داوطلبانــه و ســازمانهای مــردم نهــاد بیشــتر
شــود زمینــه گفتوگــو و تعامــل گســترش مییابــد و بــه مــوازات آن ســرمایۀ اجتماعــی نیــز
تقویــت میشــود( .)van der Kroon, 2002 :9دولــت بــه جامعــۀ مدنــی و گفتوگوهــای شــکل
گرفتــه در نهادهــای آن نیــاز دارد تــا سیاســتهای خــود را مشــروعیت ببخشــد .تشــکلهای
جامعــۀ مدنــی نیــز نیازمنــد نهادهایــی هســتند کــه پشــتوانهای قــوی را بــرای حفظ حقــوق فردی،
حاکمیــت قانــون ،تکثرگرایــی و زمینهســازی در جهــت فراهــم آوردن بســترهای مناســب اقتصادی
بهوجــود مــیآورد.
گفتوگــو در ســطح فــردی و خــرد هــم موجــب همــکاری و هماهنگــی میشــود و کســب ســود
و مزیــت متقابــل را در پــی دارد و ایــن بــه پیشبینــی رفتارهــای اجتماعــی منجــر میشــود و در
جهــت گســترش ســرمایۀ اجتماعــی عمــل میکند(تاجبخــش ،)25 :1384،امــا گفتوگــو در
ســطح دولــت ،اجمــاع نخبــگان در ترســیم اســتراتژیهای کالن و راهبــری توســعه را در پــی دارد
و دولــت پیدرپــی بــه اصــاح و پاالیــش فرایندهــای سیاســتگذاری میپــردازد و ایــن فراینــد
موجــب کارآمــدی دولــت میشــود .بهعبارتــی در قالــب نظــام حکمرانــی مطلــوب سیاسـتگذاری
مؤثــر نیازمنــد همــکاری ،هماهنگــی و مشــارکت در درون و فراتــر از مرزهــای ســازمانی حکومــت
ً
اســت؛ امــری کــه مســتلزم تعامــات گســترده بیــن بازیگرانــی اســت کــه غالبــا پیشزمینههــا و
ترجیحــات ارزشــی کامــا متفاوتــی دارنــد(.)Pierre Peters, 2012: 45
بــا توجــه بــه نــکات مــورد اشــاره بایــد گفــت هرچنــد حکمرانــی مطلــوب بهعنــوان یــک مقولــه
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در عصــر جدیــد توســط نهادهــای بینالمللــی مطــرح میشــود ،امــا ماهیــت و اصــول حکمرانــی
مطلــوب و ســاختار اجتماعــی برآمــده از آن بــا موازیــن و تعالیــم اســامی مطابقــت دارد .از آنجــا
کــه الگــوی حکمرانــی مطلــوب اســامی بــا ابتنــا بــر خدامحــوری و حفــظ کرامــت انســانی و در
نظرگرفتــن ارزشهــای دینــی در برنامهریــزی و نیــز بــا ارائــه سیاس ـتهای منطقــی مبتنــی بــر
وحــی در سیاســتگذاری امــور اجتماعــی در تــاش بــرای تامیــن ســعادت دنیــوی و اخــروی
اســت(مفتح و همــکاران170 :1394 ،؛رضایــی .)110 :1392 ،بــر ایــن اســاس و بــا مراجعــه
بــه منابــع اســامی و ســیره و روش حکومتــی پیامبــر اســام و همچنیــن امــام علــی gنوعــی
حکمرانــی اســامی بــا ســاختاری مردمگــرا ســازماندهی میشــود کــه بــر مولفههایــی ماننــد
حقطلبــی ،قانونگرایــی ،فسادســتیزی ،رفــق و مــدارا ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،عدالــت،
مشــارکت ،اثربخشــی و پاســخگویی اســتوار اســت کــه ایــن ماهیــت و ســاختار زمینــه را بــرای
ارتباطــات اجتماعــی و مشــارکت سیاســی و در نهایــت ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی در مســیر از پیش
تعییــن شــده فراهــم میکند(درخشــه .)28-1 :1397،بنابرایــن در حکمرانــی اســامی و در
آیــات قرآنــی بــر حضــور مــردم در صحنــۀ سیاســی و حمایــت از رهبــر جامعــۀ اســامی تاکید شــده
اســت(انفال .)64 ،در ایــن ســاختار ،ارتبــاط و همدلــی بیــن ایــن دو بخــش تعالی دنیــوی و اخروی
را در پــی دارد .هرچنــد نقــش حاکــم و حکومــت بــا دو وجــه عدالــت و علــم راهبــردی و تعییــن
کننــده اســت(قادری45 :1389 ،؛ آل عمــران34 ،و 33؛ انعــام .)90 ،بــر اســاس همیــن منشــا
راهبــرد امــام رضــا gدر برابــر انحرافــات جامعــۀ اســامی پیشبینــی نوعــی حکمرانــی اســت که
ســاختار اجتماعــی و ماهیــت سیاســی مذکــور را در خــود جــای داده اســت.

 .4چهارچوب تحلیلی
نظریــۀ بحــران اســپرینگز چهار مرحلــه دارد که هــر مرحله بر مرحلــۀ قبلی بنیان نهاده میشــود.
مرحلــۀ اول ،شناســایی بحرانهــا و شکســتهای جامعــه اســت .مرحلــۀ دوم ریشــهیابی علــل
اســت .مرحلــۀ ســوم نظریــه بــه بازســاری ذهنــی جامعــه سیاســی میپــردازد و آرمانشــهر مجســم
میشــود .در مرحلــۀ چهــارم بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده در مراحــل قبلــی بــه ارائــه درمــان
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و راه حــل میپردازد(اســپرینگز45-38 :1370،و  .)235در بخــش پنجــم ایــن مقالــه سیاســت و
ســیرۀ امــام رضــا gدر مواجهــه بــا جامعــه عصــر خویــش بــر اســاس چهارچــوب تحلیلــی مذکــور
بازســازی میشــود .بدیــن ترتیــب ابتــدا وضعیت و مشــکالت جامعــه از نــگاه امام رضا gبررســی
میشــود .بــر ایــن پایــه ،بــه ریش ـهیابی مشــکالت توســط ایشــان پرداختــه میشــود .ســپس بــا
ایــن مبنــا بدیــل مطلــوب مــد نظــر ایشــان ارائــه میشــود .در نهایــت هــم راهکارهــای امــام رضــا
 gبــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت تحلیــل میشــود.

 .5تبییــن الگــوی حکمرانــی مطلــوب در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــا gبــر اســاس
نظریــۀ بحــران اســپرینگز
 .1-5مشاهده و شناسایی مشکالت جامعۀ اسالمی
دورۀ امــام رضــا203-147(gق) یکــی از دورههــای پرتنــش سیاســی و فرهنگــی اســت .مدت
امامــت امــام هشــتم حــدود  ۲۰ســال بــود کــه میتــوان آن را بــه ســه بخــش جداگانــه تقســیم
کــرد۱0 :ســال اول امامــت آن حضــرت مصــادف بــا زمامــداری هــارون الرشــید اســت ،پنــج ســال
بعــد از آن همزمــان بــا خالفــت امیــن بــود و پنــج ســال آخــر امامــت آن امــام بزرگــوار بــا خالفــت
مأمــون و تســلط او بــر قلمــرو اســامی آن روز مصــادف اســت .بدیــن ترتیــب امــام رضــا gبــا ســه
خلیفــه عباســی همعصــر بودنــد .اوضــاع سیاســی و خالفــت عباســی در دورۀ امــام رضــا gبــا
آشــفتگیهای فراوانــی همــراه اســت .در طــول ایــن  20ســال قیامهــای علــوی و غیرعلــوی زیادی
ضـ ّـد حاكمیــت عباســیان صــورت گرفــت كــه در نهایــت حكومــت عباســی موفـ ّـق بــه ســركوبی
ایــن قیامه ـ ا شــد(طبری ،1363 ،ج  .)5280 :12از دالیــل دیگــر ،اوضــاع نابســامان سیاســی و
اجتماعــی نــزاع بــر ســر تصاحــب قــدرت در میــان خــود بنــی عبــاس اســت .بهخصــوص میتــوان
بــه درگیــری بیــن امیــن و مأمــون بــر ســر قــدرت اشــاره کــرد .ایــن درگیریهــا و تعارضــات
نمیتوانســت بــا اخــاق و اصــول اجتماعــی مــد نظــر امــام رضــا gتناســب داشــته باشــد .امــام
در مجمــوع مــردم را از تفرقــه و جدایــی بــر حــذر میداشــت و از نظــر ایشــان در صــورت نــزاع و
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افتــراق ،ســختترین عذابهــا در انتظــار آنــان است(مجلســی1403 ،ق ،ج ،230 :۷۱ح.)۲۷
در ایــن دوره ،مــوج فکــری و فرهنگــی بیگانـهای بــر جامعــۀ اســامی چیــره شــده بــود کــه در قالب
بحثهــای فلســفی و تردیدبرانگیــز نســبت بــه مبــادی خداشناســی ،بــا خــود کفــر و الحــاد بــه
ارمغــان مـیآورد .همچنیــن شــاهد گــرم شــدن بــازار اهــل نــص و اهــل رأی هســتیم .اهــل نــص
بــه ســنت نبــوی و اســناد و نصــوص دینــی تكیــه میكردنــد و اهــل رأی ،اجتهــاد را در مقابــل نــص
قــرار میدادنــد .جریــان خــوارج نیــز در ایــن دوره فعــال بــود و در مقابلــش ،جریــان مرجئــه قــرار
داشــت .در مقابــل جریــان اهــل حدیــث هــم ،جریــان معتزلــه بــه ارائــه تفكراتــش میپرداخــت.
حتــی فراتــر از ایــن دوگانههــای كالمــی ،انشــعاباتی در میــان شــیعیان نیــز بهوجــود آمــده بــود و
جریاناتــی ماننــد زیدیــه و فطحیــه در جامعــه فعالیــت داشــتند .جریــان بســیار خطرنــاك و مرمــوز
ُ
غــات نیــز در ایــن دوره فعــال بــود و جامعــه را بــه تفكــرات شــیعی بدبیــن میكــرد .از ســوی دیگر،
افــكار الحــادی هــم از آن ســوی مرزهــای ســرزمینهای اســامی در جامعــه رواج پیــدا كــردهبــود.
در چنیــن شــرایطی ،فــردی بهعنــوان خلیفــه بــر جامعــه تســلط دارد كــه افــزون بــر فریبــكاری،
شــخصی عالقهمنــد بــه مباحــث فكــری بــا گرایــش معتزلــی اســت(رفاعی1346،ق ،ج.)375 :1
امــام رضــا gدر برابــر ایــن جریانــات هــم بــا تکیــه بــر مبانــی و اصــول موضعگیــری میکنــد و بــا
رهیافتــی اجتماعــی ســعی در تبییــن اســام حقیقــی دارد.
عرفیســازی سیاســت از راهبردهــای اصلــی دوره مامــون اســت کــه در ایــن دوره امــام رضــا
 gدر برابــر آن جهتگیــری میکنــد و ســعی در ارائــه صحیــح و حقیقــی از ماهیــت سیاســت
دارد(افتخــاری .)16 :1392 ،فرمانروایــان امــوی و عباســی از نظــر عقیدتــی و منــش عملــی،
بــا مبانــی دیــن اســام تعــارض و ســتیز داشــتند .همــان اســامی کــه بــا نامــش بــر مــردم حکــم
ّ
میراندنــد .مــردم نیــز بــه موجــب تســلط حکومــت ،اســام را همانگونــه میفهمیدنــد کــه
اجرایــش را در متــن زندگــی خویــش مشــاهده میکردنــد .پیامــد ایــن اوضــاع ،انحــراف روزافــزون
ّ
و گســترده از خــط صحیــح اســام بــود کــه دیگــر مقابلــه بــا آن آســان نبــود .بــر ایــن اســاس ،امــام
رضــا gاصــل و مبنــای حکومــت و کارکــرد نظــام اجتماعــی را در قالــب زمامــداری ائمــه و امامــان
معصــوم میبینــد و نظــام غیــر از امــام معصــوم را نظامــی منحــرف و ناکارآمــد میدانــد .در ایــن باره
ایشــان میفرماینــد :بهراســتى امامــت زمــام دیــن ،مایـ ۀ نظــام مســلمین ،صــاح دنیــا و ّ
عزتمندی
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مؤمنــان اســت .همانــا امامــت ریشــۀ اســام بالنــده و شــاخ ۀ بلنــد آن اســت .کامــل شــدن نمــاز
و زکات و روزه و حــج و جهــاد و فراوانــى غنایــم و صدقــات و اجــراى حــدود و احــکام و نگهــدارى
مرزهــا و اطــراف کشــور،بهوســیله امــام انجــام مىگیــرد .امــام اســت کــه حــال خــدا را حــال و
حــرام او را حــرام مىکنــد و حــدود الهــى را بــر پــا داشــته و از دیــن خــدا دفــاع مىکنــد و بــا بیــان
حکمتآمیــز و اندرزهــاى نیکــو و دلیلهــاى رســا ،مــردم را ب ـ ه ســوى پــروردگار خویــش دعــوت
مىکند(کلینــی ،1381،ج.)284 :1
بهرغــم تمــام مــواردی کــه گفتــه شــد وجــود آزادی و آســایش نســبی دهــه آخــر و نیــز علــم
دوســتی کــه بهخصــوص در زمــان مامــون شــکل گرفته بــود و همچنین شــرایط مســاعد و مناســب
سیاســی و فرهنگــی در ایــن دوره کــه در صــورت اتحــاد بیــن شــیعیان و جمــع شــدن زیــر پرچــم
اصیــل امامــت ،میتوانســت بهعنــوان نقطــۀ اوج و عطفــی مهــم و حتــی عصــری طالیــی بــرای
شــیعه امامــی مطــرح شــود و آثــار گرانبهایــی از خــود بهجــا بگذارد(اکبــری .)5-4 :1390،لــذا
امــام رضــا gدر ایــن فضــا و بــا ســرگرم دیــدن حکمرانــان ،فرصــت کوتاهــی را بهدســت آورد تــا
وظیفــۀ خــود را بــرای آگاه کــردن مــردم ایفــا نمایــد .امــام بــا شــگرد ویــژۀ خــود ،نفــوذ گســتردهای
بیــن مــردم پیــدا کــرد و حتــی نوشــتههایش در شــرق و غرب ســرزمینهای اســامی منتشــرشــد.
 .2-5ریشهیابی بحرانها و مشکالت جامعه
در ایــن دوره بــازار مکاتــب گوناگــون فکــری ،فلســفی و کالمــی داغ اســت و گســترش
فیزیکــی ،جغرافیایــی و فکــری جامعــه زمینــه را بیشــتر بــرای بــروز مشــکالت فراهــم میکنــد.
از ای ـنرو مهمتریــن مشــکل انحــراف از مبانــی اصیــل اســامی و عرفیســازی قــدرت سیاســی
اســت(جمعی از نویســندگان .)363 :1393،ایــن مشــکل دالیــل مختلفــی داشــت کــه یکــی از
دالیــل آن انحرافــات عقیدتــی در نهضــت ترجمــه بــود .برخــی از آثــاری کــه ترجمــه میشــد ،بــا
افــکار و مبانــی اســامی تعــارض داشــت و موجــب شــبهاتی در میــان مســلمانان و همچنین باعث
تفرقــه میشــد .ظهــور فرقههــای مختلــف هماننــد قطعیــه ،واقفیــه ،بشــریه ،اســماعیلیه ،غــات،
مفوضــه ،معتزلــه ،اهــل حدیــث ،اهــل جبــر ،قائلیــن بــه تناســخ و زنادقــه کــه خــود بار مشــکالت را
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بیشــتر میکرد(امــام جمعــه زاده و همــکاران.)23-15 :1393 ،
از مهمتریــن مشــکالت ایــن دوره انحــراف از ســنت نبــوی اســت .بهعنــوان نمونــه مأمــون دســتور
داد تــا حضــرت رضــا gنمــاز عیــد را بخواننــد .امــام رضا gابتــدا نپذیرفتنــد ،ولی چــون مأمون
اصــرار کــرد ایشــان فرمودنــد بــه شــرطی نمــاز میخواننــد کــه اجــازه دهنــد بــه شــیوۀ رســول خــدا
 nو علــی gنمــاز بخوانند(مفیــد.)256:1378 ،ایــن جملــه نشــان میدهــد کــه در ایــن دوره
از آن ســنت اصیــل تــا چــه حــد انحــراف بهوجــود آمــده اســت .یکــی دیگــر از انحرفــات بهوجــود
آمــده در ایــن دوره تحریــف احادیــث اســت و احادیــث جعلــی فراوانــی نشــر پیــدا میکنــد .در ایــن
دوره شــایعات و دروغپراکنــی فراوانــی علیــه اهــل بیــت رواج پیــدا میکنــد .از دیگــر مشــکالت
ایــن دوره فریــب و نیرنــگ حکومــت اســت .ایــن مشــکل بیشــتر زمــان خالفــت مامــون وجــود
داشــت(جهانگیر فیــض آبــادی و فرخــی  .)18 :1395،پایههــای مشــروعیت سیاســی خالفــت
در ایــن دوره هــم بــر اســاس نظریههــای مشــروعیت در دورۀ خالفــت راشــدین و هــم نظریههــای
برســاختی اســت ،یکــی از تدابیــر اصلــی امــام رضــا gنقــد ایــن پایههــا و دفــاع از مبانــی و اصول
شــیعه است(میرحســینی.)195-155 :1399،
یکــی از آفــات مهــم اجتماعــی و سیاســی جامعــه در ایــن دوره رخنه کــردن رذایل اخالقی اســت.
امــام رضــا  gمیفرماینــد :مــا اهــل بیتــی هســتیم کــه حتــی وعــدۀ خــود بــه شــخصی را دیــن
خــود میبینیم(یعنــی اگــر قــول و وعــدهای شــخصی دادیــم) ملتــزم هســتیم کــه ماننــد دیــن و
بدهــی آن را ادا کنیــم ،همچنانکــه پیامبر چنیــن کردند(قمــی .)929 :1377،از دیگر مشــکالت
اجتماعــی در ایــن دوره ،ظلــم و پایمــال کــردن حقــوق و کرامــت افــراد و بیعدالتــی اســت .بهویــژه
اینکــه ایــن رفتــار بــه انحــای مختلــف از ناحیــه نظــام حکمرانــی رخ میدهــد .امــام رضــا gبــه
شــیوههای مختلــف ســکوت ،فشــار و مقابلــه ،پــرده از ظلمهــای مامــون کنــار میزدنــد تــا بــه
درد ســادات و علویــان رســیدگی و آنهــا را از ریش ـهکن شــدن حفــظ کننــد .امــام میفرماینــد:
بهکارگیــری عــدل و احســان عامــل پایــداری نعمتهاســت(ابن بابویــه1413 ،ق،ج.)24 :2
امــام رضــا gدر ایــن دوره بــا مشــی میانــه و بــر مبنــای اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،
انحرافــات و اشــکاالت سیاســی را بــدون هیــچ مالحظــهای تذکــر میدهنــد .امــام بــا اصــول و
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مبانــی حقیقــی اســام و مذهــب شــیعه ســعی داشــتند کــه بــر انــواع انحرافــات غلبــه کننــد.
بنابرایــن هــدف امــام چــه قبــل و چــه بعــد از والیتعهــدی ایــن اســت کــه از طریــق گفتوگــو
بــا مــردم و مناظــره بــا جریانــات مختلــف فکــری و فلســفی انحرافــات را از بیــن ببرنــد و مــردم را در
مســیر اصلــی و حقیقــی اســام هدایــت کنند(درخشــه.)11 :1392 ،
میتــوان گفــت از نظــر امــام رضــا gمهمترین مشــکل جامعــه در ایــن دوره ،انحــراف از حقیقت
اســام اســت و بــرای حــل ایــن مســئه یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی مطلــوب بــا یــک ماهیت
هدفمنــد و راهبــردی در نظــر میگیرنــد و از لحــاظ ماهــوی بــر ایــن اصــل کلــی تاکیــد دارنــد کــه
کاربســت حقیقــی سیاســت اســامی تامیــن ســعادت جامعــه و افــراد اســت .لــذا نباید با نادرســت
پنداشــتن هــدف سیاســت در تامیــن قــدرت از هــر ابــزاری بــرای نیــل بــه آن بهــره بــرد .بنابرایــن
در ایــن دوره انــواع انحرافــات فکــری و عقیدتــی و مشــکالت و بحرانهــای اجتماعــی ،سیاســی در
جامعــۀ اســامی گســترش پیــدا میکنــد کــه مهمتریــن عامــل آن از نظــر امــام رضــا gاوال در
نظــام و ســاخت حکومــت بنــی عبــاس بهویــژه در روش حکومتــداری دوره مامون بیشــتر مشــاهده
میشــود .ثانیــا شــرایط فرهنگــی و اخالقــی بهگون ـهای اســت کــه جامعــه بهتدریــچ از مبانــی و
اصــول اولیــه اســامی دور میشــود.
 .3-5حکمرانی مطلوب در سیره و اندیشه امام رضا:g
در واقــع سیاســت و حکومــت در دیــدگاه امــام رضــا gهمــان ادامــه جریــان بشــر بهســوی
خیــر ،ســعادت و فضیلــت بهشــمار م ـیرود و ابــزاری اســت کــه زمینــه را بــرای اهــداف متعالــی
فراهــم میکند(حاتمــی .)202 :1398 ،البتــه عرصــۀ سیاســی در یــک زمینــۀ اجتماعــی همــدل
و هماهنــگ بــه شــرایط تعالــی و تعــادل میرســد .نظــام حکمرانی در اندیشــۀ امــام رضــا gدارای
دو بخــش اجتماعــی و سیاســی اســت کــه بــا همــکاری تمامی نیروهــای اجتماعــی و نیز بهوســیله
حکومتــی کــه دارای ماهیتــی هدفمنــد و ســعادت گــرا اســت شــکل میگیــرد.
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 .1-3-5حکمرانی در اندیشۀ امام رضا:g
تشــکیل حکومــت اســامی بهعنــوان یکــی از ابزارهــای اصلــی دیــن اســام در هدایــت مــردم
بــه ســعادت حقیقــی اســت .بــر ایــن پایــه در نظــام حکمرانــی اســامی و شــیعی حاکــم عالــم و
عادلتریــن فــرد اســت .چنانکــه مبنــای اندیشــه سیاســی امــام رضــا gهــم ماننــد پــدران
بزرگــوارش بــاور بــه تشــکیل حکومــت مطلقــه دینــی بــر پایــۀ حاکمیــت الهــی و نفــی حاکمیــت
خاندانــی ،قبیلـهای و قومــی اســت .بــر ایــن اســاس ،سیاســت در اندیشــۀ امــام رضــا gهمــان
ادامــۀ جریــان بشــریت بهســوی خیــر ،فضیلــت و ســعادت اســت و پیــروی از طریــق اهــل بیــت
همــان ادامــه جریــان بشــر بــه ســوی خیــر و ســعادت اســت کــه تنهــا راه نجــات و رســتگاری و غلبــه
بــر انحرافــات جامعــه است(درخشــه .)87 :1392،
هــدف حکمرانــی اجــرای حــدود الهــی اســت .از نظــر ایشــان اگــر حاکمــی از اجــرای حــدود
الهــی ســرباز بزنــد ،مســتحق عــذاب الهــی اســت .امــام رضــا gمیفرماینــد :اگــر چیــزی از
پیــش خــود آوردم یــا در حکــم خــدا تغییــر و دگرگونــی کــردم ،شایســته ایــن مقــام نبــوده ،خــود را
مســتحق کیفــر نمــودهام و مــن بــه خــدا پنــاه میبــرم از خشــم او(ابــن بابویــه ،1372،ج.)111 :2
بنابرایــن از نظــر امــام رضــا gحکومــت زور و زر دنیــا نیســت ،بلکــه مســئولیتی الهــی اســت کــه
مبنایــش حفــظ اســام ،عدالــت ،اســتکبار ســتیزی ،آزادی و کرامــت انسانهاســت .امــام رضاg
درحقیقــت ســعی در بنیــان نهــادن یــک آرمانشــهر اســامی دارد کــه بــر اســاس تعالیــم قرآنــی
و آموزههــای نبــوی راهبــری میشــود و در مســیر تحقــق آموزههــای اســامی ،جــاری کــردن
شــریعت الهــی و ســنت و ســیرۀ رســول اکــرم nحرکــت میکنــد و زایــل کننــده تمــام انحرافــات
اســت کــه بــدون شــک بــه ســعادت بشــری رهنمــون میشــود .بنابرایــن در آرمانشــهر مــد نظــر
امــام gنوعــی حکمرانــی شــکل میگیــرد کــه عــاوه بــر بخــش حکومت(نظــام سیاســی)،
اجزایــی دیگــر وجــود دارد و نظــام سیاســی دارای ماهیــت و ســاختاری اســت کــه موجــد نوعــی
توســعه و تعامــل اجتماعــی میشــود .از نظــر امــام رضــا gانســان بــرای تحقــق اهــداف خــود
نیازمنــد ارتبــاط بــا ســایر افــراد اســت تــا بتوانــد بــه نتایــج مطلــوب مــد نظــر خویــش دســت یابــد و
ایــن خواســته جــز بــا وحــدت و یکدلــی تحقــق نمییابــد .بدیــن ترتیــب ،مــدل حکمرانــی مــد نظر
امــام رضــا gدر قالبــی اجتماعــی و درگفتوگــو و تعامــل بــا دیگــران بهدســت میآیــد .بنابرایــن
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

195

196
امــام رضــا gدر آگاهســازی تمامــی اقشــار مــردم دربــارۀ واقعیــت حکومــت مامــون و مقایســه آن
بــا حکومــت اصیــل اســامی میکوشــد(افتخاری .)19 :1392،بــر ایــن اســاس ،از نظــر امــام رضا
 gبنــای حکمرانــی از ســه جــزء اساســی تشــکیل میشــود .بنیــان حکومــت اســامی بــر اصــل
توحیــد و ایمــان بــه خداونــد یکتــا قــرار گرفتــه اســت و جــزء بعــدی کــه امــام اســت ،بایــد احــکام
الهــی را جــاری ســازد و امــام از طــرف خداونــد مامــور بــرای اجــرای قواعــد الهــی اســت و هــر چنــد
مشــروعیت امــام ازطــرف خداونــد اســت ،امــا بــا حمایــت مردمــی جنبــه عملیاتــی پیــدا میکنــد و
ایــن فرامیــن و قواعــد الهــی هــم بــرای رســتگاری مــردم اســت(ابن بابویــه36 :1390 ،؛ فرمیهنــی
فراهانــی.)73 :1393،
 .2-3-5اجزای نظام حکمرانی در اندیشۀ امام رضا:g
الف .توحید

بنیادیتریـــن اصـــل در منظومــۀ جهانبینـــی امام رضا gتوحیـــد اســـت .توحیــد پایۀ معرفت
خداونــد اســت .امــام رضــا gشــرط رهایــی از عــذاب الهــی را توحیــد و شــرط توحیــد را قبــول
والیــت و امامــت میدانــد .خداونــد متعــال برتریــن حاکــم و ولــی ایــن جهــان اســت و همــۀ
پدیدههــا در ســایۀ قــرب او معنــا پیــدا میکنــد .در چنیــن حکومتــی حاکــم مســئول اســت و دیگــر
بــه دیــد منفعتطلبانــه بــه حکومــت نظــر نمیافکنــد و حکومــت ودیع ـهای الهــی اســت و همــه
چیــز صبغــه الهــی پیــدا میکند(نقیــه.)71 :1391،
ب .امام معصوم

ّ
حاکمیــت امــام معصــوم ســامان یافتــه و فقط بــا حاکمیت اوســت که
اندیشــۀ سیاســی شــیعه بــر
امــور ســامان مییابــد و ّامــت راه صــاح و ســعادت را میپیمایــد .امــام رضــا gبــا معرفــی جایــگاه
و مقــام امــام معصــوم بــر انتصابــی و عصمــت بــودن آن تاکیــد میکنــد .امامــت در عیــن اینکــه
زعامــت دینــی و دنیــوی مــردم را برعهــده دارد از همــه حیــث شایســتهترین فــرد بــرای تصــدی
حکومــت است(درخشــه .)19 :1394 ،آنــان جانشــینان رســول خــدا هســتند و در هــر زمانــی امر
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امامــت اســتوار اســت و هیـچگاه هســتی خالــی از حجــت نیســت .چنانکــه در روایتــی بــه نقــل از
محمــد بــن اســماعیل ،امــام رضــا gمیفرماینــد :هرکــه بــدون امامــی بمیــرد بــه مــرگ جاهلیت
مــرده اســت(ابن بابویــه1413 ،ق ،ج .)668 :1از نظــر امــام رضــا gامــام موهبتــی از جانــب
خــدا بــرای مــردم اســت؛ زیــرا عقــول مــردم تــوان انتخــاب امــام را ندارد(طبرســی1430،ق،ج:2
 .)433بــر ایــن مبنــا ،حرکــت صحیــح و واقعــی بــر اســاس ســنت و روش پیامبــر و امیرالمومنیــن
 gاســت .درحقیقــت بــا ایــن مختصاتــی کــه امــام رضــا gبــرای امــام معصــوم برمیشــمرد،
حکومــت عباســیان را بــه چالــش میکشــد و بهنوعــی حکمرانــی مــد نظــر ایشــان را هــم
میتــوان در ایــن قالــب گنجانــد .از مجمــوع روایــات امــــام رضــــا gدربــــارۀ شــــئون امــــام
اینطــــور برداشــت میشــود کـه اجـرای حـدود و احـكام الهـی ،پاسـداری از جامعـۀ اسـالمی
در برابـــر هجـــوم بیگانـــگان ،تقسـیم سـرمایههای عمومـــی میان افـراد جامعـــه ،ایجـاد وحـدت
و انســـجام میــان اقشـــار جامعـــه ،حمایــت از مظلومـــان ،حفـــظ دیــن از تحریــف و دســـتبرد
بدعتگـذاران و كجاندیشـان از شـئون و وظایـف امامـت اسـت .بدیهـی اسـت ابـزار تحقـق ایـن
شـــرطها ،قـــدرت اجرایـــی و سیاســـی است .بر این اساس ،مقــــام امامـــت در عیـــن ارتبـــاط و
پیوسـتگی بـا حـوزۀ الهـی و وحیانـی بـه مسـائل سیاسـی و اجتماعـی بیاعتنـا نیسـت و امـور را
به نحــــوی تدبیــــر میکنــد کــه کاربســت قــــدرت در راســتای تحقــق اهــداف اســاسی بــه
بهتریــــن شکل پیادهســــازی شــــود(جمالزاده.)187 :1397،
ج :مردم

منصــب عالــی امامــت و انجــام وظایــف و مســئولیتهای آن نیازمنــد بیعــت و اســتقبال مردمــی
نیســت .بــه دیگــر ســخن ،مشــروعیت آن بــه مقبولیــت عمومــی نیــاز نــدارد؛ زیــرا مشــروعیت و
حقانیـتاش را از خــدا بهدســت مـیآورد .پــس امــام همــواره حــق و مشــروع اســت ،خــواه همــۀ
مــردم او را بــه امامــت قبــول داشــته و بــا وی بیعــت کــرده باشــند ،خــواه حتــی یــک نفــر هــم بــه او
ایمــان نیــاورده باشد(حســینی فــر ،)155 :1395 ،امــا اساســا آنچــه را کــه خداونــد بهعنــوان امــام
و اولیاالمــر بــرای مــردم قــرار داده اســت ،قطعــا اقبــال مردمــی نیــز در پــی دارد ،کمــا اینکــه در
زندگــی امــام رضــا gبارهــا اســتقبال مــردم از ایشــان در تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت ،از جملــه
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اســتقبال بینظیــر مــردم نیشــابور از ایشــان کــه هــزاران نفــر آمــاده و قلــم بهدســت منتظــر قــدوم
ایشــان بودنــد و همچنیــن نماز بــاران و عیــد فطر(ابــن بابویــه ،1372،ج .)141 :2لــذا دورۀ حیات
امــام هشــتم gاوجگیــری گرایــش مــردم بــه اهــل بیــت  bو گســترش پایگاههــای مردمــی این
خانــدان اســت .امــام از پایــگاه شایســته مردمــی برخــوردار اســت و در همــان شــهر کــه مامــون بــا
زور حکومــت میکــرد او مــورد قبــول همــۀ مــردم بــود و بــر دلهــا حکومــت میکــرد ،چنانکــه
مامــون را مجبــور بــه پیشــنهاد والیتعهــدی میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،ســاختار سیاســی و ماهیــت الهــی آن در دیــن اســام و مذهــب تشــیع و بــه
مــوازات آن ســیرۀ امــام رضــا gدارای ابعــادی فراتــر از خالفت(دولــت) اســت و در کنــار آن اضالع
اجتماعــی دیگــری وجــود دارد کــه در ایــن ســاختار (حکمرانــی) وجــه غالــب و ماهیــت اصلــی و
همچنیــن هــدف راهبــردی آن از طریــق گفتوگــو بیــن تمــام ســطوح اجتماعــی قابــل تحقــق
اســت کــه البتــه ایــن ارتباطــات همهجانبــه بــه پویایــی اجتماعــی و در نهایت شــکلگیری ســرمایۀ
اجتماعــی منجــر میشــود.
ساختار حکمرانی گفتوگو محور امام رضاg
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 .4 -5ارائه راه حل

حکمرانــی مطلــوب در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــا gو بهنوعــی تحقــق جامعــه مــد نظــر ایشــان
بــه دو فراینــد ب ـ ه هــم پیوســته وابســته اســت .1 :گفتوگــو بیــن ارکان اجتماعــی  .2از طریــق
گفتوگــو ســرمایۀ اجتماعــی ایجــاد میشــود کــه ایــن خــود جامعــه را در مســیر تحقــق اهــداف
قــرار میدهــد.
 .1-4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در سیره و اندیشۀ امام رضاg

همانطورکــه گفتــه شــد امــام رضا gبــرای انســان حــق آزادی و اندیشــه قائل اســت و در همین
چهارچــوب بــه کنــش سیاســی و اجتماعــی تمــام آحــاد مــردم جامعــه میاندیشــد .از نظر ایشـــان
دیگـــران هـــم حـــق دارنـد آزادانـه فکـر کننـد و هرچـه خواسـتند ،بگوینـــد و این را گامـی مثبـت و
مقدماتـــی در ایجـــاد ارتبـــاط وگفتوگـــو در جامعــه و بین نیروهــای اجتماعی می داننــد که زمینه
را بــرای توســعۀ نظــام اجتماعــی و گســترش ســرمایۀ اجتماعــی فراهــم میکنــد.
 .2- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در سطح دولت(خالفت)

باتوجــه بــه ســیرۀ امــام رضــا gو ســایر ائمــه ،حتــی در ســختترین شــرایط ،حــق امامــت و
والیــت خــود را کتمــان نکــرده و در هــر فـرصـــت و شـــرایطی آن را به حــکام وقت یــادآوری میکنند
و این حرف که ائمـــه از سیاســـت و مســـائل حکومـــت دوری میکنند ،عین بیاطالعی از روش و
راهبــرد امامــان اســت ،زیــرا ائمــه هیچگاه از حـــق خــود چشمپوشــی نکردنــد و همواره به مـــسائل
دینــــی و سیاســـی اجتمـــاعی اهمیـــت مـیدادنـــد و نبــودن حکومــت به دســت ایشــان دلیلی بر
بیتوجهــی بــه سیاســت یــا مــدارا بــا خلفــای وقــت نبـــوده؛ زیــرا شــیعه ،امامــت را بالفعــل میداند
نــه باالســتحقاق ،درحالیکــه بـهدرســـتی معلــوم اســـت پیشـــوایان ،امــکان تأســیس حکومــت
نیافتند(کلینــی ،١٣81 ،ج .)٢٧٥ :١
امــام رضــا gبــا شــرط دخالــت نکــردن در وظایفــی کــه بهطــور متعــارف بــر عهــدۀ والیتعهــد
بــوده اســت ،ســاختار والیتعهــدی را عــوض کــرد و آنگاه آن را پذیرفــت .ایــن پیشــنهاد را
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میپذیــرم ،مشــروط بــر اینکــه کســی را نصــب و عــزل نکنــم و ســیره و روشــی را بــر هــم نزنــم و
فقــط در ایــن کار مشــاورهای از دور داشــته باشــم(کارخانه .)164 :1392 ،مامــون هم برای کســب
مشــروعیت و ســرکوب شــورش علویــان و در برابــر خانــدان عباســیان بــه آن امــام نیــاز داشــت،
پیشــنهادهای ایشــان را پذیرفــت ،امــا در عیــن حــال بیشــترین مواضــع سیاســی امام رضــا gدر
دورۀ مامــون و در دورۀ والیتعهــدی اتخــاذ شــده اســت .گفتوگــو بیــن امــام و اعضــای دســتگاه
خالفــت و همچنیــن کوششــی کــه ایشــان انجــام میداد تــا بیــن اعضای دســتگاه خالفــت تعامل
و گفتوگــو در جهــت خدمــت بــه مــردم فراهــم شــود ،دوگــزاره اصلــی و راهبــردی امــام در ایــن
بخــش اســت.
امــام در گفتوگــو بــا مامــون ،ایــن نکتــه را متذکــر میشــود کــه مســائل داخلــی جهــان اســام در
وضعیــت مناســبی قــرار نــدارد و اولویــت خلیفــه درگام اول بایــد ســامان بخشــیدن بــه امــور داخلی
باشــد و از اعتمــاد بــه افــراد ناشایســت اجتنــاب شــود و از وی بهخاطــر غفلــت و بیاطالعــی انتقــاد
میکردند(درخشــه .)28 :1392،امــام همچنیــن دربــارۀ نقــش حیاتــی کارگــزاران نظــام اســامی
بــه مأمــون تذکــر میدادنــد .دربــارۀ امــت محمــد و فرمانروایــی کــه بــر ایشــان داری از خــدا بترس،
زیــرا کارهــای آنــان را تبــاه کــردی و کار را بهدســت کســانی ســپردی کــه بــه غیــر حکــم خداونــد
بلندمرتبــه داوری میکننــد و خــود در ایــن ســرزمین مانــدگار شــده و خانــه هجــرت و محــل فــرو
آمــدن وحــی را تــرک کــردی و بــر مهاجــران و انصــار بــا نبــود تــو ســتم مـیرود و ســوگند و پیمــان
هیــچ مؤمنــی را نــگاه نمیدارنــد و روزگار بــر مظلومــان بهســختی میگــذرد و آنــان بــرای زندگــی
بــه هزین ـهای دسترســی ندارنــد و کســی را نمییابنــد کــه نــزد او از اوضاعــی کــه دارنــد شــکایت
کنند(کلینــی :1381 ،ج .)111 :5امــام همچنیــن مامــون را بــه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و
محرومیــت دعــوت میکنــد و تاکیــد دارد ایــن مایــه خشــنودی و خوشــحالی یــک حاکــم اســامی
است(مجلســی1403 ،ق؛ ج  .)165 :49ایشــان همچنیــن یــادآوری میکنــد کــه هــر فــردی از
کارگــزار بــا مردمــان تحــت قلمــرو خویــش بــرادر هســتند و از ایــن منظــر بایــد بــا آنــان بــه برابــری و
بــرادری رفتــار کنــد و در هــر چیــزی کــه برابــری در آن رواســت(کلینی،1381،ج .)412 :1بهطــور
کلــی امــام رضــا gدر گفتوگوهایــش بــا مامــون چنیــن ویژگیهایــی را در انتخــاب مدیــران
شایســته برشــمرند .1 :دانــش  .2مهــارت  .3خودمفهومی(وجــدان کاری ،امانتــداری ،عدالــت،
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ســامت نفــس)  .4ویژگیهــای رفتاری(تواضــع ،وظیفهشناســی ،فضایــل اخالقــی ،ســاده
زیســتی)  .5انگیزه(قــرب الهی)(شــاه علــی و دوالــی .)224-248 :1396 ،امام همچنین بیشــتر
کارگــزاران را بــه اتحــاد و هماهنگــی درخدمــت بــه مــردم توصیــه میکنــد و ناهماهنگــی و افتــراق
آنــان را از ایــن هــدف دور خواهــد کرد(صحیفــه الرضــا  1406،ق .)394:از نظــر امــام رضــاg
حکومتــی کــه بیــن اجــزا و ارکان آن ناهماهنگــی و عــدم افتــراق باشــد ،در رســیدن بــه اهــداف و
تدبیــر حکومــت عاجــز میمانــد و ایــن بــه فروپاشــی و سســتی پایههــای حکومــت منجر میشــود.
بنابرایــن پذیــرش والیتعهــدی توســط امــام رضــا ،gدر حقیقــت بازگشــت ائمــه بــه سیاســت
بــود و زمینــه را بــرای مطــرح شــدن بیشــتر گروههــای شــیعی در فضــای سیاســی و اجتماعــی و
ارتبــاط بــا دیگــر گروههــای اجتماعــی فراهــم میکنــد .از طــرف دیگــر ،امــام رضــا gبــا حضــور
در ســاختار قــدرت ،رســالت تعلیــم ســنت پیامبــر nو هدایتگــری خــود را از نزدیکتریــن فاصلــه
بــه حاکمیــت آغــاز کــرد .در حقیقــت ،ایــن کار بــه آن حضــرت ایــن امــکان را مـیداد کــه بــه جــای
تمرکــز بــر اصــاح کنشــگران و تــاش بــرای بهســازی خلقیــات فــردی و جمعــی آنــان ،آمــوزگاری
اخــاق را از اصــاح و ترمیــم حاکمیــت و نســبت آن بــا مــردم آغــاز کنــد و اینکــه بــا رعایــت اخــاق
میتــوان بــه کنــش سیاســی و بــه مدیریــت جامعــه پرداخــت.
آن حضــرت ضمــن توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانــی و بهنوعــی تکیــه بــر قاعــدۀ مصلحــت
و همچنیــن تاکیــد بــر مبانــی اســامی در تعامــل بــا مــردم ،بــه آنــان میآمــوزد کــه مــدل و الگــوی
دینــی در رابطــه بیــن حاکــم و مــردم آن اســت کــه او دنبــال میکنــد نــه آنکــه در رفتــار مامــون بــه
چشــم میآیــد .بــا ایــن ســیره در حقیقــت تفــاوت فاحــش میــان ســبک حکمرانــی اهــل بیــتb
بــا ســبک سیاسـتورزی بنیعبــاس را بیــان میکنــد .امــام رضــا gبــا بیــان ایــن ســخنان مــدل
جدیــدی در نســبت میــان حاکمیــت و دیــن درانداختــه و مســئولیت اصلــی حاکمیت را پاســداری
از اصالــت دیــن معرفــی میکند(ابــن بابویــه .)183:1390 ،از ای ـنرو ،ایشــان بــا دو هــدف بــه
ت وگــو و مباحثــه در ســطح دســتگاه خالفــت عباســی و کارگــزاران حکومتــی مبــادرت مــی
گف ـ 
نمودنــد  .1:ارشــاد خلیفــه و کارگــزاران حکومتــی در جهــت برقــراری مســیر صحیح تــوام باانصاف
و عدالــت .2هماهنگــی و تعامــل بیــن کارگــزاران در بخشهــای مختلــف بــه جهــت آنکــه امــور
حکومتــی و خدمترســانی بــه مــردم بــا ســرعت و ســهولت انجــام گیــرد .بنابرایــن آن حضـــرت در
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سطح نظام خالفت و روش حکومتداری در پـــی اصـــاح بینـــش عمومـــی نســـبت بـــه قـــدرت و
سیاســـت و تبییــن دقیــق آن در اســام اســت.
 .3- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی بین امام رضا gو جامعه

پــس از رحلــت رســول nو بــا توســعۀ ســرزمینهای اســامی ،مســلمانان بــه فرقههــای
گوناگــون تقســیم شــدند و بهتدریــج انحرافهایــی در عقایــد آنهــا پدیــدار شــد .در دورۀ امــام
رضــا gکــه ایــن موضــوع بیشــتر اوج گرفتــه و عقایــد برخــی از ایــن نحلههــا بهشــدت در جهــت
انحــراف جامعــه بــود ،امــام ســعی میکــرد بــا مــدارا بــا آنــان برخــورد کنــد و از نیــروی منطــق و
اســتداللی قــوی بــرای مقابلــه بــا ایــن جریانــات برخــوردار باشــند(غنوی .)16 :1395 ،بنابرایــن
در این شرایط امام رضا gدر دو بخش بـــه اصـــاحات فکـــری و دینـــی پرداختنـــد .1 :رد عقاید
باطــل و منحــرف  .2بیان افـــکار و عـــقاید صـــحیح و اصولــی در جامعــه آن روز و درگفتوگو با مردم
عــادی یــا مناظــره بــا صاحبــان فــرق و نحلههــای گوناگــون فکــری.
بــر ایــن اســاس ،امــام رضــا gاز هــر فرصتــی بــرای بــرای ایجــاد رابطــه قــوی میــان خــود و مردم
اســتفاده میکنــد .از مهاجــرت و گــذار از شــهرها بــرای تبلیــغ ،تثبیــت و گســترش تشــیع و امامت
بهرهگیــری میکنــد و تهدیــد را بــه پیشــرفت و فرصــت تبدیــل میســازد .ارتبــاط امــام رضــاg
بــا مــردم چنــان قــوی بــود کــه حضــرت در نــزد مامــون از فعالیــت خویــش در مدینــه یــاد میکنــد و
میفرمایــد :بــه خــدا قســم وقتــی در مدینــه بــودم ســوار بــر مرکب خویــش میشــدم و میــان کوچه
و بــازار رفــت وآمــد میکــردم و وقتــی اهالــی مدینــه و دیگــران حاجــات و نیازهــای خــود را از مــن
درخواســت میکردنــد ،آن را بــرآورده میســاختم .آنهــا مثــل عمــو و خویشــاوندان مــن بودنــد،
نامههــای مــرا در شــهر میپذیرفتنــد و ســفارشهای مــن را رد نمیکردند(مجلســی1403 ،ق،
ج .)144 :49امــام رضــا gبــرای بصیرتافزایــی و گســترش فرهنــگ اســامی جلســات علمــی
زیــادی را تشــکیل دادنــد .خانــه او معمــوال پــر از مــردم بــود و از مــوارد گوناگــون بهخصــوص در
حــوزۀ احــکام اســامی میپرســیدند(کلینی ،1381،ج .)23 :4عــاوه بــر آن جلســات خصوصی
بــرای شــیعیان و یــاران خــود داشــتند و ایــن جلســات در خلــوت شــب صــورت میگرفــت .امــام
شــاگردان خــود را بــه حضــور میطلبیدنــد و مطالبــی را بــا آنهــا در میــان میگذاشــتند و بهتدریج
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شــاگردانی عالــم و دانشــمندی را تربیــت کردندکــه ایــن شــاگردان هــم خــود در توســعه و نشــر دین
اســام و اصــول آن نقــش بــی بدیلــی داشــتند.
بنابرایــن امــام رضــا gبــرای تبییــن و ترویــج اصــول اساســی دیــن اســام در ســطح عمومــی
و جامعــه در برخــورد بــا مــردم عــادی بــه گفتوگــو میپردازنــد و در مرحلــۀ بعــد هــم بــا ســران و
اندیشــمندان فــرق و نحلههــای گوناگــون بــه مناظــره و گفتوگــو آن هــم بــا آداب و رســوم خــاص
خــود و نیــز بــا تســلط بــه مبانــی و علوم مختلــف میپرداختنــد و بـهزودی طــرف مقابــل را مجبور به
پذیــرش حــرف حــق میکردنــد .چنانکــه شــیخ صــدوق میفرماینــد مامــون اندیشــمندان ســطح
بــاالی هــر فرقــه را در مقابــل امــام قــرار مـیداد 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 هیــچ
کــس بــا آن حضــرت روبـهرو نمیشــود جــز آنکــه بــه فضــل او اقــرار کــرده و بــه آنچــه از طــرف امــام
علیــه او اقامــه میشــد ملتــزم میشــدند(ابن بابویــه ،1372،ج .)152 :1در عصــری كــه علــوم و
فرهنگهــای گوناگــون رواج داشــت ،امــام رضــا gچــون خورشــیدی فــروزان توانســت در عرصــۀ
فرهنگــی بتابــد و بــه تبلیــغ اســام اصیــل بپــردازد .چنانکــه از اقدامــات مهــم امــام در ایــن دوره
توســعۀ همهجانبــه علــوم اســت .در زمینــۀ برخــی از ایــن علــوم ماننــد طــب و فقــه کتاب مســتقلی
بــه نــام «طــب الرضــا» و «فقــه الرضــا» منســوب بــه ایشــان وجــود دارد .در زمینــۀ تفســیر قــرآن
کتابــی از احادیــث تفســیری ایشــان بــه نــام امــام رضــا gتدویــن شــده کــه حاکــی از توجــه آن به
تفســیر قــرآن و گســترش آن اســت .بنابرایــن تمــام اهتمــام امــام در ایــن دوره از طریــق گفتوگــو و
مناظــره بــر نشــر و گســترش و همچنیــن نهادینــه کــردن مذهــب تشــیع در ســطح جامعــه و از بین
بــردن تمــام انحرافــات اســت(کریمی و دیمــه کار.)118 :1392 ،
بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت پذیــرش والیتعهــدی از ســوی امــام رضــا ،gدیــن را از یــک
مســئلۀ حاشــیهای بــه متــن قــدرت و سیاســت بــرد .ایــن راهبــرد بــه آن حضــرت کمــک میکــرد
تــا بتوانــد اصــاح جامعــه و نیــز دینــی ســاختن آن را از سرچشــمه بــا ارتبــاط صحیــح ،صمیمــی و
همهجانبــه بــا مــردم دنبــال کنــد .در حقیقــت او مواعــظ خــود را از معطــوف بــودن بــه کنشــگران
خــرد باالتــر بــرده و بــا اصــاح ســاختار قــدرت تــاش دارد تــا افــراد و شــهروندان جامعــه را اصــاح
کنــد .یکــی از قواعــد اصیــل اســامی کــه امــام دربــارۀ مــردم و اصــاح آن بـهکار میبــرد ،مقولــۀ
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

203

204
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و دورکــردن آحــاد جامعــه از انحــراف و لغــزش اســت .بنابرایــن در
ایــن بخــش هــم راهبرد کلــی امــام در اعتمادســازی و همــکاری اجتماعــی در دو قالــب میگنجد:
 .1بــا ارتبــاط صمیمــی بــا مــردم عــادی ســعی در هدایــت آنــان بــه مبانــی دیــن اســام بــه دور از
انحرافــات دارد  .2مناظــره بــا افــراد خــاص و دانشــمندان در جهــت آشــکار کــردن انحــراف آنــان بــا
شــیوههای مخصــوص خودشــان .بنابرایــن از پیامدهــای والیتعهــدی امــام ایــن بــود کــه جامعــۀ
اســامی دریافــت کــه چــه کســانی شایســته هســتند و مأمــون بــا عمــل خــود بــر ایــن حقیقــت
اعتــراف کــرد .امــام در شــهرهای مختلفــی از بــاد اســام بــا مــردم روبـهرو میشــدند و مســلمانان
کــه در آن روزگاران بــا نبــودن وســایل ارتبــاط جمعــی از بســیاری از آگاهیها محروم بودند ،ایشــان
را مالقــات و حــق را مشــاهده کردنــد .آشــنایی بســیاری از متفکــران و دانشــمندان مختلــف کــه در
مــرو بــا امــام بــه مناظــره و بحــث نشســتند و اثبات عظمــت علمی امــام و شکســت مامــون و خنثی
شــدن توطئههایــش بــرای تحقیــر امــام را بایــد از آثــار مثبــت سیاســت امــام در بطــن جامعــه تلقــی
کــرد کــه در جهــت حفــظ اتحــاد جامعــۀ اســامی بــر گــرد حقانیــت اســام در برابــر هجمههــای
گســتردۀ فکــری و اعتقــادی دشــمنان اســام موثــر بــود.
 .4- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در نواحی خارج از قلمرو اسالم

امــام رضــا gاز موقعیــت کمنظیــر و اثرگــذار دورۀ والیتعهــدی پیــش از آنکــه بــه جنبــۀ
اجرایــی و قــدرت سیاســی توجــه داشــته باشــند ،آن را بیشــترین و بهتریــن فرصــت بهرهبــرداری
در هدایــت معنــوی مــردم قــرار دادنــد .در ایــن فرصــت ایشــان ســعی کــرد بــا ســفر بــه ایــران و تمام
ســرزمینهای اســامی و همجــوار اصــول اعتقــادی اســام و تشــیع را بیــان کننــد .امــام رضــاg
در ایــن دوره در پایهگــذاری و گســترش اندیشــۀ کالمــی مســلمانان و تشــیع بســیار موفــق بودنــد
و بــه پاســخگویی بــه ســواالت مســلمانان و غیرمســلمانان در امــور گوناگــون میپردازند(محمــدی
ری شــهری.)67-66 :1393 ،
بــر ایــن پایــه ،موضوعــی کــه امــام در مناظراتــش بــه آن توجــه کــرد و باعث تزلــزل شــدید پایههای
حکومــت عباســی شــد تقریــب مذاهــب بــود .در ایــن دوره ،خلفــا بــه بحثهــای فرق ـهای دامــن
م ـیزد کــه امــام رضــا gدر جهــت عکــس آنهــا عمــل میکــرد و بهخاطــر احاطــه بــر اصــول
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تمــام ادیــان میتوانســت در جهــت تقریــب مذاهــب عمــل کنــد .در کنــار آن امــام رضــا gبــه
تربیــت شــاگردانی اقــدام کــرد و ایــن شــاگردان بــا برپایــی و شــرکت در مناظــرات علمی کــه حضور
رهبــران مذهبــی و ادیانهــای مختلــف دینــی برگــزار میشــد بــه تبییــن مواضــع کالمــی اســام و
اهــل بیــت ع میپردازنــد .شــاگردان امــام بهواســطه اینکــه علــم و دانششــان برگرفتــه از ایشــان
بــود ،قــدرت و تاثیرگــذاری فراوانــی بــر نخبــگان و مــردم شــهرهای مختلــف داشــتند کــه در تاریــخ،
جایــگاه آنــان در ترویــج دیــن و معرفــی معــارف اســام در بســیاری از نقــاط بســیار مهــم قلمــداد
میشــود.
یکــی دیگــر از ابزارهایــی کــه در دوران اهــل بیــت از ظرفیت آنان اســتفاده شــد ،شــعر و همچنین
نقــش پررنــگ شــعرا در بیــن مــردم اســت .نــام دعبــل بــن علــی خزاعــی بــرای همــه عاشــقان امــام
رضــا  gشــناخته شــده اســت .همراهــی ایــن یــار وفــادار بــا اهــل بیــت او را شــاعری برجســته
و ســفیری بــرای ترویــج ســیر و ســلوک ائمــه معصومیــن و همچنیــن نشــر معــارف نــاب اســامی
تبدیــل کــرده اســت .همچنیــن دســتاورد دیپلماســی قــوی امــام رضــا gبسترســازی بــرای
انتقــال مرکزیــت شــیعه از ســرزمین حجــاز بــه ایــران بــود .امــام بــا اینکــه بهصــورت رســمی در
هیــچ مســئلهای دخالــت نمیکننــد ،امــا بنــا بــر اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بســیاری از
انحرافــات و اشــکاالت را گوشــزد میکنــد و همیــن موضــوع موجــب گســترش تعالیــم اصیــل دیــن
اســام در سراســر جهــان آن روزگار شــد ،امــا امــام رضــا gدر جهــت تعامــل و ارتبــاط بــا دیگــر
ملتهــا و ادیــان اصولــی ب ـهکار میگیرندکــه ایــن اصــول موجــب نزدیکــی ملتهــا بــه معــارف
اســامی و نیــز اعتمــاد و اطمینــان آنــان بــه معــارف اســامی میشــود کــه عبــارت اســت از:
پذیرش شاگرد از طرف امام بدون هیچ محدودیت قومی و دینی.
از بیــن بــردن هرگونــه امتیــاز طبقاتــی و هــر نــوع برتریجویــی فــردی و اجتماعی(دلبــری و
زحمتکــش.)42 :1396 ،
انجــام مناظــره در فضایــی آرام و بـهدور از تنــش و تســلط امــام بــه امــور گوناگــون شــرایط را بــرای
جــذب دیگــر اقــوام فراهــم میکنــد.
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حضــرت مســئله برابــری و عدالــت اجتماعــی را از ضروریترین مســائل در حفــظ و تحقق تقریب
مذاهــب مطــرح میکنــد و اعــام کردنــد که عدالــت الزمــه توحیــد است(اســماعیل زاده امامقلی،
.)179:1395
از نظــر امــام ،اختــاف عقیــده در زندگــی اجتماعــی و بیــن انســانها امــری طبیعــی بــه شــمار
میآیــد و ایــن اختــاف عقیــده نبایــد مانــع تقریــب و وحــدت شــود.
احتــرام بــه حقــوق دیگــر مذاهــب؛ درنگــرش امــام رضــا اختالفــی کــه ناشــی از عوامل سیاســی،
اجتماعــی و بــر پایــۀ حــب و بغضهــای مذهبــی باشــد بــرای فهــم و تدبیــر در دیــن و کشــف
حقیقــت نــه تنهــا پذیرفتنــی نیســت ،بلکــه جلوگیــری از آن نیــز الزم و ایــن خود درحقیقــت عاملی
بــرای تقریــب مذاهــب اســت.
نفــی قومیتگرایــی :یکــی از راهکارهــای اســام بــرای تحقــق تقریــب مذاهــب و وحــدت در
جامعــه مســلمین و ایجــاد حــس بــرادری و یکــی شــدن آحــاد مســلمانان ،نفــی نژادپرســتی و
تبعیضهــای نــاروا بیــن افــراد جامعــه بــوده اســت.
ترویــج خردگرایــی :امــام رضــا gبــا رفتــار و گفتــار خویــش خردگرایــی را ترویــج میکننــد و در
ایــن زمینــه بــر آزاد اندیشــی تاکیــد دارند(سیاوشــی.)74 :1394 ،
بنابرایــن امــام رضــا gبــا توجــه بــه منطــق و بینشــی کــه در دیــن اســام و در اندیشــۀ ایشــان
نهفتــه بــود ،بــه تقریــب دیــن اســام و دیگــر مذاهــب میپردازنــد و بــا تعامــل صحیــح و گفتوگــوی
منطقــی در نشــر و گســترش دیــن اســام و صیانــت از یکپارچگــی دینــی و حاکمیتــی در جامعــۀ
اســامی اقدامــات جــدی بهعمــل میآورنــد.
 .5- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در میان مردم و گروههای مختلف اجتماعی

بــا توجــه بــه نــکات گفتــه شــده امــام بهنوعــی هدایــت سراســری در جهــت اســام اصیــل و
حقیقــی در نظــر میگیرنــد و در ایــن مســیر یکــی از شــیوههایی کــه امامــان طــی چنــد قــرن
بــرای تثبیــت عقایــد صحیــح اســام و انتشــار آن بـهکار میبندنــد ،پــرورش اصحــاب و شــاگردان
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مکتــب اهــل بیــت بــود تــا در برابــر انحرفــات جامعــه یــا در مناظراتــی کــه بیــن اصحــاب و علمــای
ســایر فــرق در مکتــب خلفــا روی میدهــد بــا آمادگــی کامــل مقابلــه نماینــد .در ایــن جهــت تعلیــم
و تربیــت امــام رضــا gهــم بیشــتر مربــوط بــه دوران تقیــه ایشــان و در دوره هارون الرشــید اســت.
همیــن شــاگردان بــه تعامــل بــا مــردم میپردازنــد و درگســترش عمومــی معــارف اصیــل اســامی
نقــش بســزایی دارنــد .امــام رضــا gعــاوه بــر تبییــن معــارف حقیقــی اســام در تعامــات بیــن
مــردم بــا یکدیگــر و در عرصــۀ اجتماعــی بــر اصولــی تاکیــد دارنــد کــه ایــن اصــول بــه تحکیــم و
ثبــات اجتماعــی در جامعــه اســامی منجــر شــود .از مــوارد اصلــی کــه در حــوزۀ فــردی دارای
نمــودی اجتماعــی اســت ،میتــوان بــه تقــوا اشــاره کــرد ،چراکــه شــخص غیــر مطیــع امــر خــدا
طبیعتــا در برابــر مــردم نیــز کرنــش نخواهــد کــرد .کســی کــه حاضــر نیســت در برابــر نعمــات الهی
شــکرگزاری کنــد چگونــه میتوانــد بــا مــردم ســازگاری یابد و بــه آنــان احتــرام بگذارد(حســینی فر،
 .)108 :1395از بارزتریــن شــاخصهای ســیرۀ عملــی آن حضــرت شــب زنــدهداری و عبــادت
ایشــان اســت کــه اکثــر شـبها را تــا ســحر بیــدار بــوده و بســیار روزه میگرفتند(قیومــی:1387،
 .)109عبــادت و خشــوع در برابــر خدوانــد متعــال خــود بــه تحکیــم و بــرادری اجتماعــی منجــر
میشــود .یکــی از مبانــی کــه در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــا gجلوهگــر اســت و موجــب تقویــت
ســرمایۀ اجتماعــی بیــن مــردم میشــود ،محبــت اســت کــه از طریــق گفتوگــو و نزدیکــی ایشــان
بــا اقشــار مختلــف آشــکار میشــود و ســعی میکننــد کــه ایــن مقولــه را بیــن مــردم هــم بپرورانــد.
امــام معصــوم همــواره بــر ایــن مولفــه تاکیــد زیــادی دارنــد کــه دوســتی و دشــمنی جــز در راه
خداونــد نباشــد(امام جمعــه زاده و همــکاران .)209:1395 ،از مفاهیمــی کــه در قالــب ارتبــاط
مــردم بــا مــردم و در تعامــات آنهــا بــا هــم در ســیرۀ رضــوی نمــود پیــدا میکنــد ،مفهــوم احســان
و نیکــوکاری اســت .احســان مــردم بــه یکدیگــر بهوجــود آورنــدۀ جامع ـهای همبســته و همگــن
میشــود کــه بهســرعت در مســیر پیشــرفت و ســعادت گام بــر م ـیدارد .البتــه از نظــر امــام رضــا
 gبنیــان چنیــن جامعـهای بــر مــدار معنویــت اســت .ایــن معنویت خــود زمینــه را بــرای تقویت و
توســعۀ شــهامت ،اطمینــان و آرامــش روانــی ،عفــت و پاکدامنــی ،شــرافت ،برپایی جامعهای ســالم
انســانی و در نهایــت خوشــبختی و تعالــی همــگان میشــود(صحیفه الرضــا  1406 ،ق.)۸۵ :
ابتداییتریــن نکتـهای کــه ایشــان در ارتبــاط بــا یکدیگــر تاکیــد دارند که رعایت شــود راســتگویی
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اســت .از آنجــا کــه میتوانــد سرچشــمهای بــرای ایجــاد اعتمــاد شــود ،چنانکــه ایشــان آن را در
کنــار تقــوی و ورع بیــان میفرمایند(فقــه الرضــا1406 ،ق .)356 :امــام رضــا gهمچنیــن بــر
امانتــداری درکنــار راســتگویی تاکیــد دارنــد و در نامــۀ شــریف به عبدالعظیــم میفرمایند دوســتانم
را بــه امانتــداری امرکــن؟ امــام رضــا gدر تعامــل مــردم با یکدیگر ســنجیدگی و خویشــتنداری را
از مــوارد ضــروری بــر میشــمرند(ابن بابویــه ،1372 ،ج  .)318 :1از مــواردی کــه امــام مــورد توجــه
قــرار میدهــد ،احســان اســت .امــام رضــا gخطــاب بــه عبدالعظیــم حســنی میفرماینــد :بــه
دوســتانم ســام برســان و بــه آنــان امرکــن توجــه بــه یکدیگــر را کــه ایــن امــر باعــث نزدیــک شــدن
بــه مــن اســت .احســان بــه همنوعــان صرفــا در مســائل مالــی خالصــه نمیشــود بلکــه هرگونــه
کمکهــای فکــری ،معنــوی ،عاطفــی ،علمــی را هــم در برمیگیــرد .البتــه در کنــار ایــن مــوارد
کــه بهنوعــی تحکیــم همبســتگی آنهــا میشــود ،عفــو و بخشــش اســت(ابن بابویــه1413 ،ق،
ج.)181 :1
بــا توجــه بــه ایــن نــکات امــام رضــا gدر ارتباطــات اجتماعــی بــه تقــوا ،پرهیــز از تفرقــه و جــدل و
ایجــاد همدلــی بیــن مــردم توجــه دارد و ایــن مــوارد را بهعنوان موجد همبســتگی اجتماعــی قلمداد
میکند(ســروی مجــد .)249 -212 :1395 ،ایشــان بــا اســتناد بــه فرمایشــی از امــام صــادقg
میفرماینــد :از تشــتت و تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد ،زیـرا موجــب رفتــن همــت و کــم شــدن ارزش
و پاییــن آمــدن قــدر و منزلــت شــما میشود(مجلســی1403 ،ق ،ج  .)53 :14ایشــان در جایــی
دیگــر جدایــی از اجتمــاع مســلمانان و خــروج از وحــدت اجتماعــی را نوعــی بیــرون شــدن از دایــره
مســلمانی و بازگشــت بــه جاهلیــت دانســته و فرمودهانــد :آنکــه از جماعــت مســلمانان جدایــی
جویــد ،بنــد اســام را از گــردن نهــاده اســت و مرگــی جاهالنــه خواهــد داشــت(همان .)73 :بنابراین
امــام رضــا gدر عرصــۀ اجتماعــی و تعامــل افـراد بــا یکدیگــر بر اصولــی تاکیــد دارند که ایــن اصول
میتوانــد زمینــه را بـرای مفاهمــه ،همــکاری و نزدیکــی بیــن آنــان فراهــم نمایــد.

نتیجه گیری
در ایــن مقالــه بــه راهبردهــای امــام رضــا gدر فضــای اجتماعــی و سیاســی عصــر خالفــت
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عباســی بــرای هدایــت مــردم بــا اســتفاده از بازســازی چهارچــوب تحلیلــی تومــاس اســپرینگز
پرداختــه شــد .ایشــان در عصــری میزیســت کــه جامعــۀ اســامی بهرغــم انحــراف از مبانــی
اســامی در اوج شــکوفایی فلســفی و علمــی بــود .از ای ـنرو حتــی قبــل از والیتعهــدی بــرای
غلبــه بــر ایــن انحرافــات بــا توجــه بــه مبانــی اصیــل اســامی ،بهنوعــی نظــام اجتماعی و سیاســی
یــا حکمرانــی مطلــوب میاندیشــند .در ایــن نظــام حکمرانــی کــه بنیانــی توحیــدی دارد ،دولــت
دارای ماهیتــی راهبــردی و راهبــر در تحقــق ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت و عــاوه بــر حکومت
بــا ماهیــت مــورد اشــاره ،نیروهــای اجتماعــی دارای کنشــی فعاالنــه و هماهنــگ هســتند .بــر ایــن
اســاس امــام رضــا gتحقــق ایــن حکمرانــی را در مفاهمــه و گفتوگــو بیــن ایــن ارکان میداننــد.
در جریــان ایــن گفتوگــو و تفاهــم ایشــان در ســطح خالفــت انــواع انحرافــات را گوشــزد میکنــد
و اینکــه خالفــت و زعامــت امــور بــه اهــل بیــت تعلــق دارد و اتفاقــا مشــکالت عمومــی جامعــه از
ایــن بخــش نشــئت میگیــرد .امــام رضــا gهمچنیــن بــه ترمیــم نــوع ارتبــاط حکومــت و مــردم
میپــردازد و حکومــت را رکنــی میدانــد کــه عــاوه بــر تمشــیت امــور ،بــا همدلــی و یگانگــی،
وظیفــۀ هدایــت مــردم در مســیر حقیقــی را دارد .در مرحلــۀ بعــد امــام بــه ارتبــاط صمیمی بــا مردم
عــادی و مناظــره بــا نخبــگان در جهــت اثبــات حقانیــت دیــن اســام میپردازنــد .امــام رضــا gبا
ترویــچ آموزههــای اســامی ســعی در ایجــاد همبســتگی و همدلــی بیــن مــردم و دوری از افتــراق
میکننــد .یکــی دیگــر از سیاسـتهای امــام در عملیاتــی شــدن راهبــرد خــود و تحقــق اهدافــش
تقریــب مذاهــب اســت کــه ضمــن تبییــن معــارف حقیقــی ،ســعی در برقــراری بین اســام و ســایر
ادیــان دارنــد .بــر ایــن پایــه میتــوان گفــت امــام رضــا gدر قالــب معــارف اســامی نوعــی نظــام
حکمرانــی را در نظــر دارد کــه در آن دولــت اســامی از ظرفیتهــای الزم بــرای هدایــت امــور
برخــوردار و بــا تمــام ارکان اجتماعــی در ارتبــاط اســت و تعامــات اجتماعــی و گروهــی در باالترین
ســطح خــود قــرار دارد .در عیــن اینکــه ایــن تعامــات وجــود دارد ،تضــارب و تفــرق نظــرات هــم
بــا گفتوگــو و مفاهمــه در جهــت هــدف مــد نظــر هدایــت میشــود .ارتبــاط حــوزۀ اجتماعــی و
سیاســی هــم زمینــه را بــرای تحقــق اهــداف در اداره امــور عمومــی فراهــم میکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن نــکات و بــا تاســی از همیــن آموزههــا در نظــام حکمرانی امــام رضــا gمیتوان
گفــت کــه در عصــر کنونــی و بــرای تحقــق اهــداف انقــاب اســاب اســامی درگام دوم الزم اســت
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در مرحلــۀ اول دولــت ســاخت ،ماهیــت و فرایندهــای اداره امــور را بــر اســاس فرهنــگ و اصــول
انقــاب اســامی ســاماندهی کنــد و در مرحلــۀ دوم مفاهمــه و گفتوگــوی همهجانبــه بیــن
ارکان اجتماعــی و نظــام سیاســی در قالــب ظرفیتهایــی موجــود در اســناد باالدســتی جمهــوری
اســامی و نیــز بــا اســتفاده از امکانــات و ابزارهــای جدیــد ارتباطــی شــکل بدهــد.
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