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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

دریافت: 1399/10/26  پذیرش: 1400/1/25
روح الله صفریان1، امیر مسعود شهرام نیا 2، سیدجواد امام جمعه زاده3  

چکیده 

ــد. ایشــان تحــت شــرایطی  ــام رضــاg در دورۀ خاصــی از نظــر فکــری و اجتماعــی به ســر می بردن ام
ــا راهبردهایــی  پیشــنهاد منصــب والیت عهــدی از طــرف مامــون را می پذیرنــد و ســعی دارنــد جامعــه را ب
منطقــی در مســیر حقیقــی دیــن اســالم هدایــت کننــد. هدف اصلــی ایــن مقاله این اســت کــه چهارچوب 
تحلیلــی چهارمرحلــه ای اســپرینگز بر راهبردهــای امــام رضــاg در آن دوره برای هدایت مردم و تمشــیت 
امــور را بازســازی کنــد. بــر ایــن اســاس، ابتــدا بــه ارزیابــی چشــم انداز ایشــان از مشــکالت و وضعیــت آن 
روز جامعــۀ اســالمی می پــردازد. ســپس بی نظمــی و ناهنجاری هــای جامعــه را از نظــر آن امــام ریشــه یابی 
می کنــد. همچنیــن جامعــۀ مطلــوب و راه حــل امــام رضــاg بــرای رســیدن بــه آن را مطالعــه می کنــد. از 
نظــر امــام رضــاg مهم تریــن مشــکل و بی نظمــی آن روز جامعــه اســالمی، انحــراف در وجــوه گوناگــون 
از دیــن اســالم اســت. ایشــان راه حــل مشــکالت را پیــاده کــردن یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی خاص 
در چهارچــوب اســالم می دانــد کــه در قالــب امــروزی آن ایجــاد نوعــی حکمرانــی مطلــوب اســت. البتــه 
ــه تمــام ابعــاد  ایشــان قبــل از والیت عهــدی، بیشــتر حــوزۀ اجتماعــی حکمرانــی را دنبــال و پــس از آن ب
توجــه می کنــد. تحقــق ایــن حکمرانــی هــم در قالــب گفت وگــو در تمــام ارکان اجتماعــی اســت. آن امــام 
ــرمایۀ  ــاد س ــا ایج ــی ب ــی و به عبارت ــارکت اجتماع ــتگی و مش ــاد، همبس ــا اعتم ــق و ب ــن طری ــوار از ای بزرگ

اجتماعــی بســیاری از اهــداف خــود را تحقــق می بخشــد.
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مقدمه

 یکــی از منازعــات اصلــی در ادارۀ امــور عمومــی و مدیریــت توســعه، نقــش و جایــگاه حداکثــری 
ــا  دولــت و کنــش منفعالنــه  نیروهــای اجتماعــی و یــا برعکــس اســت. در دوره هــای مختلــف و ب
تغییــر و تحــول فکــری و فنــی در عرصــۀ جهانــی از یــک طــرف و تجــارب ناموفــق جهانــی در غالب 
ــود  ــرح می ش ــدگاه مط ــن دو دی ــن ای ــازی بی ــر، موازنه س ــرف دیگ ــا از ط ــدام از آن ه ــر ک ــدن ه ش
ــکل  ــی ش ــای اجتماع ــه نیروه ــش هم ــا نق ــی و ب ــی اجتماع ــور در قالب ــری ام ــوب راهب و چهارچ
می گیــرد، چنانکــه بــر رویکــردی تاکیــد می شــود کــه هــم دولــت کارآمــد و راهبــر و هــم نهادهــای 
ــون، 1392: 122(.  ــد)عجم اوغلو و رابینس ــای داده باش ــاختارش ج ــی را در س ــر اجتماع فراگی
بــر مبنــای ایــن همراهــی دولــت و جامعــه و نقــش همزمــان آن هــا در مدیریــت امــور، نهادهــای 

ــد. ــرح می کنن ــوب را مط ــی خ ــۀ حکمران ــی مقول بین الملل

در نظــام حکمرانــی فراینــد تصمیم ســازی در فضــای اجتماعــی و ســاختاری انجــام می شــود؛ 
بــه عبارتــی، در شــکل دادن بــه سیاســت ها و اســتراتژی های کلــی همــه نیروهــا بــا هــم مشــارکت و 
تعامــل ســاختاری دارنــد)Guga, 2015 :8(. مشــارکت اجتماعــی از طریــق شــبکه ها و انجمن هــا 
صــورت می گیــرد و به نوعــی محصــول نظــام حکمرانــی جامعــۀ همــکار و دولــت کارآمــد اســت. 
در ایــن نظــام اگرچــه تنوعــات و پیچدگی هــا فــراوان اســت، امــا از طریــق ســاختارها و ســنت های 
پیش بینــی شــده تعامــل، گفت وگــو و مذاکــره صــورت می گیــرد و در نهایــت هــم توافــق نهادینــه 
شــده در طراحــی راهبردهــا ایجــاد می شــود. در اســالم 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 
ــاد  ــالمی آح ــی اس ــام حکمران ــت در نظ ــده اس ــاره ش ــی اش ــم قرآن ــردازد. در تعالی ــت( می پ و والی
جامعــه در اداره امــور نقــش و مشــارکت گســترده ای دارنــد. هــدف اصلــی ایــن نظــام حکمرانــی، 
قــرار گرفتــن انســان ها در مســیرکمال و ســعادت اســت)ص، 26؛ آل عمــران، 104(. برقــراری ایــن 
نظــام بــرای پیامبــر اکــرمn و ائمــه حتــی در دورانــی هــم که قدرت سیاســی در دســت نداشــتند، 
مهم تریــن راهبــرد اســت. البتــه بــا اســتقرار حکومــت اســالمی، ســازه های اجتماعــی و سیاســی 
ایــن حکمرانــی، بــروز عینــی و همه جانبــه پیــدا می کند)جمــال زاده و همــکاران،1397: 191(. با 
توجــه بــه شــرایط جامعــه در پیشــرفت زمینه هــای فلســفی و فکــری و نیــز وجــود انــواع انحرافــات، 
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امــام رضــاg بــرای ایجــاد جامعــه ای توحیدمحــور و از بیــن بــردن انحرافــات چــه در دورۀ قبــل 
ــه ایجــاد نوعــی ســاختار اجتماعــی و سیاســی)حکمرانی(  و چــه در دورۀ پــس از والیت عهــدی ب
می اندیشــند کــه ایــن حکمرانــی در دورۀ قبــل از والیت عهــدی بیشــتر جنبــۀ اجتماعــی و پــس از 
آن بــه تمامــی جنبه هــا ســرایت می کنــد. بنیــان ایــن حکمرانی بــا گفت وگــو و همــکاری اجتماعی 
شــکل می گیــرد. حتــی مناظراتــی کــه امــام بــا مکاتــب و فرقه هــای منحرفــی داشــتند در غایــت به 
چنیــن ســرانجامی می رســید و از حالــت تعارضــی و تقابلــی دوری می جســت. امــام رضــاg در 
نهایــت بــا گفت وگــو و مناظراتــی کــه در ایــن دوره در الیه هــای مختلــف شــکل می دهنــد، نوعــی 
اعتمــاد، شبکه ســازی و ســرمایۀ اجتماعــی را راهبــری می کننــد کــه در تحقــق اهــداف مــد نظــر 

ــت. امامg راهگشاس

بنابرایــن مســئلۀ اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه راهبــرد اصلــی امــام رضــاg بــرای غلبــه 
ــه  ــن مقال ــای ای ــرد؟ یافته ه ــکل می گی ــی ش ــه اساس ــر چ ــالمی ب ــۀ اس ــات در جامع ــر انحراف ب
ــی  ــه نوع ــر پای ــود ب ــات موج ــر انحراف ــه ب ــرای غلب ــاg ب ــام رض ــرد ام ــه راهب ــان می دهدک نش
ســاختار اجتماعــی و سیاســی)حکمرانی( شــکل می گیــرد کــه بــا گفت وگــو بیــن ارکان گوناگــون 
اجتماعــی و ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه ســامان دهی می شــود. بنابرایــن ایــن مقالــه بــا 
روش تحلیلی)بازســازی چهارچــوب تحلیلــی اســپرینگز( و توصیفــی و بــا تکیــه بــر منابع اســنادی 
وکتابخانــه ای بــه بررســی راهبــرد کلــی امــام رضــاg بــرای غلبــه بــر انحرافــات و مشــکالت جامعه 
آن روز می پــردازد. ایــن راهبــرد بــر اســاس ســازمان دهی یــک نظــام حکمرانــی بــا دولتــی راهبــر و 
جامعــه ای گفت وگومحــور تنظیــم می شــودکه بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی و در نهایــت ســعادت 

همگانــی منجــر خواهــد شــد.

1. پیشینۀ پژوهش

در موضــوع ایــن مقالــه آثــار پژوهشــی پیــدا می شــود کــه هرچنــد غیرمســقیم بــا آن ارتبــاط پیــدا 
می کنــد، امــا ســاختار و کلیــت ایــن آثــار و حتــی راهبــرد آن هــا بــا مقالــۀ پیــش رو متفــاوت اســت 

کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود.
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جمــال زاده و همــکاران)1398( و محمدرضــا حاتمــی و همــکاران)1397( در مقاالتــی برخــی از 
ــه  ــه مقال ــد درحالی ک ــی کرده ان ــان را بررس ــر ایش ــوب از نظ ــت مطل ــای حکوم ــن مولفه ه مهم تری
ــه ســاختار اجتماعــی و نیــز ارتبــاط ارکان اجتماعــی  پیــش رو، عــالوه برمولفه هــای سیاســی، ب
بــا یکدیگــر و دولــت می پــردازد. نجفــی و همــکاران)1397(، فقــط بــه حقیقــت امامــت و شــکل 
ــن  ــاد بی ــدت و اتح ــه وح ــکاران)1397( ب ــرودی و هم ــد. لنگ ــیعه می پردازن ــت ش ــی حکوم آرمان
مســلمانان پرداخته انــد و بیشــتر موضــوع اتحــاد درالیه هــای پاییــن اجتماعــی مــد نظــر اســت، اما 
مقالــۀ حاضــر موضــوع اتحــاد و هماهنگــی بیــن تمــام ارکان اجتماعــی را بررســی می کنــد. محــور 
اصلــی پژوهــش ســروری مجــد)1395( مولفه هــای اصلــی تعامــالت اجتماعــی اســت. بدیهــی 
اســت ایــن اثــر پژوهشــی بــه دو رکــن تعامــالت سیاســی و اجتماعــی و کارکــرد آن در ســیرۀ امــام 
رضــاg می پــردازد. اســماعیل  زاده و همــکاران)1395( بــه تقریــب مذاهــب تنهــا به عنــوان یکــی 
ــد. درخشــه و همــکاران)1394(  از راهبردهــای امــام رضــاg در حکمرانــی مطلــوب پرداخته ان
در پژوهشــی فقــط بــه عناصــر آرمانــی در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــامg می پردازنــد و راهبــرد 
اجتماعــی ایشــان را مــد نظــر قــرار نمی دهنــد. امــام جمعــه زاده و همــکاران)1393( بــه تعــدادی 
از مواضــع و راهکارهــای امــامg در برابــر برخــی مســائل جامعــه آن روز می پردازنــد، درحالی کــه 
ــکالت آن روز  ــال مش ــاg در قب ــام رض ــاص ام ــی خ ــی سیاس ــاختار اجتماع ــش رو س ــۀ پی مقال

جامعــه اســالمی را بررســی می کنــد.

2. چهارچوب مفهومی

حکمرانی 

»حکمرانــی« ترجمــه ای از واژۀ یونانــی »کوبرنــا« بــه معنــای ســکاندار قایــق یــا کشــتی بــود کــه 
ظاهــرا اولیــن بــار به عنــوان اســتعاره توســط افالطــون بــه مفهــوم رهبــری بــه کار رفــت. افالطــون 
ایــن واژه را به منظــور تببیــن کــم وکیــف یــک نظــام حکومتــی بــه کار بــرده اســت. ایــن واژۀ یونانــی 
در قــرون وســطی معنــای رانــدن، حکمرانــی کــردن یــا رهبــری را بــه خــود گرفت)ســلطانی نــژاد، 
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ــا کارکــرد  ــا شــیوه حکومــت کــردن ی ــه عمــل ی ــی به مثاب ــن اســاس، حکمران ــر ای 1396: 82(. ب
حکومت تلقی می شود. در عصر جدید نهادهـــای تخصـــصی و مـــشورتی ســـازمان ملـــل متحـد، 
حکمرانـــی را مجموعـــه اقدامات فردی و نهـــادی، عمـومی و خـصوصی بـرای برنامـــه ریزی و ادارة 
مـشترك امـور می دانند و همچنین فراینــد مــستمری از ایجــاد تفــاهم میان منــافع متفــاوت و 
متــضاد کــه در قالــب اقــدامات مــشارکتی و ســازگار حرکــت کــرده و شــامل نهادهــای رســمی و 

.)UN-HABITAT, 2012:5(ترتیبــــات غیررســــمی و سرمایۀ اجتماعی شــهروندان اســت

ــال  ــر اعم ــه ب ــنت ک ــد و س ــاختار، فراین ــان س ــل می ــت تعام ــی در حقیق ــه حکمران ــن پای ــر ای  ب
و رابطــۀ قــدرت در مجموعه هــای نهــادی و اجتماعــی داللــت دارد و مفاهیــم هدایــت، کنتــرل و 
تنظیــم فعالیت هــا در جهــت منافــع مــردم یــا همــه شــهروندان، رأی دهنــدگان و کارکنــان مســتتر 
اســت)Plumpter, 1999:3(.جوهــرۀ حکمرانــی بــه روابــط اجــزای درون حکومــت و بخش هــای 
غیرحکومتــی اشــاره دارد )Kaufmann, 2010:4(. موضــوع اساســی در حکمرانی، تصمیم گیری 
ــگام  ــه هن ــا و چ ــه، کج ــزی، چگون ــه چی ــی، چ ــه کس ــه چ ــت ک ــاره اس ــری در این ب و تصمیم گی

.)Sapru, آورد)2006:308  به دســت 

گفت وگو

گفت وگــو ابــزاری اســت کــه در زندگــی روزمــره انســان ها و جامعــه کاربــرد دارد و ارتباطــات 
ــناختی  ــی و جامعه ش ــۀ اجتماع ــوان مقول ــه عن ــن ب ــرد. بنابرای ــی گی ــکل م ــاس آن ش ــر اس ب
تعبیــر می شــود)گیدنز، 1376: 122(. گفت وگــو بــا یــاری خــرد، ارادۀ خــام مــردم را بــه 
ارادۀ جمعــی و یگانــه شــده تبدیــل می کند)بــوردو، 1378: 211(. بــا گفت وگــو امــکان 
ــرایط  ــل ش ــناخت متقاب ــم و ش ــس از درک و تفاه ــم و پ ــل فراه ــناخت متقاب ــم و ش درک، تفاه
بــرای مبادلــه فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی بــه نحــوی مولــد و ســازنده بیــن طرفیــن آمــاده 

.)196  :1386 می شــود)موثقی، 
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سرمایۀ  اجتماعی

نظریــۀ ســرمایۀ اجتماعــی بــه هانــی فــن1 بــاز می گــردد، امــا ابــداع و ابتــکار ســرمایۀ اجتماعی را 
در حــوزۀ مشــارکت مدنــی و عملکــرد نهادی بــه رابرت پونتام2 نســبت می دهند. ســرمایۀ اجتماعی 
از نظــر پونتــام جنبه هایــی از ســازمان اجتماعــی مانند شــبکه های اجتماعــی، هنجارهــا و اعتماد 
اســت کــه بــا تســهیل همــکاری، هماهنگــی و گفت وگــو در میــان اعضــای جامعــه، آن هــا را قــادر 
 .)Putnam, 2001:123( ــد ــال کنن ــدی دنب ــور کارآم ــان را به ط ــداف مشترک ش ــا اه ــازد ت می س
ایــن تعریــف دو جــزء بــرای ســرمایه اجتماعــی تعییــن می کنــد: 1. پیونــد عینــی میــان افــراد 2. 
ایــن پیونــد دوجانبــه مــورد اعتمــاد و مســتلزم احســاس مثبــت اســت )Paxton, 1999:93(. بــا 
افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه، احســاس مثبــت و اعتماد در ســه ســطح فــردی، گروهی و 
کالن فراهــم می شــود)Bourdiue, 1985: 284( . از دیــد ولــکاک، ســرمایۀ اجتماعــی دربردارنــدۀ 
اطالعــات، اعتمــاد و هنجارهــای متقابــل اســت کــه در شــبکه های اجتماعــی و تعامــالت یــک فرد 

 .)Woolcock, 1988:153(وجــود دارد و رســیدن بــه اهــداف را تســهیل می کنــد

3. چهارچوب نظری)حکمرانی مطلوب؛ گفت وگو و سرمایۀ اجتماعی(

در الگــوی حکمرانــی مطلــوب، دو بخــش ســازمان دهی شــده اســت. در بخــش اول، ســاختار 
شــکلی و کلــی نیروهــای اجتماعــی ترســیم شــده اســت. در بخــش دوم، ماهیــت دولــت و نظــام 
سیاســی ارائــه می شــود. بخــش اول در حقیقت بر مبنای شــراکت و همســازی نیروهــای اجتماعی 
شــکل می گیــرد. تعادل بخشــی بیــن ارزش هــای متنــوع و گرایش هــای متفــاوت و از بیــن بــردن 
جنبه هــای ناســازگار در عرصــۀ اجتماعــی ماهیــت اصلــی ایــن بخــش از الگــو اســت )52: 2016 
,Stevic(.ایــن بخــش، نظــام حکمرانــی از طریــق گفت وگــو و بــا شبکه ســازی، موازانه ســازی بیــن 

تعارضــات و الگوهــای متفــاوت اجتماعــی زمینــه را بــرای ایجــاد ســرمایۀ اجتماعی فراهــم می کند 
و بــر کارکــرد و ماهیــت نظــام حکمرانــی تاثیرگــذار اســت.

1. Hani Fan
2. Robert Pontam
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ــن  ــو بی ــالت و گفت وگ ــرای تعام ــه ب ــدن عرص ــد جهانی ش ــی از رون ــی ناش ــری و فن ــوالت فک تح
بخش هــای گوناگــون گشــوده و نوعــی تمرکززدایــی در تمــام امــور شــکل می دهــد. در ایــن دوره 
ــی در  ــای ارتباط ــا و فراینده ــا، انجمن ه ــبکه ای از نهاده ــورت ش ــا به ص ــات و گفت وگوه ارتباط
ــات  ــن ارتباط ــور، 1397: 23(. ای ــکل می گیرد)ب ــه ش ــور همه جانب ــی و به ط ــی و جهان ــطح مل س
نهــادی در ســطوح مختلف)دولت-دولــت، دولت-جامعــه، جامعه–جامعــه، دولت-نظــام بیــن 
الملــل و جامعه–نظــام بیــن الملــل( شــکل می گیــرد. در نظــام حکمرانــی مطلــوب گفت وگــو در 
قالــب انتقــادی و عقالنــی و  به شــکل سراســری جریــان دارد و ترتیبــات سیاســی و راهبــری نظــام 
اجتماعــی بــا تعاملــی چندجانبــه، درک متقابــل، اجمــاع فرهنگــی و حتــی توافــق دربــارۀ مــوارد 
خــاص ایجــاد می شــود و شــرایط زندگــی بشــر از طریــق کنــش جمعــی بهبــود می یابــد)1: 2018 
,Binder(. نقــش دولــت در ایــن چهارچــوب تســهیل و ســازمان دهی جامعــه اســت به نحوی کــه 

منابــع و امکانــات بهینــه تخصیــص یابــد و بی طرفانــه مکانیســم های حــل منازعــه را برقــرار و صلــح 
و مســالمت و گفت وگــو را به صورتــی مولــد و ســازنده بیــن افــراد و اقشــار مختلــف جامعــه ایجــاد و 

از آن محافظــت و پاســداری کنند)موثقــی، 1386: 222(.

در نظــام حکمرانــی مطلــوب، سیاســت گذاری از طریــق تعامــل و گفت وگــو انجــام می پذیــرد و 
حکومت هــا بــه همــکاری بــا بازیگــران خــارج از کنتــرل سلســله مراتبی شــان وابســته می شــوند 
و یــک الگــوی نســبتا پایــدار سیاســت گذاری و هماهنگــی به وجــود می آورنــد)310: 2012 
,Kazantsev(. از ایــن  رو حکمرانــی در قالــب مطلــوب و ایــده آل 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 
ــوم  ــمندان عل ــردازد. دانش ــی می پ ــری جمع ــوع تصمیم گی ــای متن ــه مدل ه ــل ب ــرای نی در آن ب
اجتماعــی معتقدنــد کــه ناکارآمــدی نســبی دولت هــا در انجــام یک جانبــه امــور موجــب ایجــاد و 
بســط ایــن مفهــوم شــده اســت. بنابرایــن بــا جداســازی میــان بخش هــای 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 می شــود و نقــش و تأثیرگــذاری نهادهای 
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مــوازی دولــت در سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا افزایــش پیــدا می کنــد. قــدرت مشــروع 
از طریــق مشــارکت، گفت وگــو و مناظــره نهادهــا و نیروهــای متنــوع در ســطوح مختلــف به دســت 
می آیــد)UN-HABITAT, 2012:6-7(. دولــت هــم نقشــی تســهیل کننــده و راهبــر دارد. 
بنابرایــن حکمرانــی اگرچــه صورتــی سیاســی دارد، امــا ماهیتــی اجتماعــی و متکثــر و در تعامــل و 

گفت وگــو به دســت می آیــد. 

ــرد،  ــطوح خ ــی در س ــام حکمران ــه در نظ ــکل گرفت ــبکه های ش ــاختارها و ش ــه س ــه ب ــا توج ب
میانــی و کالن تعامــالت، همــکاری و اعتمــاد میــان افــراد گســترده می شــود. به عبارتــی هرچــه 
در جامعــه مشــارکت مدنــی، تعــداد انجمن هــای داوطلبانــه و ســازمان های مــردم نهــاد بیشــتر 
ــز  ــی نی ــرمایۀ اجتماع ــوازات آن س ــه م ــد و ب ــترش می یاب ــل گس ــو و تعام ــه گفت وگ ــود زمین ش
تقویــت می شــود)van der Kroon, 2002 :9(. دولــت بــه جامعــۀ مدنــی و گفت وگوهــای شــکل 
ــکل های  ــد. تش ــروعیت ببخش ــود را مش ــت های خ ــا سیاس ــاز دارد ت ــای آن نی ــه در نهاده گرفت
جامعــۀ مدنــی نیــز نیازمنــد نهادهایــی هســتند کــه پشــتوانه ای قــوی را بــرای حفظ حقــوق فردی، 
حاکمیــت قانــون، تکثرگرایــی و زمینه ســازی در جهــت فراهــم آوردن بســترهای مناســب اقتصادی 

ــی آورد. ــود م به وج

گفت وگــو در ســطح فــردی و خــرد هــم موجــب همــکاری و هماهنگــی می شــود و کســب ســود 
ــه پیش بینــی رفتارهــای اجتماعــی منجــر می شــود و در  ــن ب ــی دارد و ای ــل را در پ و مزیــت متقاب
ــو در  ــا گفت وگ ــش،1384: 25(، ام ــل می کند)تاج بخ ــی عم ــرمایۀ اجتماع ــترش س ــت گس جه
ســطح دولــت، اجمــاع نخبــگان در ترســیم اســتراتژی های کالن و راهبــری توســعه را در پــی دارد 
ــد  ــن فراین ــردازد و ای ــت گذاری می پ ــای سیاس ــش فراینده ــالح و پاالی ــه اص ــی ب ــت پی درپ و دول
موجــب کارآمــدی دولــت می شــود. به عبارتــی در قالــب نظــام حکمرانــی مطلــوب سیاســت گذاری 
مؤثــر نیازمنــد همــکاری، هماهنگــی و مشــارکت در درون و فراتــر از مرزهــای ســازمانی حکومــت 
اســت؛ امــری کــه مســتلزم تعامــالت گســترده بیــن بازیگرانــی اســت کــه غالبــًا پیش زمینه هــا و 

 .)Pierre Peters, 2012: 45(ترجیحــات ارزشــی کامــال متفاوتــی دارنــد

بــا توجــه بــه نــکات مــورد اشــاره بایــد گفــت هرچنــد حکمرانــی مطلــوب به عنــوان یــک مقولــه 
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در عصــر جدیــد توســط نهادهــای بین المللــی مطــرح می شــود، امــا ماهیــت و اصــول حکمرانــی 
مطلــوب و ســاختار اجتماعــی برآمــده از آن بــا موازیــن و تعالیــم اســالمی مطابقــت دارد. از آنجــا 
کــه الگــوی حکمرانــی مطلــوب اســالمی بــا ابتنــا بــر خدامحــوری و حفــظ کرامــت انســانی و در 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــت های منطق ــه سیاس ــا ارائ ــز ب ــزی و نی ــی در برنامه ری ــای دین ــن ارزش ه نظرگرفت
ــروی  ــوی و اخ ــعادت دنی ــن س ــرای تامی ــالش ب ــی در ت ــور اجتماع ــت گذاری ام ــی در سیاس وح
ــه  ــا مراجع ــاس و ب ــن اس ــر ای ــی، 1392: 110(. ب ــکاران، 1394: 170؛رضای ــت)مفتح و هم اس
بــه منابــع اســالمی و ســیره و روش حکومتــی پیامبــر اســالم و همچنیــن امــام علــیg نوعــی 
ــد  ــی مانن ــر مولفه های ــه ب ــود ک ــازمان دهی می ش ــرا س ــاختاری مردم گ ــا س ــالمی ب ــی اس حکمران
حق طلبــی، قانون گرایــی، فسادســتیزی، رفــق و مــدارا، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، عدالــت، 
ــرای  ــه را ب ــاختار زمین ــت و س ــن ماهی ــه ای ــت ک ــتوار اس ــخگویی اس ــی و پاس ــارکت، اثربخش مش
ارتباطــات اجتماعــی و مشــارکت سیاســی و در نهایــت ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی در مســیر از پیش 
ــالمی و در  ــی اس ــن در حکمران ــه،1397: 1-28(. بنابرای ــم می کند)درخش ــده فراه ــن ش تعیی
آیــات قرآنــی بــر حضــور مــردم در صحنــۀ سیاســی و حمایــت از رهبــر جامعــۀ اســالمی تاکید شــده 
اســت)انفال، 64(. در ایــن ســاختار، ارتبــاط و همدلــی بیــن ایــن دو بخــش تعالی دنیــوی و اخروی 
ــم راهبــردی و تعییــن  ــت و عل ــا دو وجــه عدال ــد نقــش حاکــم و حکومــت ب ــی دارد. هرچن را در پ
کننــده اســت)قادری، 1389: 45؛ آل عمــران، 34و 33؛ انعــام، 90(. بــر اســاس همیــن منشــا 
راهبــرد امــام رضــاg در برابــر انحرافــات جامعــۀ اســالمی پیش بینــی نوعــی حکمرانــی اســت که 

ســاختار اجتماعــی و ماهیــت سیاســی مذکــور را در خــود جــای داده اســت.

4. چهارچوب تحلیلی

نظریــۀ بحــران اســپرینگز چهار مرحلــه دارد که هــر مرحله بر مرحلــۀ قبلی بنیان نهاده می شــود. 
ــل  ــه یابی عل ــۀ دوم ریش ــت. مرحل ــه اس ــت های جامع ــا و شکس ــایی بحران ه ــۀ اول، شناس مرحل
اســت. مرحلــۀ ســوم نظریــه بــه بازســاری ذهنــی جامعــه سیاســی می پــردازد و آرمان شــهر مجســم 
می شــود. در مرحلــۀ چهــارم بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده در مراحــل قبلــی بــه ارائــه درمــان 
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و راه حــل می پردازد)اســپرینگز،1370: 38-45و 235(. در بخــش پنجــم ایــن مقالــه سیاســت و 
ســیرۀ امــام رضــاg در مواجهــه بــا جامعــه عصــر خویــش بــر اســاس چهارچــوب تحلیلــی مذکــور 
بازســازی می شــود. بدیــن ترتیــب ابتــدا وضعیت و مشــکالت جامعــه از نــگاه امام رضاg بررســی 
ــا  ــه ریشــه یابی مشــکالت توســط ایشــان پرداختــه می شــود. ســپس ب ــر ایــن پایــه، ب می شــود. ب
ایــن مبنــا بدیــل مطلــوب مــد نظــر ایشــان ارائــه می شــود. در نهایــت هــم راهکارهــای امــام رضــا

g بــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت تحلیــل می شــود. 

ــاس  ــر اس ــاg ب ــام رض ــیرۀ ام ــه و س ــوب در اندیش ــی مطل ــوی حکمران ــن الگ 5. تبیی
ــپرینگز ــران اس ــۀ بح نظری

5-1. مشاهده و شناسایی مشکالت جامعۀ اسالمی

 دورۀ امــام رضــاg)147-203ق( یکــی از دوره هــای پرتنــش سیاســی و فرهنگــی اســت. مدت 
ــه تقســیم  ــه ســه بخــش جداگان ــوان آن را ب ــود کــه می ت امامــت امــام هشــتم حــدود 20 ســال ب
کــرد: 10ســال 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 اســالمی آن روز مصــادف اســت. بدیــن ترتیــب امــام رضــاg بــا ســه 
خلیفــه عباســی هم عصــر بودنــد. اوضــاع سیاســی و خالفــت عباســی در دورۀ امــام رضــاg بــا 
آشــفتگی های فراوانــی همــراه اســت. در طــول ایــن 20 ســال قیام هــای علــوی و غیرعلــوی زیادی 
ــه ســرکوبی  ضــّد حاکمیــت عباســیان صــورت گرفــت کــه در نهایــت حکومــت عباســی موفــّق ب
ایــن قیام هــا  شــد)طبری، 1363، ج 12: 5280(. از دالیــل دیگــر، اوضــاع نابســامان سیاســی و 
اجتماعــی نــزاع بــر ســر تصاحــب قــدرت در میــان خــود بنــی عبــاس اســت. به خصــوص می تــوان 
ــات  ــا و تعارض ــن درگیری ه ــرد. ای ــاره ک ــدرت اش ــر ق ــر س ــون ب ــن و مأم ــن امی ــری بی ــه درگی ب
نمی توانســت بــا اخــالق و اصــول اجتماعــی مــد نظــر امــام رضــاg تناســب داشــته باشــد. امــام 
ــزاع و  ــر حــذر می داشــت و از نظــر ایشــان در صــورت ن ــی ب ــه و جدای در مجمــوع مــردم را از تفرق
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ــی، 1403ق، ج۷1: 230، ح2۷(.  ــان است)مجلس ــار آن ــا در انتظ ــخت ترین عذاب ه ــراق، س افت
در ایــن دوره، مــوج فکــری و فرهنگــی بیگانــه ای بــر جامعــۀ اســالمی چیــره شــده بــود کــه در قالب 
ــه  ــا خــود کفــر و الحــاد ب ــه مبــادی خداشناســی، ب بحث هــای فلســفی و تردیدبرانگیــز نســبت ب
ارمغــان مــی آورد. همچنیــن شــاهد گــرم شــدن بــازار اهــل نــص و اهــل رأی هســتیم. اهــل نــص 
بــه ســنت نبــوی و اســناد و نصــوص دینــی تکیــه می کردنــد و اهــل رأی، اجتهــاد را در مقابــل نــص 
قــرار می دادنــد. 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 تفکراتــش می پرداخــت. 
حتــی فراتــر از ایــن دوگانه هــای کالمــی، انشــعاباتی در میــان شــیعیان نیــز به وجــود آمــده بــود و 
جریاناتــی ماننــد زیدیــه و فطحیــه در جامعــه فعالیــت داشــتند. جریــان بســیار خطرنــاك و مرمــوز 
ُغــالت نیــز در ایــن دوره فعــال بــود و جامعــه را بــه تفکــرات شــیعی بدبیــن می کــرد. از ســوی دیگر، 
افــکار الحــادی هــم از آن ســوی مرزهــای ســرزمین های اســالمی در جامعــه رواج پیــدا کــرده  بــود. 
در چنیــن شــرایطی، فــردی به عنــوان خلیفــه بــر جامعــه تســلط دارد کــه افــزون بــر فریبــکاری، 
شــخصی عالقه منــد بــه مباحــث فکــری بــا گرایــش معتزلــی اســت)رفاعی،1346ق، ج1: 375(. 
امــام رضــاg در برابــر ایــن جریانــات هــم بــا تکیــه بــر مبانــی و اصــول موضع گیــری می کنــد و بــا 

رهیافتــی اجتماعــی ســعی در تبییــن اســالم حقیقــی دارد.

ــا ــام رض ــن دوره ام ــه در ای ــت ک ــون اس ــی دوره مام ــای اصل ــت از راهبرده ــازی سیاس عرفی س
ــه صحیــح و حقیقــی از ماهیــت سیاســت  ــر آن جهت گیــری می کنــد و ســعی در ارائ g در براب
ــی،  ــش عمل ــی و من ــر عقیدت ــی از نظ ــوی و عباس ــان ام ــاری، 1392: 16(. فرمانروای دارد)افتخ
بــا مبانــی دیــن اســالم تعــارض و ســتیز داشــتند. همــان اســالمی کــه بــا نامــش بــر مــردم حکــم 
ــه  ــد ک ــه می فهمیدن ــالم را همان گون ــت، اس ــّلط حکوم ــب تس ــه موج ــز ب ــردم نی ــد. م می راندن
اجرایــش را در متــن زندگــی خویــش مشــاهده می کردنــد. پیامــد ایــن اوضــاع، انحــراف روزافــزون 
و گســترده از خــّط صحیــح اســالم بــود کــه دیگــر مقابلــه بــا آن آســان نبــود. بــر ایــن اســاس، امــام 
رضــاg اصــل و مبنــای حکومــت و کارکــرد نظــام اجتماعــی را در قالــب زمامــداری ائمــه و امامــان 
معصــوم می بینــد و نظــام غیــر از امــام معصــوم را نظامــی منحــرف و ناکارآمــد می دانــد. در ایــن باره 
ایشــان می فرماینــد: به راســتی امامــت زمــام دیــن، مایــۀ  نظــام مســلمین، صــالح دنیــا و عّزتمندی 
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مؤمنــان اســت. همانــا امامــت ریشــۀ اســالم بالنــده و شــاخۀ  بلنــد آن اســت. کامــل شــدن نمــاز 
ــداری  ــکام و نگه ــدود و اح ــرای ح ــات و اج ــم و صدق ــی غنای ــاد و فراوان ــج و جه و زکات و روزه و ح
مرزهــا و اطــراف کشــور،  به وســیله امــام انجــام می گیــرد. امــام اســت کــه حــالل خــدا را حــالل و 
حــرام او را حــرام می کنــد و حــدود الهــی را بــر پــا داشــته و از دیــن خــدا دفــاع می کنــد و بــا بیــان 
ــوت  ــش دع ــروردگار خوی ــوی پ ــه  س ــردم را ب ــا، م ــای رس ــو و دلیل ه ــای نیک ــز و اندرزه حکمت آمی

می کند)کلینــی،1381، ج1: 284(.

ــم  ــز عل ــر و نی ــه آخ ــبی ده ــایش نس ــود آزادی و آس ــد وج ــه ش ــه گفت ــواردی ک ــام م ــم تم به رغ
دوســتی کــه به خصــوص 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، می توانســت به عنــوان نقطــۀ اوج و عطفــی مهــم و حتــی عصــری طالیــی بــرای 
شــیعه امامــی مطــرح شــود و آثــار گران بهایــی از خــود به جــا بگذارد)اکبــری،1390: 4-5(. لــذا 
امــام رضــاg در ایــن فضــا و بــا ســرگرم دیــدن حکمرانــان، فرصــت کوتاهــی را به دســت آورد تــا 
وظیفــۀ خــود را بــرای آگاه کــردن مــردم ایفــا نمایــد. امــام بــا شــگرد ویــژۀ خــود، نفــوذ گســترده ای 
بیــن مــردم پیــدا کــرد و حتــی نوشــته هایش در شــرق و غرب ســرزمین های اســالمی منتشــر  شــد.

5-2. ریشه یابی بحران ها و مشکالت جامعه 

در ایــن دوره بــازار مکاتــب گوناگــون فکــری، فلســفی و کالمــی داغ اســت و گســترش 
ــروز مشــکالت فراهــم می کنــد.  ــرای ب ــه را بیشــتر ب ــی و فکــری جامعــه زمین فیزیکــی، جغرافیای
ــی اصیــل اســالمی و عرفی ســازی قــدرت سیاســی  ــن مشــکل انحــراف از مبان ــن رو مهم تری از ای
اســت)جمعی از نویســندگان،1393: 363(. ایــن مشــکل دالیــل مختلفــی داشــت کــه یکــی از 
دالیــل آن انحرافــات عقیدتــی در نهضــت ترجمــه بــود. برخــی از آثــاری کــه ترجمــه می شــد، بــا 
افــکار و مبانــی اســالمی تعــارض داشــت و موجــب شــبهاتی در میــان مســلمانان و همچنین باعث 
تفرقــه می شــد. ظهــور فرقه هــای مختلــف هماننــد قطعیــه، واقفیــه، بشــریه، اســماعیلیه، غــالت، 
مفوضــه، معتزلــه، اهــل حدیــث، اهــل جبــر، قائلیــن بــه تناســخ و زنادقــه کــه خــود بار مشــکالت را 
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ــکاران، 1393: 23-15(. ــه زاده و هم ــام جمع ــتر می کرد)ام بیش

از مهم تریــن مشــکالت ایــن دوره انحــراف از ســنت نبــوی اســت. به عنــوان نمونــه مأمــون دســتور 
داد تــا حضــرت رضــاg نمــاز عیــد را بخواننــد. امــام رضاg ابتــدا نپذیرفتنــد، ولی چــون مأمون 
اصــرار کــرد ایشــان فرمودنــد بــه شــرطی نمــاز می خواننــد کــه اجــازه دهنــد بــه شــیوۀ رســول خــدا
n و علــیg نمــاز بخوانند)مفیــد، 256:1378(.ایــن جملــه نشــان می دهــد کــه در ایــن دوره 
از آن ســنت اصیــل تــا چــه حــد انحــراف به وجــود آمــده اســت. یکــی دیگــر از انحرفــات به وجــود 
آمــده در ایــن دوره تحریــف احادیــث اســت و احادیــث جعلــی فراوانــی نشــر پیــدا می کنــد. در ایــن 
ــکالت  ــر مش ــد. از دیگ ــدا می کن ــت رواج پی ــل بی ــه اه ــی علی ــی فراوان ــایعات و دروغ پراکن دوره ش
ــود  ــون وج ــت مام ــان خالف ــتر زم ــکل بیش ــن مش ــت. ای ــت اس ــگ حکوم ــب و نیرن ــن دوره فری ای
داشــت)جهانگیر فیــض آبــادی و فرخــی ،1395: 18(. پایه هــای مشــروعیت سیاســی خالفــت 
در ایــن دوره هــم بــر اســاس نظریه هــای مشــروعیت در دورۀ خالفــت راشــدین و هــم نظریه هــای 
برســاختی اســت، یکــی از تدابیــر اصلــی امــام رضــاg نقــد ایــن پایه هــا و دفــاع از مبانــی و اصول 

شــیعه است)میرحســینی،1399: 195-155(.

یکــی از آفــات مهــم اجتماعــی و سیاســی جامعــه در ایــن دوره رخنه کــردن رذایل اخالقی اســت. 
امــام رضــا g می فرماینــد: مــا اهــل بیتــی هســتیم کــه حتــی وعــدۀ خــود بــه شــخصی را دیــن 
خــود می بینیم)یعنــی اگــر قــول و وعــده ای شــخصی دادیــم( ملتــزم هســتیم کــه ماننــد دیــن و 
بدهــی آن را ادا کنیــم، همچنان کــه پیامبر چنیــن کردند)قمــی،1377: 929(. از دیگر مشــکالت 
اجتماعــی در ایــن دوره، ظلــم و پایمــال کــردن حقــوق و کرامــت افــراد و بی عدالتــی اســت. به ویــژه 
اینکــه ایــن رفتــار بــه انحــای مختلــف از ناحیــه نظــام حکمرانــی رخ می دهــد. امــام رضــاg بــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــار می زدن ــون کن ــای مام ــرده از ظلم ه ــه، پ ــار و مقابل ــکوت، فش ــف س ــیوه های مختل ش
ــد. امــام می فرماینــد:  ــان رســیدگی و آن هــا را از ریشــه کن شــدن حفــظ کنن درد ســادات و علوی

به کارگیــری عــدل و احســان عامــل پایــداری نعمت هاســت)ابن بابویــه، 1413ق،ج2: 24(.

امــام رضــاg در ایــن دوره بــا مشــی میانــه و بــر مبنــای اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
ــول و  ــا اص ــام ب ــد. ام ــر می دهن ــه ای تذک ــچ مالحظ ــدون هی ــی را ب ــکاالت سیاس ــات و اش انحراف
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ــد.  ــه کنن ــات غلب ــواع انحراف ــر ان ــه ب ــتند ک ــعی داش ــیعه س ــب ش ــالم و مذه ــی اس ــی حقیق مبان
ــو  ــق گفت وگ ــه از طری ــت ک ــن اس ــدی ای ــد از والیت عه ــه بع ــل و چ ــه قب ــام چ ــدف ام ــن ه بنابرای
بــا مــردم و مناظــره بــا جریانــات مختلــف فکــری و فلســفی انحرافــات را از بیــن ببرنــد و مــردم را در 

ــت کنند)درخشــه، 1392: 11(.  ــی و حقیقــی اســالم هدای مســیر اصل

می تــوان گفــت از نظــر امــام رضــاg مهم ترین مشــکل جامعــه در ایــن دوره، انحــراف از حقیقت 
اســالم اســت و بــرای حــل ایــن مســئه یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی مطلــوب بــا یــک ماهیت 
هدفمنــد و راهبــردی در نظــر می گیرنــد و از لحــاظ ماهــوی بــر ایــن اصــل کلــی تاکیــد دارنــد کــه 
کاربســت حقیقــی سیاســت اســالمی 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 بحران هــای اجتماعــی، سیاســی در 
جامعــۀ اســالمی گســترش پیــدا می کنــد کــه مهم تریــن عامــل آن از نظــر امــام رضــاg اوال در 
نظــام و ســاخت حکومــت بنــی عبــاس به ویــژه در روش حکومتــداری دوره مامون بیشــتر مشــاهده 
ــی و  ــچ از مبان ــه به تدری ــه ای اســت کــه جامع ــا شــرایط فرهنگــی و اخالقــی به گون می شــود. ثانی

اصــول اولیــه اســالمی دور می شــود. 

:g5-3. حکمرانی مطلوب در سیره و اندیشه امام رضا

ــوی  ــر به س ــان بش ــه جری ــان ادام ــاg هم ــام رض ــدگاه ام ــت در دی ــت و حکوم ــع سیاس در واق
ــرای اهــداف متعالــی  ــزاری اســت کــه زمینــه را ب خیــر، ســعادت و فضیلــت به شــمار مــی رود و اب
فراهــم می کند)حاتمــی، 1398: 202(. البتــه عرصــۀ  سیاســی در یــک زمینــۀ اجتماعــی همــدل 
و هماهنــگ بــه شــرایط تعالــی و تعــادل می رســد. نظــام حکمرانی در اندیشــۀ امــام رضــاg دارای 
دو بخــش اجتماعــی و سیاســی اســت کــه بــا همــکاری تمامی نیروهــای اجتماعــی و نیز به وســیله 

حکومتــی کــه دارای ماهیتــی هدفمنــد و ســعادت گــرا اســت شــکل می گیــرد. 
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:g5-3-1. حکمرانی در اندیشۀ امام رضا

تشــکیل حکومــت اســالمی به عنــوان یکــی از ابزارهــای اصلــی دیــن اســالم در هدایــت مــردم 
بــه ســعادت حقیقــی اســت. بــر ایــن پایــه در نظــام حکمرانــی اســالمی و شــیعی حاکــم عالــم و 
ــدران  ــد پ ــم مانن ــاg ه ــام رض ــی ام ــه سیاس ــای اندیش ــه مبن ــت. چنانک ــرد اس ــن ف عادل تری
بزرگــوارش بــاور بــه تشــکیل حکومــت مطلقــه دینــی بــر پایــۀ حاکمیــت الهــی و نفــی حاکمیــت 
خاندانــی، قبیلــه ای و قومــی اســت. بــر ایــن اســاس، سیاســت در اندیشــۀ امــام رضــاg همــان 
ادامــۀ جریــان بشــریت به ســوی 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 

ــه ،1392: 87(. ــه است)درخش ــات جامع ــر انحراف ب

هــدف حکمرانــی اجــرای حــدود الهــی اســت. از نظــر ایشــان اگــر حاکمــی از اجــرای حــدود 
ــد: اگــر چیــزی از  ــام رضــاg می فرماین ــد، مســتحق عــذاب الهــی اســت. ام الهــی ســرباز بزن
پیــش خــود آوردم یــا در حکــم خــدا تغییــر و دگرگونــی کــردم، شایســته ایــن مقــام نبــوده، خــود را 
مســتحق کیفــر نمــوده ام و مــن بــه خــدا پنــاه می بــرم از خشــم او)ابــن بابویــه،1372، ج2: 111(. 
بنابرایــن از نظــر امــام رضــاg حکومــت زور و زر دنیــا نیســت، بلکــه مســئولیتی الهــی اســت کــه 
 gمبنایــش حفــظ اســالم، عدالــت، اســتکبار ســتیزی، آزادی و کرامــت انسان هاســت. امــام رضا
درحقیقــت ســعی در بنیــان نهــادن یــک آرمان شــهر اســالمی دارد کــه بــر اســاس تعالیــم قرآنــی 
ــردن  ــاری ک ــالمی، ج ــای اس ــق آموزه ه ــیر تحق ــود و در مس ــری می ش ــوی راهب ــای نب و آموزه ه
شــریعت الهــی و ســنت و ســیرۀ رســول اکــرمn حرکــت می کنــد و زایــل کننــده تمــام انحرافــات 
اســت کــه بــدون شــک بــه ســعادت بشــری رهنمــون می شــود. بنابرایــن در آرمان شــهر مــد نظــر 
ــی(،  ــام سیاس ــش حکومت)نظ ــر بخ ــالوه ب ــه ع ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــی حکمران ــامg نوع ام
اجزایــی دیگــر وجــود دارد و نظــام سیاســی دارای ماهیــت و ســاختاری اســت کــه موجــد نوعــی 
توســعه و تعامــل اجتماعــی می شــود. از نظــر امــام رضــاg انســان 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 نمی یابــد. بدیــن ترتیــب، مــدل حکمرانــی مــد نظر 
امــام رضــاg در قالبــی اجتماعــی و درگفت وگــو و تعامــل بــا دیگــران به دســت می آیــد. بنابرایــن 
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امــام رضــاg در آگاه ســازی تمامــی اقشــار مــردم دربــارۀ واقعیــت حکومــت مامــون و مقایســه آن 
بــا حکومــت اصیــل اســالمی می کوشــد)افتخاری،1392: 19(. بــر ایــن اســاس، از نظــر امــام رضا
g بنــای حکمرانــی از ســه جــزء اساســی تشــکیل می شــود. بنیــان حکومــت اســالمی 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 می کنــد و 
ایــن فرامیــن و قواعــد الهــی هــم بــرای رســتگاری مــردم اســت)ابن بابویــه، 1390: 36؛ فرمیهنــی 

فراهانــی،1393: 73(.

:g5-3-2. اجزای نظام حکمرانی در اندیشۀ امام رضا

الف. توحید

بنیادی تریـــن اصـــل در منظومــۀ جهان بینـــی امام رضاg توحیـــد اســـت. توحیــد پایۀ معرفت 
خداونــد اســت. امــام رضــاg شــرط رهایــی از عــذاب الهــی را توحیــد و شــرط توحیــد را قبــول 
ــۀ  ــت و هم ــان اس ــن جه ــی ای ــم و ول ــن حاک ــال برتری ــد متع ــد. خداون ــت می دان ــت و امام والی
پدیده هــا در ســایۀ قــرب او معنــا پیــدا می کنــد. در چنیــن حکومتــی حاکــم مســئول اســت و دیگــر 
بــه دیــد منفعت طلبانــه بــه حکومــت نظــر نمی افکنــد و حکومــت ودیعــه ای الهــی اســت و همــه 

چیــز صبغــه الهــی پیــدا می کند)نقیــه،1391: 71(. 

ب. امام معصوم 

اندیشــۀ سیاســی شــیعه بــر حاکمّیــت امــام معصــوم ســامان یافتــه و فقط بــا حاکمیت اوســت که 
امــور ســامان می یابــد و اّمــت راه صــالح و ســعادت را می پیمایــد. امــام رضــاg بــا معرفــی جایــگاه 
ــر انتصابــی و عصمــت بــودن آن تاکیــد می کنــد. امامــت در عیــن اینکــه  و مقــام امــام معصــوم ب
ــرای تصــدی  ــرد ب زعامــت دینــی و دنیــوی مــردم را برعهــده دارد از همــه حیــث شایســته ترین ف
حکومــت است)درخشــه، 1394: 19(. آنــان جانشــینان رســول خــدا هســتند و در هــر زمانــی امر 
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امامــت اســتوار اســت و هیــچ گاه هســتی خالــی از حجــت نیســت. چنانکــه در روایتــی بــه نقــل از 
محمــد بــن اســماعیل، امــام رضــاg می فرماینــد: هرکــه بــدون امامــی بمیــرد بــه مــرگ جاهلیت 
مــرده اســت)ابن بابویــه، 1413ق، ج1: 668(. از نظــر امــام رضــاg امــام موهبتــی از جانــب 
خــدا بــرای مــردم اســت؛ زیــرا عقــول مــردم تــوان انتخــاب امــام را ندارد)طبرســی،1430ق،ج2: 
433(. بــر ایــن مبنــا، حرکــت صحیــح و واقعــی بــر اســاس ســنت و روش پیامبــر و امیرالمومنیــن
g اســت. درحقیقــت بــا ایــن مختصاتــی کــه امــام رضــاg بــرای امــام معصــوم برمی شــمرد، 
حکومــت عباســیان را بــه چالــش می کشــد و به نوعــی حکمرانــی مــد نظــر ایشــان را هــم 
می تــوان در ایــن قالــب گنجانــد. از مجمــوع روایــات امــــام رضــــاg دربــــارۀ شــــئون امــــام 
این طــــور برداشــت می شــود کـه اجـرای حـدود و احـکام الهـی، پاسـداری از جامعـۀ اسـالمی 
در برابـــر هجـــوم بیگانـــگان، تقسـیم سـرمایه های عمومـــی میان افـراد جامعـــه، ایجـاد وحـدت 
ــار جامعـــه، حمایــت از مظلومـــان، حفـــظ دیــن از تحریــف و دســـتبرد  و انســـجام میــان اقشـ
بدعت گـذاران و کج اندیشـان از شـئون و وظایـف امامـت اسـت. بدیهـی اسـت ابـزار تحقـق ایـن 
شـــرط ها، 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 بی اعتنـا نیسـت و امـور را 
به نحــــوی تدبیــــر می کنــد کــه کاربســت قــــدرت در راســتای تحقــق اهــداف اســاسی بــه 

بهتریــــن شکل پیاده ســــازی شــــود)جمال زاده،1397: 187(.

ج: مردم

منصــب عالــی امامــت و انجــام وظایــف و مســئولیت های آن نیازمنــد بیعــت و اســتقبال مردمــی 
نیســت. بــه دیگــر ســخن، مشــروعیت آن بــه مقبولیــت عمومــی نیــاز نــدارد؛ زیــرا مشــروعیت و 
حقانیــت اش را از خــدا به دســت مــی آورد. 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، 1395: 155(، امــا اساســا آنچــه را کــه خداونــد به عنــوان امــام 
و اولی االمــر بــرای مــردم قــرار داده اســت، قطعــا اقبــال مردمــی نیــز در پــی دارد، کمــا اینکــه در 
زندگــی امــام رضــاg بارهــا اســتقبال مــردم از ایشــان در تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت، از جملــه 



198

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

اســتقبال بی نظیــر مــردم نیشــابور از ایشــان کــه هــزاران نفــر آمــاده و قلــم به دســت منتظــر قــدوم 
ایشــان بودنــد و همچنیــن نماز بــاران و عیــد فطر)ابــن بابویــه،1372، ج2: 141(. لــذا دورۀ حیات 
امــام هشــتمg اوج گیــری گرایــش مــردم بــه اهــل بیــت b و گســترش پایگاه هــای مردمــی این 
خانــدان اســت. امــام از پایــگاه شایســته مردمــی برخــوردار اســت و در همــان شــهر کــه مامــون بــا 
ــه  ــرد، چنانک ــت می ک ــا حکوم ــر دل ه ــود و  ب ــردم ب ــۀ م ــول هم ــورد قب ــرد او م ــت می ک زور حکوم

ــه پیشــنهاد والیت عهــدی می کنــد.  مامــون را مجبــور ب

ــه  ــن اســالم و مذهــب تشــیع و ب ــن اســاس، ســاختار سیاســی و ماهیــت الهــی آن در دی ــر ای ب
مــوازات آن ســیرۀ امــام رضــاg دارای 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 گفت وگــو بیــن تمــام ســطوح اجتماعــی قابــل تحقــق 
اســت کــه البتــه ایــن ارتباطــات همه جانبــه بــه پویایــی اجتماعــی و در نهایت شــکل گیری ســرمایۀ 

اجتماعــی منجــر می شــود.

gساختار حکمرانی گفت وگو محور امام رضا   
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5- 4. ارائه راه حل

حکمرانــی مطلــوب در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــاg و به نوعــی تحقــق جامعــه مــد نظــر ایشــان 
ــق  ــی 2. از طری ــن ارکان اجتماع ــو بی ــت: 1. گفت وگ ــته اس ــته وابس ــم پیوس ــه  ه ــد ب ــه دو فراین ب
گفت وگــو ســرمایۀ اجتماعــی ایجــاد می شــود کــه ایــن خــود جامعــه را در مســیر تحقــق اهــداف 

ــد. ــرار می ده ق

g5-4-1. گفت وگو و سرمایۀ اجتماعی در سیره و اندیشۀ امام رضا

همان طورکــه گفتــه شــد امــام رضاg بــرای انســان حــق آزادی و اندیشــه قائل اســت و در همین 
چهارچــوب بــه کنــش سیاســی و اجتماعــی تمــام آحــاد مــردم جامعــه می اندیشــد. از نظر ایشـــان 
دیگـــران هـــم حـــق دارنـد آزادانـه فکـر کننـد و هرچـه خواسـتند، بگوینـــد و این را گامـی مثبـت و 
مقدماتـــی در ایجـــاد ارتبـــاط وگفت وگـــو در جامعــه و بین نیروهــای اجتماعی می داننــد که زمینه 

را بــرای توســعۀ نظــام اجتماعــی و گســترش ســرمایۀ اجتماعــی فراهــم می کنــد.

 5-4 -2.  گفت وگو و سرمایۀ اجتماعی در سطح دولت)خالفت(

ــه ســیرۀ امــام رضــاg و ســایر ائمــه، حتــی در ســخت ترین شــرایط، حــق امامــت و  باتوجــه ب
والیــت خــود را کتمــان نکــرده و در هــر فـرصـــت و شـــرایطی آن را به حــکام وقت یــادآوری می کنند 
و این حرف که ائمـــه از سیاســـت و مســـائل حکومـــت دوری می کنند، عین بی اطالعی از روش و 
راهبــرد امامــان اســت، زیــرا ائمــه هیچ گاه از حـــق خــود چشم پوشــی نکردنــد و همواره به مـــسائل 
دینــــی و سیاســـی اجتمـــاعی اهمیـــت مـی دادنـــد و نبــودن حکومــت به دســت ایشــان دلیلی بر 
بی توجهــی بــه سیاســت یــا مــدارا بــا خلفــای وقــت نبـــوده؛ زیــرا شــیعه، امامــت را بالفعــل می داند 
نــه باالســتحقاق، درحالی کــه بـه درســـتی معلــوم اســـت پیشـــوایان، امــکان تأســیس حکومــت 

نیافتند)کلینــی، 1381 ، ج 1: 275(.

امــام رضــاg بــا شــرط دخالــت نکــردن در وظایفــی کــه به طــور متعــارف بــر عهــدۀ والیت عهــد 
بــوده اســت، ســاختار والیت عهــدی  را عــوض کــرد و آن گاه آن را پذیرفــت. ایــن پیشــنهاد را 
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ــم و  ــر هــم نزن ــر اینکــه کســی را نصــب و عــزل نکنــم و ســیره و روشــی را ب ــرم، مشــروط ب می پذی
فقــط در ایــن کار مشــاوره ای از دور داشــته باشــم)کارخانه، 1392: 164(. مامــون هم برای کســب 
ــت،  ــاز داش ــام نی ــه آن ام ــیان ب ــدان عباس ــر خان ــان و در براب ــورش علوی ــرکوب ش ــروعیت و س مش
پیشــنهادهای ایشــان را پذیرفــت، امــا در عیــن حــال بیشــترین مواضــع سیاســی امام رضــاg در 
دورۀ مامــون و در دورۀ والیت عهــدی اتخــاذ شــده اســت. گفت وگــو بیــن امــام و اعضــای دســتگاه 
خالفــت و همچنیــن کوششــی کــه ایشــان انجــام می داد تــا بیــن اعضای دســتگاه خالفــت تعامل 
ــه مــردم فراهــم شــود، دوگــزاره اصلــی و راهبــردی امــام در ایــن  و گفت وگــو در جهــت خدمــت ب

بخــش اســت.

امــام در گفت وگــو بــا مامــون، ایــن نکتــه را متذکــر می شــود کــه مســائل داخلــی جهــان اســالم 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 به خاطــر غفلــت و بی اطالعــی انتقــاد 
می کردند)درخشــه،1392: 28(. امــام همچنیــن دربــارۀ نقــش حیاتــی کارگــزاران نظــام اســالمی 
بــه مأمــون تذکــر می دادنــد. دربــارۀ امــت محمــد و فرمانروایــی کــه بــر ایشــان داری از خــدا بترس، 
زیــرا کارهــای آنــان را تبــاه کــردی و کار را به دســت کســانی ســپردی کــه بــه غیــر حکــم خداونــد 
بلندمرتبــه داوری می کننــد 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 مــی رود و ســوگند و پیمــان 
هیــچ مؤمنــی را نــگاه نمی دارنــد و روزگار بــر مظلومــان به ســختی می گــذرد و آنــان بــرای زندگــی 
بــه هزینــه ای دسترســی ندارنــد و کســی را نمی یابنــد کــه نــزد او از اوضاعــی کــه دارنــد شــکایت 
ــه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و  کنند)کلینــی، 1381: ج5: 111(. امــام همچنیــن مامــون را ب
محرومیــت دعــوت می کنــد و تاکیــد دارد ایــن مایــه خشــنودی و خوشــحالی یــک حاکــم اســالمی 
است)مجلســی، 1403ق؛ ج 49: 165(. ایشــان همچنیــن یــادآوری می کنــد 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،ج1: 412(. به طــور 
ــران  ــاب مدی ــی را در انتخ ــن ویژگی های ــون چنی ــا مام ــش ب ــاg در گفت وگوهای ــام رض ــی ام کل
شایســته برشــمرند: 1. دانــش 2. مهــارت 3. خودمفهومی)وجــدان کاری، امانتــداری، عدالــت، 
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ســالمت نفــس( 4. ویژگی هــای رفتاری)تواضــع، وظیفه شناســی، فضایــل اخالقــی، ســاده 
زیســتی( 5. انگیزه)قــرب الهی()شــاه علــی و دوالــی، 1396: 248-224(. امام همچنین بیشــتر 
کارگــزاران را بــه اتحــاد و هماهنگــی درخدمــت بــه مــردم توصیــه می کنــد و ناهماهنگــی و افتــراق 
 gــان را از ایــن هــدف دور خواهــد کرد)صحیفــه الرضــا ،1406 ق:394(. از نظــر امــام رضــا آن
حکومتــی کــه بیــن اجــزا و ارکان آن ناهماهنگــی و عــدم افتــراق باشــد، در رســیدن بــه اهــداف و 
تدبیــر حکومــت عاجــز می مانــد و ایــن بــه فروپاشــی و سســتی پایه هــای حکومــت منجر می شــود.

بنابرایــن پذیــرش والیت عهــدی توســط امــام رضــاg، در حقیقــت بازگشــت ائمــه بــه سیاســت 
بــود و زمینــه را بــرای مطــرح شــدن بیشــتر گروه هــای شــیعی در فضــای سیاســی و اجتماعــی و 
ارتبــاط بــا دیگــر گروه هــای اجتماعــی فراهــم می کنــد. از طــرف دیگــر، امــام رضــاg بــا حضــور 
در ســاختار قــدرت، رســالت تعلیــم ســنت پیامبــرn و هدایتگــری خــود را از نزدیک تریــن فاصلــه 
بــه حاکمیــت آغــاز کــرد. در حقیقــت، ایــن کار بــه آن حضــرت ایــن امــکان را مــی داد کــه بــه جــای 
تمرکــز بــر اصــالح کنشــگران و تــالش بــرای به ســازی خلقیــات فــردی و جمعــی آنــان، آمــوزگاری 
اخــالق را از اصــالح و ترمیــم حاکمیــت و نســبت آن بــا مــردم آغــاز کنــد و اینکــه بــا رعایــت اخــالق 

می تــوان بــه کنــش سیاســی و بــه مدیریــت جامعــه پرداخــت.

 آن حضــرت ضمــن توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانــی و به نوعــی تکیــه بــر قاعــدۀ مصلحــت 
و همچنیــن تاکیــد بــر مبانــی اســالمی در تعامــل بــا مــردم، بــه آنــان می آمــوزد کــه مــدل و الگــوی 
دینــی در رابطــه بیــن حاکــم و مــردم آن اســت کــه او دنبــال می کنــد نــه آنکــه در رفتــار مامــون بــه 
bچشــم می آیــد. بــا ایــن ســیره در حقیقــت تفــاوت فاحــش میــان ســبک حکمرانــی اهــل بیــت
بــا ســبک سیاســت ورزی بنی عبــاس را بیــان می کنــد. امــام رضــاg بــا بیــان ایــن ســخنان مــدل 
جدیــدی در نســبت میــان حاکمیــت و دیــن درانداختــه و مســئولیت اصلــی حاکمیت را پاســداری 
ــه  ــدف ب ــا دو ه ــان ب ــن رو، ایش ــه، 183:1390(. از ای ــن بابوی ــی می کند)اب ــن معرف ــت دی از اصال
گفــت  وگــو و مباحثــه در ســطح دســتگاه خالفــت عباســی و کارگــزاران حکومتــی مبــادرت مــی 
نمودنــد :1. ارشــاد خلیفــه و کارگــزاران حکومتــی در جهــت برقــراری مســیر صحیح تــوام باانصاف 
ــه جهــت آنکــه امــور  و عدالــت2. هماهنگــی و تعامــل بیــن کارگــزاران در بخش هــای مختلــف ب
حکومتــی و خدمت رســانی بــه مــردم بــا ســرعت و ســهولت انجــام گیــرد. بنابرایــن آن حضـــرت در 
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سطح نظام خالفت و روش حکومتداری در پـــی اصـــالح بینـــش عمومـــی نســـبت بـــه قـــدرت و 
سیاســـت و تبییــن دقیــق آن در اســالم اســت.

   5-4 -3. گفت وگو و سرمایۀ اجتماعی بین امام رضاg و جامعه

پــس از رحلــت رســولn و بــا توســعۀ ســرزمین های اســالمی، مســلمانان بــه فرقه هــای 
ــام  ــد. در دورۀ ام ــدار ش ــا پدی ــد آن ه ــی در عقای ــج انحراف های ــدند و به تدری ــیم ش ــون تقس گوناگ
رضــاg کــه ایــن موضــوع بیشــتر اوج گرفتــه و عقایــد برخــی از ایــن نحله هــا به شــدت در جهــت 
ــا آنــان برخــورد کنــد و از نیــروی منطــق و  ــا مــدارا ب انحــراف جامعــه بــود، امــام ســعی می کــرد ب
اســتداللی قــوی بــرای مقابلــه بــا ایــن جریانــات برخــوردار باشــند)غنوی، 1395: 16(. بنابرایــن 
در این شرایط امام رضاg در دو بخش بـــه اصـــالحات فکـــری و دینـــی پرداختنـــد: 1. رد عقاید 
باطــل و منحــرف 2. بیان افـــکار و عـــقاید صـــحیح و اصولــی در جامعــه آن روز و درگفت وگو با مردم 

عــادی یــا مناظــره بــا صاحبــان فــرق و نحله هــای گوناگــون فکــری.

 بــر ایــن اســاس، امــام رضــاg از هــر فرصتــی بــرای بــرای ایجــاد رابطــه قــوی میــان خــود و مردم 
اســتفاده می کنــد. از مهاجــرت و گــذار از شــهرها بــرای تبلیــغ، تثبیــت و گســترش تشــیع و امامت 
 gبهره گیــری می کنــد و تهدیــد را بــه پیشــرفت و فرصــت تبدیــل می ســازد. ارتبــاط امــام رضــا
بــا مــردم چنــان قــوی بــود کــه حضــرت در نــزد مامــون از فعالیــت خویــش در مدینــه یــاد می کنــد و 
می فرمایــد: بــه خــدا قســم وقتــی در مدینــه بــودم ســوار بــر مرکب خویــش می شــدم و میــان کوچه 
و بــازار رفــت وآمــد می کــردم و وقتــی اهالــی مدینــه و دیگــران حاجــات و نیازهــای خــود را از مــن 
درخواســت می کردنــد، آن را بــرآورده می ســاختم. آن هــا مثــل عمــو و خویشــاوندان مــن بودنــد، 
ــی، 1403ق،  ــن را رد نمی کردند)مجلس ــفارش های م ــد و س ــهر می پذیرفتن ــرا در ش ــای م نامه ه
ج49: 144(. امــام رضــاg بــرای بصیرت افزایــی و گســترش فرهنــگ اســالمی جلســات علمــی 
ــود و از مــوارد گوناگــون به خصــوص در  ــر از مــردم ب ــه او معمــوال پ ــد. خان ــادی را تشــکیل دادن زی
حــوزۀ احــکام اســالمی می پرســیدند)کلینی،1381، ج4: 23(. عــالوه بــر آن جلســات خصوصی 
بــرای شــیعیان و یــاران خــود داشــتند و ایــن جلســات در خلــوت شــب صــورت می گرفــت. امــام 
شــاگردان خــود را بــه حضــور می طلبیدنــد و مطالبــی را بــا آن هــا در میــان می گذاشــتند و به تدریج 
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شــاگردانی عالــم و دانشــمندی را تربیــت کردندکــه ایــن شــاگردان هــم خــود در توســعه و نشــر دین 
اســالم و اصــول آن نقــش بــی بدیلــی داشــتند. 

 بنابرایــن امــام رضــاg بــرای تبییــن و ترویــج اصــول اساســی دیــن اســالم در ســطح عمومــی 
و جامعــه در برخــورد بــا مــردم عــادی بــه گفت وگــو می پردازنــد و در مرحلــۀ بعــد هــم بــا ســران و 
اندیشــمندان فــرق و نحله هــای گوناگــون بــه مناظــره و گفت وگــو آن هــم بــا آداب و رســوم خــاص 
خــود و نیــز بــا تســلط بــه مبانــی و علوم مختلــف می پرداختنــد و بــه زودی طــرف مقابــل را مجبور به 
پذیــرش حــرف حــق می کردنــد. چنانکــه شــیخ صــدوق می فرماینــد مامــون اندیشــمندان ســطح 
بــاالی هــر فرقــه را در مقابــل امــام قــرار مــی داد تــا حجــت آن حضــرت را به وســیلۀ 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 روبــه رو نمی شــود جــز آنکــه بــه فضــل او اقــرار کــرده و بــه آنچــه از طــرف امــام 
علیــه او اقامــه می شــد ملتــزم می شــدند)ابن بابویــه،1372، ج1: 152(. در عصــری کــه علــوم و 
فرهنگ هــای گوناگــون رواج داشــت، امــام رضــاg چــون خورشــیدی فــروزان توانســت در عرصــۀ 
فرهنگــی بتابــد و بــه تبلیــغ اســالم اصیــل بپــردازد. چنانکــه از اقدامــات مهــم امــام در ایــن دوره 
توســعۀ همه جانبــه علــوم اســت. در زمینــۀ برخــی از ایــن علــوم ماننــد طــب و فقــه کتاب مســتقلی 
ــه ایشــان وجــود دارد. در زمینــۀ تفســیر قــرآن  ــام »طــب الرضــا« و »فقــه الرضــا« منســوب ب ــه ن ب
کتابــی از احادیــث تفســیری ایشــان بــه نــام امــام رضــاg تدویــن شــده کــه حاکــی از توجــه آن به 
تفســیر قــرآن و گســترش آن اســت. بنابرایــن تمــام اهتمــام امــام در ایــن دوره از طریــق گفت وگــو 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، 1392: 118(. 

 بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت پذیــرش والیت عهــدی از ســوی امــام رضــاg، دیــن را از یــک 
مســئلۀ حاشــیه ای بــه متــن قــدرت و سیاســت بــرد. ایــن راهبــرد بــه آن حضــرت کمــک می کــرد 
تــا بتوانــد اصــالح جامعــه و نیــز دینــی ســاختن آن را از سرچشــمه بــا ارتبــاط صحیــح، صمیمــی و 
همه جانبــه بــا مــردم دنبــال کنــد. در حقیقــت او مواعــظ خــود را از معطــوف بــودن بــه کنشــگران 
خــرد باالتــر بــرده و بــا اصــالح ســاختار قــدرت تــالش دارد تــا افــراد و شــهروندان جامعــه را اصــالح 
کنــد. یکــی از قواعــد اصیــل اســالمی کــه امــام دربــارۀ مــردم و اصــالح آن بــه کار می بــرد، مقولــۀ 
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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 می گنجد: 
1. بــا ارتبــاط صمیمــی بــا مــردم عــادی ســعی در هدایــت آنــان بــه مبانــی دیــن اســالم بــه دور از 
انحرافــات دارد 2. مناظــره بــا افــراد خــاص و دانشــمندان در جهــت آشــکار کــردن انحــراف آنــان بــا 
شــیوه های مخصــوص خودشــان. بنابرایــن از پیامدهــای والیت عهــدی امــام ایــن بــود کــه جامعــۀ 
اســالمی دریافــت کــه چــه کســانی شایســته هســتند و مأمــون بــا عمــل خــود بــر ایــن حقیقــت 
اعتــراف کــرد. امــام در شــهرهای مختلفــی از بــالد اســالم بــا مــردم روبــه رو می شــدند و مســلمانان 
کــه در آن روزگاران بــا نبــودن وســایل ارتبــاط جمعــی از بســیاری از آگاهی ها 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 توطئه هایــش بــرای تحقیــر امــام را بایــد از آثــار مثبــت سیاســت امــام در بطــن جامعــه تلقــی 
کــرد کــه در جهــت حفــظ اتحــاد جامعــۀ اســالمی بــر گــرد حقانیــت اســالم در برابــر هجمه هــای 

گســتردۀ فکــری و اعتقــادی دشــمنان اســالم موثــر بــود.

5-4 -4. گفت وگو و سرمایۀ اجتماعی در نواحی خارج از قلمرو اسالم

امــام رضــاg از موقعیــت کم نظیــر و اثرگــذار دورۀ والیت عهــدی پیــش از آنکــه بــه جنبــۀ 
اجرایــی و قــدرت سیاســی توجــه داشــته باشــند، آن را بیشــترین و بهتریــن فرصــت بهره بــرداری 
در هدایــت معنــوی مــردم قــرار دادنــد. در ایــن فرصــت ایشــان ســعی کــرد بــا ســفر بــه ایــران و تمام 
 gســرزمین های اســالمی و همجــوار اصــول اعتقــادی اســالم و تشــیع را بیــان کننــد. امــام رضــا
در ایــن دوره در پایه گــذاری و گســترش اندیشــۀ کالمــی مســلمانان و تشــیع بســیار موفــق بودنــد 
و بــه پاســخگویی بــه ســواالت مســلمانان و غیرمســلمانان در امــور گوناگــون می پردازند)محمــدی 

ــهری، 1393: 67-66(.  ری ش

بــر ایــن پایــه، موضوعــی کــه امــام در مناظراتــش بــه آن توجــه کــرد و باعث تزلــزل شــدید پایه های 
حکومــت عباســی شــد تقریــب مذاهــب بــود. در ایــن دوره، خلفــا بــه بحث هــای فرقــه ای دامــن 
ــر اصــول  مــی زد کــه امــام رضــاg در جهــت عکــس آن هــا عمــل می کــرد و به خاطــر احاطــه ب
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ــه  تمــام ادیــان می توانســت در جهــت تقریــب مذاهــب عمــل کنــد. در کنــار آن امــام رضــاg ب
تربیــت شــاگردانی اقــدام کــرد و ایــن شــاگردان بــا برپایــی و شــرکت در مناظــرات علمی کــه حضور 
رهبــران مذهبــی و ادیان هــای مختلــف دینــی برگــزار می شــد بــه تبییــن مواضــع کالمــی اســالم و 
اهــل بیــت ع می پردازنــد. شــاگردان امــام به واســطه اینکــه علــم و دانش شــان 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 اســالم در بســیاری از نقــاط بســیار مهــم قلمــداد 

می شــود. 

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 g شــناخته 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 اســالمی 
ــرای  ــازی ب ــاg بسترس ــام رض ــوی ام ــی ق ــتاورد دیپلماس ــن دس ــت. همچنی ــرده اس ــل ک تبدی
ــا اینکــه به صــورت رســمی در  ــود. امــام ب ــران ب ــه ای ــت شــیعه از ســرزمین حجــاز ب انتقــال مرکزی
هیــچ مســئله ای دخالــت نمی کننــد، امــا بنــا بــر اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بســیاری از 
انحرافــات و اشــکاالت را گوشــزد می کنــد و همیــن موضــوع موجــب گســترش تعالیــم اصیــل دیــن 
اســالم در سراســر جهــان آن روزگار شــد، امــا امــام رضــاg در جهــت تعامــل و ارتبــاط بــا دیگــر 
ــه معــارف  ــن اصــول موجــب نزدیکــی ملت هــا ب ــه ای ــه کار می گیرندک ــی ب ــان اصول ملت هــا و ادی

اســالمی و نیــز اعتمــاد و اطمینــان آنــان بــه معــارف اســالمی می شــود کــه عبــارت اســت از:

پذیرش شاگرد از طرف امام بدون هیچ محدودیت قومی و دینی.

ــری و  ــردی و اجتماعی)دلب ــی ف ــوع برتری جوی ــر ن ــی و ه ــاز طبقات ــه امتی ــردن هرگون ــن ب از بی
زحمتکــش، 1396: 42(.

انجــام مناظــره در فضایــی آرام و بــه دور از تنــش و تســلط امــام بــه امــور گوناگــون شــرایط را بــرای 
جــذب دیگــر اقــوام فراهــم می کنــد.
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حضــرت مســئله برابــری و عدالــت اجتماعــی را از ضروری ترین مســائل در حفــظ و تحقق تقریب 
مذاهــب مطــرح می کنــد و اعــالم کردنــد که عدالــت الزمــه توحیــد است)اســماعیل زاده امامقلی، 

.)179 :1395

از نظــر امــام، اختــالف عقیــده در زندگــی اجتماعــی و بیــن انســان ها امــری طبیعــی بــه شــمار 
می آیــد و ایــن اختــالف عقیــده نبایــد مانــع تقریــب و وحــدت شــود.

احتــرام بــه حقــوق دیگــر مذاهــب؛ درنگــرش امــام رضــا اختالفــی کــه ناشــی از عوامل سیاســی، 
ــف  ــن و کش ــر در دی ــم و تدبی ــرای فه ــد ب ــی باش ــای مذهب ــب و بغض ه ــۀ ح ــر پای ــی و ب اجتماع
حقیقــت نــه تنهــا پذیرفتنــی نیســت، بلکــه جلوگیــری از آن نیــز الزم و ایــن خود درحقیقــت عاملی 

بــرای تقریــب مذاهــب اســت.

ــدت در  ــب و وح ــب مذاه ــق تقری ــرای تحق ــالم ب ــای اس ــی از راهکاره ــی: یک ــی قومیت گرای نف
ــتی و  ــی نژادپرس ــلمانان، نف ــاد مس ــدن آح ــی ش ــرادری و یک ــس ب ــاد ح ــلمین و ایج ــه مس جامع

ــت. ــوده اس ــه ب ــراد جامع ــن اف ــاروا بی ــای ن تبعیض ه

ترویــج خردگرایــی: امــام رضــاg بــا رفتــار و گفتــار خویــش خردگرایــی را ترویــج می کننــد و در 
ایــن زمینــه بــر آزاد اندیشــی تاکیــد دارند)سیاوشــی، 1394: 74(.

بنابرایــن امــام رضــاg بــا توجــه بــه منطــق و بینشــی کــه در دیــن اســالم و در اندیشــۀ ایشــان 
نهفتــه بــود، بــه تقریــب دیــن اســالم و دیگــر مذاهــب می پردازنــد و بــا تعامــل صحیــح و گفت وگــوی 
منطقــی در نشــر و گســترش دیــن اســالم و صیانــت از یکپارچگــی دینــی و حاکمیتــی در جامعــۀ 

ــد. اســالمی اقدامــات جــدی به عمــل می آورن

5-4 -5. گفت وگو و سرمایۀ اجتماعی در میان مردم و گروه های مختلف اجتماعی

ــل و  ــالم اصی ــت اس ــری در جه ــت سراس ــی هدای ــام  به نوع ــده ام ــه ش ــکات گفت ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــرن  ــد ق ــی چن ــان ط ــه امام ــیوه هایی ک ــی از ش ــیر یک ــن مس ــد و در ای ــر می گیرن ــی در نظ حقیق
بــرای تثبیــت عقایــد صحیــح اســالم و انتشــار آن بــه کار می بندنــد، 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 می دهــد بــا آمادگــی کامــل مقابلــه نماینــد. در ایــن جهــت تعلیــم 
و تربیــت امــام رضــاg هــم بیشــتر مربــوط بــه دوران تقیــه ایشــان و در دوره هارون الرشــید اســت. 
همیــن شــاگردان بــه تعامــل بــا مــردم می پردازنــد و درگســترش عمومــی معــارف اصیــل اســالمی 
نقــش بســزایی دارنــد. امــام رضــاg عــالوه بــر تبییــن معــارف حقیقــی اســالم در تعامــالت بیــن 
مــردم بــا یکدیگــر و در عرصــۀ اجتماعــی بــر اصولــی تاکیــد دارنــد کــه ایــن اصــول بــه تحکیــم و 
ــردی دارای  ــوزۀ ف ــه در ح ــی ک ــوارد اصل ــود. از م ــر ش ــالمی منج ــه اس ــی در جامع ــات اجتماع ثب
نمــودی اجتماعــی اســت، می تــوان 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 می توانــد بــا مــردم ســازگاری یابد و بــه آنــان احتــرام بگذارد)حســینی فر، 
ــادت  ــده داری و عب ــب زن ــرت ش ــی آن حض ــیرۀ عمل ــاخص های س ــن ش 1395: 108(. از بارزتری
ایشــان اســت کــه اکثــر شــب ها را تــا ســحر بیــدار بــوده و بســیار روزه می گرفتند)قیومــی،1387: 
109(. عبــادت و خشــوع در برابــر خدوانــد متعــال خــود بــه تحکیــم و بــرادری اجتماعــی منجــر 
می شــود. یکــی از مبانــی کــه در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــاg جلوه گــر اســت و موجــب تقویــت 
ســرمایۀ اجتماعــی بیــن مــردم می شــود، محبــت اســت کــه از طریــق گفت وگــو و نزدیکــی ایشــان 
بــا اقشــار مختلــف آشــکار می شــود و ســعی می کننــد کــه ایــن مقولــه را بیــن مــردم هــم بپرورانــد. 
ــز در راه  ــمنی ج ــتی و دش ــه دوس ــد ک ــادی دارن ــد زی ــه تاکی ــن مولف ــر ای ــواره ب ــوم هم ــام معص ام
خداونــد نباشــد)امام جمعــه زاده و همــکاران، 209:1395(. از مفاهیمــی کــه در قالــب ارتبــاط 
مــردم بــا مــردم و در تعامــالت آن هــا بــا هــم در ســیرۀ رضــوی نمــود پیــدا می کنــد، مفهــوم احســان 
ــدۀ جامعــه ای همبســته و همگــن  ــه یکدیگــر به وجــود آورن و نیکــوکاری اســت. احســان مــردم ب
می شــود کــه به ســرعت در مســیر پیشــرفت و ســعادت گام بــر مــی دارد. البتــه از نظــر امــام رضــا
g بنیــان چنیــن جامعــه ای بــر مــدار معنویــت اســت. ایــن معنویت خــود زمینــه را بــرای تقویت و 
توســعۀ شــهامت، اطمینــان و آرامــش روانــی، عفــت و پاکدامنــی، شــرافت، برپایی جامعه ای ســالم 

انســانی و در نهایــت خوشــبختی و تعالــی همــگان می شــود)صحیفه الرضــا،  1406 ق: ۸5(.

ابتدایی تریــن نکتــه ای کــه ایشــان در ارتبــاط بــا یکدیگــر تاکیــد دارند که رعایت شــود راســتگویی 
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اســت. از آنجــا کــه می توانــد سرچشــمه ای بــرای ایجــاد اعتمــاد شــود، چنانکــه ایشــان آن را در 
کنــار تقــوی و ورع بیــان می فرمایند)فقــه الرضــا، 1406ق: 356(. امــام رضــاg همچنیــن بــر 
امانتــداری درکنــار راســتگویی تاکیــد دارنــد و در نامــۀ شــریف به عبدالعظیــم می فرمایند دوســتانم 
را بــه امانتــداری امرکــن؟ امــام رضــاg در تعامــل مــردم با یکدیگر ســنجیدگی و خویشــتن داری را 
از مــوارد ضــروری بــر می شــمرند)ابن بابویــه، 1372، ج 1: 318(. از مــواردی کــه امــام مــورد توجــه 
قــرار می دهــد، احســان اســت. امــام رضــاg خطــاب بــه عبدالعظیــم حســنی می فرماینــد: بــه 
دوســتانم ســالم 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 نمی شــود بلکــه هرگونــه 
کمک هــای فکــری، معنــوی، عاطفــی، علمــی را هــم در برمی گیــرد. البتــه در کنــار ایــن مــوارد 
کــه به نوعــی تحکیــم همبســتگی آن هــا می شــود، عفــو و بخشــش اســت)ابن بابویــه، 1413ق، 

ج1: 181(.

بــا توجــه بــه ایــن نــکات امــام رضــاg در ارتباطــات اجتماعــی بــه تقــوا، پرهیــز از تفرقــه و جــدل و 
ایجــاد همدلــی بیــن مــردم توجــه دارد و ایــن مــوارد را به عنوان موجد همبســتگی اجتماعــی قلمداد 
 gمی کند)ســروی مجــد، 1395: 212- 249(. ایشــان بــا اســتناد بــه فرمایشــی از امــام صــادق
می فرماینــد: از تشــتت و تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد، زیــرا موجــب رفتــن همــت و کــم شــدن ارزش 
ــی  ــان در جای ــی، 1403ق، ج 14: 53(. ایش ــما می شود)مجلس ــت ش ــدر و منزل ــدن ق ــن آم و پایی
دیگــر جدایــی از اجتمــاع مســلمانان و خــروج از وحــدت اجتماعــی را نوعــی بیــرون شــدن از دایــره 
ــی  ــلمانان جدای ــت مس ــه از جماع ــد: آنک ــته و فرموده ان ــت دانس ــه جاهلی ــت ب ــلمانی و بازگش مس
جویــد، بنــد اســالم را از گــردن نهــاده اســت و مرگــی جاهالنــه خواهــد داشــت)همان: 73(. بنابراین 
امــام رضــاg در عرصــۀ اجتماعــی و تعامــل افــراد بــا یکدیگــر بر اصولــی تاکیــد دارند که ایــن اصول 

می توانــد زمینــه را بــرای مفاهمــه، همــکاری و نزدیکــی بیــن آنــان فراهــم نمایــد. 

نتیجه گیری

ــه راهبردهــای امــام رضــاg در فضــای اجتماعــی و سیاســی عصــر خالفــت  ــه ب ــن مقال در ای
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ــا اســتفاده از بازســازی چهارچــوب تحلیلــی تومــاس اســپرینگز  ــرای هدایــت مــردم ب عباســی ب
ــی  ــراف از مبان ــم انح ــالمی به رغ ــۀ اس ــه جامع ــت ک ــری می زیس ــان در عص ــد. ایش ــه ش پرداخت
ــرای  ــدی ب ــل از والیت عه ــی قب ــن رو حت ــود. از ای ــی ب ــفی و علم ــکوفایی فلس ــالمی در اوج ش اس
غلبــه بــر ایــن انحرافــات بــا توجــه بــه مبانــی اصیــل اســالمی، به نوعــی نظــام اجتماعی و سیاســی 
یــا حکمرانــی مطلــوب می اندیشــند. در ایــن نظــام حکمرانــی کــه بنیانــی توحیــدی دارد، دولــت 
دارای ماهیتــی راهبــردی و راهبــر در تحقــق ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت و عــالوه بــر حکومت 
بــا ماهیــت مــورد اشــاره، نیروهــای اجتماعــی دارای کنشــی فعاالنــه و هماهنــگ هســتند. بــر ایــن 
اســاس امــام رضــاg تحقــق ایــن حکمرانــی را در مفاهمــه و گفت وگــو بیــن ایــن ارکان می داننــد. 
در جریــان ایــن گفت وگــو و تفاهــم ایشــان در ســطح خالفــت انــواع انحرافــات را گوشــزد می کنــد 
و اینکــه خالفــت و زعامــت امــور بــه اهــل بیــت تعلــق دارد و اتفاقــا مشــکالت عمومــی جامعــه از 
ایــن بخــش نشــئت می گیــرد. امــام رضــاg همچنیــن بــه ترمیــم نــوع ارتبــاط حکومــت و مــردم 
ــی،  ــی و یگانگ ــا همدل ــور، ب ــیت ام ــر تمش ــالوه ب ــه ع ــد ک ــی می دان ــت را رکن ــردازد و حکوم می پ
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 اســالم می پردازنــد. امــام رضــاg با 
ترویــچ آموزه هــای اســالمی ســعی در ایجــاد همبســتگی و همدلــی بیــن مــردم و دوری از افتــراق 
می کننــد. یکــی دیگــر از سیاســت های امــام در عملیاتــی شــدن راهبــرد خــود و تحقــق اهدافــش 
تقریــب مذاهــب اســت کــه ضمــن تبییــن معــارف حقیقــی، ســعی در برقــراری بین اســالم و ســایر 
ادیــان  دارنــد. بــر ایــن پایــه می تــوان گفــت امــام رضــاg در قالــب معــارف اســالمی نوعــی نظــام 
ــور  ــت ام ــرای هدای ــای الزم ب ــالمی از ظرفیت ه ــت اس ــه در آن دول ــر دارد ک ــی را در نظ حکمران
برخــوردار و بــا تمــام ارکان اجتماعــی در ارتبــاط اســت و تعامــالت اجتماعــی و گروهــی در باالترین 
ســطح خــود قــرار دارد. در عیــن اینکــه ایــن تعامــالت وجــود دارد، تضــارب و تفــرق نظــرات هــم 
بــا گفت وگــو و مفاهمــه در جهــت هــدف مــد نظــر هدایــت می شــود. ارتبــاط حــوزۀ اجتماعــی و 

سیاســی هــم زمینــه را بــرای تحقــق اهــداف در اداره امــور عمومــی فراهــم می کنــد.

بــا توجــه بــه ایــن نــکات و بــا تاســی از همیــن آموزه هــا در نظــام حکمرانی امــام رضــاg می توان 
گفــت کــه در عصــر کنونــی و بــرای تحقــق اهــداف انقــالب اســالب اســالمی درگام دوم الزم اســت 
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ــر اســاس فرهنــگ و اصــول  در مرحلــۀ اول دولــت ســاخت، ماهیــت و فرایندهــای اداره امــور را ب
ــن  ــه بی ــوی همه جانب ــه و گفت وگ ــۀ دوم مفاهم ــد و در مرحل ــامان دهی کن ــالمی س ــالب اس انق
ارکان اجتماعــی و نظــام سیاســی در قالــب ظرفیت هایــی موجــود در اســناد باالدســتی جمهــوری 

اســالمی و نیــز بــا اســتفاده از امکانــات و ابزارهــای جدیــد ارتباطــی  شــکل بدهــد. 
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