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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/7/18     پذیرش: 1397/10/15
ناصر جمال زاده1، حامد کیانی مجاهد2، محمد حکیمی3  

چکیده 

»قــدرت نــرم« کلیــدواژه ای اساســی در واژگان علــوم سیاســی معاصــر اســت که کاربســت و مفهــوم آن 
ســابقه ای طوالنــی دارد و در ســیرۀ معصومــان و بــزرگان دیــن مبیــن اســالم به کــّرات نمونه هــای توجــه 
و کاربســت آن مشــاهده می شــود. در ایــن میــان، ســیرۀ فــردی و حکومتــی حضــرت امــام علــی بــن 
موســی الرضا c مشــحون از مــواردی اســت کــه عنایــت ویــژۀ ایشــان بــه ایــن مفهــوم سرنوشت ســاز را 
چــه در دوران پیــش از والیتعهــدی و چــه پــس  از آن نشــان می دهــد. مقالــه حاضــر تالشــی در راســتای 
تبییــن اصــول، ابزارهــا و نمونه هــای کاربســت قــدرت نــرم در ســیره امــام رضــا g اســت کــه کوشــیده 
جامعیــت ایــن مفهــوم در قــول و فعــل ایــن امــام همــام g را درخــور اســتعداد خــود به تصویر بکشــد. 
یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه توحیــد، امامــِت درامتــداد نبــوت و عدالــت، اصــول بنیادیــن 
قــدرت نــرم رضــوی را شــکل می دهــد و تقیــه، مناظــره و معجــزه در زمــره مهم تریــن ابزارهــای مــورد 
اســتفادۀ حضــرت در حــوزۀ اعمــال قــدرت نــرم اســت. همچنیــن، بــر مبنــای ایــن اصــول و ابزارهــا و 
در چارچــوب نقشــۀ راهِ ارائه شــده، می تــوان کاربســت قــدرت نــرم رضــوی در قبــال شــیعیان امامیــه، 
علمــای ســایر ادیــان، غالیــان و حکومــت مأمــون عباســی به عنــوان نمونه هایــی گویــا بــرای تشــریح 
منظومــه قــدرت نــرم رضــوی را تبییــن کــرد و از مجــرای واکاوی آن هــا جایــگاه واالی بهره گیــری از 
قــدرت نــرم از منظــر امــام رضــا g را بــر مبنــای شــواهد تاریخــی ضمــن اســتفاده از روش توصیفــی 
ـ تحلیلــی نشــان داد؛ کاربســتی کــه خــود از گســتردگی مبــارزه نــرم حضــرت رضــا g بــا دســتگاه 

خالفــت حکایــت دارد.
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مقدمه

ــدان  ــوم سیاســی ب ــات عل ــر در ادبی ــن مفاهیمــی کــه در دهه هــای اخی یکــی از مهم تری
ــای  ــت اقدام ه ــه ماهی ــی ک ــت. مفهوم ــرم« اس ــدرت ن ــوم »ق ــت، مفه ــده اس ــال ش اقب
ــت ورزی  ــه سیاس ــدرت در منظوم ــوع از ق ــن ن ــت ای ــزان کاربس ــای می ــر مبن ــا ب دولت ه
آن هــا معّیــن می شــود و کارایــی الگــوی رفتــار سیاســی ایــن جوامــع درگــرِو بهره گیــری 
مطلــوب از آن اســت. رهیافتــی کــه بــدان در عرصــه بین الملــل غالبــاً از دیــدگاه گفتمــان 
ــگاه ســکوالر اســت، نگریســته می شــود. در  ــر ن عرفی گــرا در حــوزۀ قــدرت کــه مبتنــی ب
نقطــه مقابــل ایــن دیــدگاه، بهره گیــری از قــدرت نــرم در چارچــوب گفتمــان شــریعت مدار 
قــرار می گیــرد کــه بــر اســاس تبییــن مقولــۀ قــدرت ـ اعــم از ســخت و نــرم ـ بــر اســاس 
ــالش می شــود توصیــف و  ــن گفتمــان، ت ــک شــریعت آســمانی اســت. در ای آموزه هــای ی
تجویــز قــدرت مبتنــی بــر معــارف دینــی صــورت گیــرد )افتخــاری، 1391: 5( و بدین خاطر 
ــرای مطالعــات قدرت شناســانه در ســیرۀ  اســت کــه ایــن رویکــرد مناســب ترین محمــل ب
بــزرگان دینــی قلمــداد می شــود. بــا ایــن وصــف، مقالــه حاضــر بــه دنبــال تبییــن قــدرت 
ــگاه  ــه از منظــر جای ــن موســی الرضا c اســت؛ چراک ــام علی ب ــرم در ســیرۀ حضــرت ام ن
امامتــی ـ حکومتــی ایشــان، شــیوۀ اعمــال قــدرت نــرم توســط امــام g می توانــد الگــوی 
ــارت  ــۀ حاضــر عب ــِی مقال ــع، ســؤال اصل ــرم باشــد. در واق ــدرت ن مناســبی از کاربســت ق
اســت از اینکــه مفهــوم قــدرت نــرم واجــد چــه اصــول، ابزارهــا و کاربســتی در ســیرۀ امــام 
رضــا g اســت؟ در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش، بــا بهره گیــری از منابــع کتابخانــه ای 
ــی و چارچــوب  ــات مفهوم ــی، نخســت پیشــینه، ادبی ــی ـ تحلیل ــا اتخــاذ روش توصیف و ب
مفهومــی حاکــم بــر ایــن نوشــتار )مفهــوم اســالمی قــدرت نــرم( تشــریح می شــود و ضمــن 
ــه، مناظــره و  ــت(، ابزارهــا )تقی ــد، امامــت و عدال ــۀ نقشــه راه پژوهــش، اصــول )توحی ارائ
ــان،  ــه، غالی ــال شــیعیان امامی ــرم در ســیره حضــرت در قب ــدرت ن معجــزه( و کاربســت ق
علمــای ســایر ادیــان و حکومــت مأمــون بررســی و بــر اقدام هــای قــدرت نــرم محــور امــام 

g در قبــال حکومــت مأمــون تمرکــز می شــود.
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1. پیشینه تحقیق

ــادی نمی گــذرد،  ــه واژگان علــوم سیاســی مــدت زی ــرم ب اگرچــه از ورود مفهــوم قــدرت ن
ــی و  ــۀ غرب ــتر صبغ ــه بیش ــه ک ــورت پذیرفت ــوزه ص ــن ح ــترده ای در ای ــای گس پژوهش ه
ــدرت  ــروف »ق ــاب مع ــای« نویســندۀ کت ــن عرصــه »جوزف ن ســکوالر دارد. از پیشــگامان ای
نــرم« اســت )Nye,2005( کــه الهام بخــش بیشــتر پژوهشــگرانی اســت کــه پــای در حــوزۀ 
ــای  ــرم، تالش ه ــدرت ن ــه ق ــی ب ــگاه غرب ــر ن ــزون ب ــد. اف ــرم گذارده ان ــدرت ن ــات ق مطالع
ــرم انجام شــده  ــدرت ن ــه مفهــوم اســالمی ق شــایان توجهــی در راســتای بومی ســازی و ارائ
کــه بــه نــگارش کتاب هــا، رســاله ها و مقاله هــای   عدیــده ای منجــر شــده اســت. نمونــۀ ایــن 
ــاب  ــای ارزش هــای اســالمی را در کت ــر مبن ــرم ب ــدرت ن ــا در مســیر بومی ســازی ق تالش ه
ــرم، فرهنــگ و امنیــت؛ مطالعــه مــوردی بســیج« می بینیــم )افتخــاری، 1387(.  »قــدرت ن
پایان نامــه »قــدرت نــرم از نــگاه قــرآن کریــم« اثــر دیگــری اســت کــه به دنبــال ارائــه مفهــوم 
اســالمی قــدرت نــرم مبتنــی بــر آیــات قــرآن اســت و بــه بازتعریــف قــدرت نــرم غربــی بــر 
ــه  ــوان ب ــن، می ت ــی، 1391(. همچنی ــت )کرباس ــه اس ــالمی پرداخت ــای اس ــای آموزه ه مبن
مقالــۀ »ســاختار قــدرت نــرم در گفتمــان اســالمی« اشــاره کــرد کــه بــه تبییــن ســاحت های 
ــوم  ــر مفه ــم ب ــت اصــول حاک ــردازد و در نهای ــگاه اســالمی می پ ــرم در ن ــدرت ن ــازندۀ ق س
ــه می کنــد )افتخــاری، 1394(.  ــا رویکــرد ســکوالر ارائ ــرم را در قیــاس ب ــدرت ن اســالمی ق
کتــاب »منابــع قــدرت نــرم؛ ســرمایه اجتماعــی در اســالم« یکــی از ارکان مهــّم قــدرت نــرم 
یعنــی ســرمایۀ اجتماعــی را بررســی کــرده اســت )ردادی، 1389(. کتــاب »جنــگ نــرم در 
ــرای اعمــال قــدرت  ــزاری ب ــرم به عنــوان اب ــا تدقیــق در مفهــوم جنــگ ن دیــدگاه قــرآن« ب
نــرم، بــه جســتجوی شــیوه های جنــگ نــرم بــر ضــّد انبیــا، منابــع قــدرت نــرم و راه کارهــای 
ــه  ــقانی، 1389(. در مقال ــردازد )جوش ــرآن می پ ــی ق ــات اله ــرم در آی ــگ ن ــا جن ــه ب مقابل
ــران«  ــالمی ای ــوری اس ــای آن در جمه ــرد مؤلفه ه ــالم و کارب ــدگاه اس ــرم از دی ــدرت ن »ق
ــزاری  ــای نرم اف ــی مؤلفه ه ــالم و بررس ــر اس ــرم از منظ ــدرت ن ــای ق ــان مؤلفه ه ــاهد بی ش
ایــن قــدرت در جمهــوری اســالمی ایــران هســتیم. مؤلفــان در نهایــت بــه ارزیابــی کاربــرد آن 
ــه   ــاه و پوراحمــدی، 1392(. مقال ــد )جعفری پن ــران توجــه کرده ان ــوری اســالمی ای در جمه
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»تحلیــل فقهــی قــدرت نــرم نهــاد مرجعیــت شــیعی بــا تأکیــد بــر شــئون دوگانــۀ فتــوا و 
حکــم« جایــگاه مرجعیــت دینــی شــیعه را به عنــوان یکــی از مهم تریــن منابــع قــدرت نــرم 
ــزار اساســی در نظــام  ــگاه و شــئون فتــوا و حکــم به عنــوان دو اب ــه جای بررســی و ســپس ب

فقهــی ـ سیاســی اســالم پرداختــه اســت )فــدوی و همــکاران، 1396(.                           

در حــوزۀ مطالعــۀ مــوردی قــدرت نــرم اســالمی در ســیرۀ پیامبــر اکــرم n و ائمــه اطهــار 
b نیــز پژوهش هایــی صــورت پذیرفتــه کــه پایان نامه هــای »قــدرت نــرم در ســیره پیامبــر 
ــدادادی، 1391( در  ــوی« )خ ــیره عل ــرم در س ــدرت ن ــی، 1394( و »ق ــاج امین ــم« )ح اعظ
زمــره ایــن آثــار اســت. ایــن آثــار بــه تشــریح معنــا و کاربــرد قــدرت نــرم در ســیره نبــوی و 
علــوی پرداختــه و منابــع قــدرت نــرم و دامنــه کاربــرد آن را بــه رشــته تحریــر درآورده انــد. در 
ایــن میــان، آنچــه تاکنــون بــه شــکل خــاص مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و خــأ آن در ســاحت 
پژوهشــی و تألیفــی احســاس می شــود، بررســی قــدرت نــرم در ســیره رضــوی اســت. بداعــت 
ــه نقشــۀ راه پژوهــش اســت کــه  ــه ایــن موضــوع، ضمــن ارائ ــه حاضــر در پرداختــن ب مقال
اصــول، ابزارهــا و کاربســت قــدرت نــرم در ســیره امــام رضــا g را تشــریح می کنــد تــا از 

ایــن رهگــذر، جورچیــن بومی ســازی اســالمی مفهــوم قــدرت نــرم کامل تــر گــردد.

2. چارچوب مفهومی و روشی

تشــریح چارچــوب مفهومــی و روشــِی حاکــم بــر پژوهــش، نخســتین گام در راســتای تبییــن 
ســامان مند پژوهــش اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا پرداختــه می شــود.

1-2. چارچوب مفهومی: مفهوم اسالمی قدرت نرم

ــول و فعل شــان منبعــث  ــه ق ــی ک ــک مفهــوم سیاســی در ســیرۀ بزرگان ــگاه ی ــن جای تبیی
ــگاه  ــا ن ــب ب ــرد و روش متناس ــاذ رویک ــرورت اتخ ــت، ض ــی اس ــریعت اله ــمۀ ش از سرچش
ــرم در ســیرۀ  ــرای بررســی مفهــوم قــدرت ن ــه دســت می دهــد. از ایــن رو، ب شــریعت مدار را ب
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ــر  ــه ب ــن اینک ــه ضم ــت ک ــره ُجس ــردی به ــد از رویک ــی الرضا c  بای ــرت علی بن موس حض
پایــۀ آموزه هــا و تعالیــم اســالمی باشــد، اصــول، منابــع، اهــداف و کاربســت های قــدرت نــرم 
را به نحــوی ارائــه دهــد کــه کارآمــدی خــود را در گــذار از ســاحت نظــری بــه عرصــۀ عملــی 
نیــز اثبــات کنــد. ایــن بازتعریــف شــریعتمدار در قالــب مفهــوم اســالمی قــدرت نــرم و بــا روش 
ــرم را  ــدرت ن ــی ق ــۀ غرب ــه هــم محدودیت هــای نظری ــه می شــود ک ــی ارائ توصیفــی ـ تحلیل
ــات جامعــه اســالمی، بومی ســازی شــده اســت و به ماننــد  ــه اقتضائ ــا توجــه ب ــدارد و هــم ب ن
نظریــۀ غربــِی قــدرت نــرم، اصــول، منابــع، اهــداف و کاربســت های مشــخصی را بــرای خــود 

تعریــف کــرده اســت.

1-1-2. اصول مفهوم اسالمی قدرت نرم

شــالودۀ مفهــوم اســالمی قــدرت نــرم بــر توحیــد، امامــت در امتــداد نبــوت و عدالــت اســتوار 
ــر  ــت و دیگ ــرم دانس ــدرت ن ــول ق ــا را اص ــن مؤلفه ه ــوان ای ــوی می ت ــت و به نح ــده اس ش
ــن اصــول می باشــند و در  ــر از ای ــه متأث ــات را زیرشــاخه هایی برشــمرد ک ــا و موضوع مؤلفه ه
ــاخه های  ــمان و ش ــه های آن در آس ــه ریش ــد ک ــکل می دهن ــه ای را ش ــجرۀ طیب ــوع ش مجم
آن در زمیــن اســت و به وســیله آن قوانیــن و منویــات شــریعت الهــی پیاده ســازی می شــوند. 
توحیــد کــه ریشــۀ ایــن درخــت تنومند اســت، وحــدت و همنوایــی کل ســاختار را حــول محور 
یگانگــی خالــق یکتــا ســامان می دهــد و امامــت کــه در طــول نبــوت اســت نیــز خــود در طــول 
توحیــد جــای می گیــرد تــا از مجــرای ایــن ارتبــاط طولــی، بســتر تکامــل و رشــد مخلوقــات 

بــر مــدار اصالــت حــق و عدالت گرایــی محقــق شــود.

2-1-2. اهداف قدرت نرم در مفهوم اسالمی قدرت نرم

ــی،  ــردی و اجتماع ــای ف ــه رفتاره ــی اســالمی ب ــۀ جهان بین ــگاه توحیدمحوران ــر اســاس ن ب
ــرد در بســتر اجتمــاع و  ــی ف ــد در مــدار تعال ــرم نیــز به ســان اصــول آن  بای اهــداف قــدرت ن
تکامــل روح اجتماعــی ســامان یابــد. ایــن هدف گــذاری نقطــۀ تمایــز عینــِی قــدرت نــرم در 
رویکــرد اســالمی از دیگــر رویکردهاســت. بــر ایــن اســاس، دو هــدف عمــده را می تــوان بــرای 
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نظریــۀ اســالمِی قــدرت نــرم بیــان کــرد:

 الف. اطاعت و عبادت پروردگار

از آن منظــر کــه یکــی از اصلی تریــن اهــداف خلقــت، اطاعــت و بندگــی خداونــد و کســب 
معرفــت توحیــدی توســط مخلوقــات اســت و هســتی و خلقــت بدیــن سمت وســو رهســپار 
ــرم ـ نیــز چنیــن غایتــی را در  ــرای اعمــال قــدرت ـ چــه ســخت و چــه ن ــوان ب اســت، می ت
چارچــوب گفتمــان اســالم سیاســیـ  فقاهتــی تصــور نمــود و تصویــر کــرد. بــه دیگر ســخن، از 
نــگاه اســالمی اعمــال قدرتــی مشــروع اســت کــه رنگ وبــوی فرمان پذیــری الهــی داشــته باشــد 
و هــر قــدرت ورزی در غیــر ایــن غایــت، نامشــروع و نامقبــول اســت. از منظــر حضــرت رضــا 
g، عبــادت و تبعیــت از فرمــان الهــی، الزمــۀ اعمــال هــر نــوع قدرتــی اســت و درنظرنگرفتــن 
ــۀ دریــدن حرمــت اســالم قلمــداد می شــود. ایشــان در ســند والیتعهــدی،  ایــن مهــم به مثاب
ــرده بگشــاید و  ــر ک ــه خــدا بســتنش را ام ــره ای را ک ــر کــس گ ــاره می نویســند: »ه در این ب
ریســمانی را کــه هــم او تحکیمــش را پســندیده، قطــع کنــد، بــه حریــم خداونــد تجــاوز کــرده 
اســت؛ چــه او بــا ایــن عمــل امــام را تحقیــر نمــوده و حرمــت اســالم را دریــده اســت.« حضــرت 
در ادامــۀ ایــن ســند می افزاینــد: »اگــر چیــزی از پیــش از خــود آوردم یــا در حکــم خــدا تغییــر 
و دگرگونــی درانداختــم، شایســتۀ ایــن مقــام نبــوده، خــود را مســتحّق کیفــر نمــوده ام و من به 
 g خــدا پنــاه می بــرم از خشــم او...« )عاملــی، 1365: 428-429(. همچنیــن حضــرت علــی
نیــز در بــاب ایــن موضــوع می فرماینــد: »خدایــا تــو می دانــی کــه جنــگ و درگیــری مــا بــرای 
به دســت آوردن قــدرت و حکومــت و دنیــا و ثــروت نبــود، بلکــه می خواســتیم نشــانه های حــق 
و دیــن تــو را بــه جایــگاه خویــش بازگردانیــم و در ســرزمین تــو اصــالح را ظاهــر کنیــم تــا 
بنــدگان ســتمدیده ات در امــن  و امــان زندگــی کننــد و قوانیــن و مقــررات فراموش شــده تــو 

بــار دیگــر اجــرا گــردد« )نهج البالغــه، خطبــه 131(.
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ب. تأمین مصلحت عمومی

هــدف مهــم در اعمــال قــدرت به طــور کلــی تغییــر در رفتار طــرف مقابــل اســت. اعمال کنندۀ 
ــب  ــوان کس ــا را می ت ــه آن ه ــد ک ــتجو می کن ــی را جس ــار، اهداف ــر رفت ــن تغیی ــدرت از ای ق
منفعــت، مصلحــت و اعمــال ســیطرۀ هژمونیــک دانســت. مهم تریــن هدفــی کــه نظریــۀ غربــی 
قــدرت نــرم به دنبــال آن اســت، کســب منفعــت شــخصی اســت در حالی کــه مفهــوم اســالمی 
قــدرت نــرم تأمیــن مصلحــت عمومــی را هــدف قــدرت نــرم می دانــد. در ایــن مفهــوم، دیــن 
باعــث می شــود فعالیت هــای انســانی در جهــت گرایش هــای عالــی انســانی باشــد و مصلحــت 
ــدادادی، 1391: 32(. مصلحت اندیشــی  ــد )خ ــدا کن ــت پی ــرد ارجحی ــر مصلحــت ف ــوم ب عم
ابعــاد گوناگونــی دارد کــه یکــی از اساســی ترین آن هــا حفــظ وحــدت و انســجام جامعــه اســت. 
حضــرت رضــا g دربــارۀ ایــن مهــم در ســند والیتعهــدی خــود ضمــن بیــان تلویحــی حــّق 
حکومتــی کــه از ایشــان ســلب گردیــده، می نویســند: »در گذشــته کســی ایــن  چنیــن کــرد 
ــه تصمیم هــا  ــن و جدایــی مســلمین اعتراضــی ب ــرای جلوگیــری از پراکندگــی در دی ــی ب ول

نشــد و امــور تحمیلــی به عنــوان راه گریــز تحمــل گردیــد« )عاملــی، 1365: 429-428(.

3-1-2. ابزارهای مشروع در مفهوم قدرت نرم اسالمی

ــان  ــاز می ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــن مباحث ــی از پرچالش تری ــیله یک ــدف و وس ــۀ ه رابط
اصحــاب جهان بینی هــای مختلــف وجــود داشــته اســت. در یــک ســر طیــف ماکیاولیســم 
ــد و در  ــرار دارن ــی ق ــر اخالق گرای ــداران اولویت داشــتن اهــداف سیاســی ب سیاســی و طرف
ــان جنــس هــدف و  ــر تناســب می ــه ب ــی هســتند ک ــب وحیان ــروان مکات ســوی دیگــر پی
ــدف  ــه ه ــرم، از آن روی ک ــدرت ن ــالمی ق ــوم اس ــر مفه ــد. از منظ ــد می ورزن ــیله تأکی وس
غایــی اعمــال قــدرت، عبودیــت الهــی و تکامــل مــادی و معنــوی فــرد و اجتمــاع در گســتره 
نظــام آفرینــش اســت، پــس ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن راه نیــز بایــد کارآمــد و از 
جنــس حق مــداری و در چارچــوب موازیــن اســالمی باشــند. شــهید مطهــری ضمــن تأکیــد 
بــر ایــن مهــم، در بــاب ایــن موضــوع می نویســد: »بــراي حــق بایــد از حــق اســتفاده کــرد. 
ــه وارد شــده اســت،  ــن از جنبه هــای مختلــف ضرب ــر دی ــی کــه از آن راه ب یکــي از راه های
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ــد مقــدس باشــد،  ــان بای ــا همان طــور کــه هدف م ــن اصــل اســت کــه م رعایت نکــردن ای
ــد.  ــدس باش ــد مق ــم بای ــتخدام می کنی ــدس اس ــدف مق ــن ه ــراي ای ــه ب ــم ک ــایلي ه وس
نه فقــط بــراي خودمــان نبایــد دروغ بگوییــم، بــه نفــع دیــن هــم نبایــد دروغ بگوییــم. بــه 
نفــع دیــن تهمــت زدن، بــه نفــع دیــن بی دینــی کــردن اســت. دیــن اجــازه نمی دهــد ولــو 
ــه نفــع خــودش مــا بی دینــی کنیــم« )مطهــری، 1378: 111(. ایــن ابزارهــای مقــدس  ب
ــرم و تلفیقــِی هوشــمند( باشــند و  ــواع قــدرت )ســخت، ن کــه می خواهنــد تولیدکننــدۀ ان
بــه پشــتیبان کارآمــدی بــرای پیاده ســازی سیاســت های عامــل آن تبدیــل گردنــد، خــود 
نیــز بایــد در چارچــوب اهــداف سیاســت گذار، از جنــس ســخت، نــرم و تلفیقــِی هوشــمند 
باشــند تــا بتواننــد متناســب بــا اقتضائــات زمانــی و مکانــی، بهتریــن عملکــرد ممکــن را در 

ــرم، داشــته باشــند. ــژه قــدرت ن تولیــد قــدرت، به وی

2-2. چارچوب روشی: روش توصیفیـ  تحلیلی

هــدف در روش توصیفــیـ  تحلیلــی توصیــف منظــم، عینــی و واقعــی یــک موضــوع یــا یــک 
موقعیــت اســت. در ایــن روش، تــالش بــر بیــان نتایــج عینــی منتــج از موقعیــت و واقعیــت 
اســت. جمــع آوری اطالعــات متناســب بــا فرضیــه، پاســخ بــه ســؤال های پیرامــون موضــوع و 
ــن روش  ــات  پیاده ســازی ای ــد از ملزوم ــم به صــورت نظام  من توصیــف کیفــی و تفســیر مفاهی
ــی  ــاط مفهوم ــی و ارتب ــق و ایجــاد شــناخت کل ــه ســبب کشــف حقای در پژوهــش اســت ک

می گــردد.

3. مؤلفه های دخیل در مفهوم قدرت نرم در سیره رضوی

ــوازم و اجــزای آن،  ــا تمــام ل ــرم ب ــدرت ن چنان کــه از نظــر گذشــت، مفهــوم اســالمی ق
 g ــا ــرت رض ــب حض ــیره و مکت ــرم در س ــدرت ن ــت واکاوی ق ــبی را جه ــل مناس محم
ــی  ــه در قالب ــد ک ــرار می ده ــار پژوهشــگران ق ــن فرصــت را در اختی ــی آورد و ای ــم م فراه
ــر  ــد. ب ــن کنن ــام را تبیی ــام هم ــرم از منظــر آن ام ــدرت ن ــازمان یافته، ق ارزش محــور و س
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ایــن اســاس، ضمــن ارائــه نقشــۀ راه بحــث کــه در چارچــوب مفهــوم اســالمی قــدرت نــرم 
ســامان یافته اســت مفهــوم قــدرت نــرم در ســیره رضــوی از طریــق تبییــن اصــول، ابزارهــا 

ــدرت در ســیره ایشــان، تشــریح  می شــود. ــوع از ق ــن ن و کاربســت ای

شکل 1. نقشه راه پژوهش قدرت نرم در سیره رضوی

1-3. اصول قدرت نرم در سیره رضوی

بــرای شــناخت دقیــق هــر موضــوع  بایــد اصــول و بنیادهــای حاکــم بــر آن موضــوع بررســی 
شــود. از ایــن رو، اصــول قــدرت نــرم در ســیره حضــرت رضــا g را در ادامــه تبییــن می کنیــم:
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1-1-3. توحید

بنیادی تریــن اصــل در منظومــۀ جهان بینــی رضــوی کــه روح مفهــوم اســالمی قــدرت نــرم 
را نیــز تشــکیل می دهــد، توحیــد اســت. اصلــی کــه تمــام کثرت هــا در آن وحــدت می یابنــد 
و از آن، کثرت هــا حاصــل می شــود و جمیــع اقدام هــای متأثــر از تعالیــم دینــی از آن ریشــه 
می گیرنــد و به ســوی آن رهســپارند. از منظــر امــام رضــا g توحیــد اصــل معرفــت خداونــد 
ــه، 1392، ج 1:  ــرار دارد )ابن بابوی ــروردگار ق ــادت پ ــه در اول بندگــی و عب ــی ک اســت؛ معرفت
292(. از نظــرگاه ایشــان، در مباحــث توحیــدی، معرفــت در مرتبــه اول اســت و حقیقت بندگی 
کــه تذلــل و اطاعــت اســت، بــدون تحقــق معرفت صــورت نخواهــد پذیرفــت و در مقــام معرفت 
نیــز پایــۀ آن توحیــد و یکتــا دانســتن پــروردگار متعــال اســت. پــس در مرتبــۀ اول پایــۀ توحید 
ــه ســوم  ــد و در مرتب ــدا کن ــرگ پی ــت شــاخ و ب ــد اســتوار گــردد و ســپس روی آن معرف بای
عبــادت و بندگــی تحقــق یابــد )مصطفــوی، 1385: 24(. ایــن فضــای گفتمــان توحیــدی کــه 
مبتنــی بــر ســه  پایــه اولویت محــور )توحیــد، معرفــت و عبــادت( اســت، جریــان اعمــال قــدرت 

اســالمی در حــوزه غایت گــذاری قــدرت را شــکل می دهــد.

2-1-3. امامت

در اندیشــه رضــوی، امامــت یکــی از راه هــای مهــّم معرفــت الهــی و میــوۀ رحمانــی بوســتان 
ــث گران ســنگ سلســله الذهب  ــاره، حدی ــن  ب ــدگار حضــرت در ای ــادگار مان ــد اســت. ی توحی
اســت کــه در نیشــابور ایــراد فرمودنــد: »کلمــه ال الــه اال اهلل دژ اســتوار مــن اســت؛ هــر کــس 
ــرت  ــب حض ــه مرک ــس هنگامی ک ــود. پ ــد ب ــن خواه ــن ایم ــذاب م ــد از ع ــن دژ درآی ــه ای ب
حرکــت کــرد، بــا صــدای بلنــد فرمــود: بــا شــروط آن و مــن خــود یکــی از شــروط آن هســتم« 
ــت و دژ  ــاس اس ــل و اس ــد اص ــه توحی ــا، اگرچ ــن مبن ــر ای ــه، 1392، ج 2: 135(. ب )ابن بابوی
محکــم و حصــن حصیــن الهــی اســت، لکــن مســیر رســیدن بــه توحیــد حقیقــی و یافتــن 
توحیــد نــاب و پرســتش اثرگــذار، گرفتــن حقایــق از امــام و پیــروی از آن اســت. امــام g در 
برابــر خواســته های اهالــی ایــن شــهر بــه مســئلۀ توحیــد پرداخــت؛ زیــرا اصــوالً ریشــۀ همــۀ 
ــالمی  ــل اس ــن اص ــالمی از بنیادی تری ــت اس ــدن ام ــول دور ش ــا، معل ــا و اختالف ه انحراف ه
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 b یعنــی توحیــد اســت. محتــوای توحیــد پذیــرش امامــت اســت و بــا قبــول والیــت ائمــه
اســت کــه توحیــد نــاب و واقعــی محقــق خواهــد شــد )حبیبــی و مروجــی، 1391: 53(.            

ــا تعالیــم  ــه ارتباطــی کــه ب ــا توجــه ب ــگاه امامــت ب حضــرت رضــا g ضمــن تبییــن جای
توحیــدی و نبــوت دارد، می فرماینــد: »... بی تردیــد امامــت قــدری جلیل تــر و شــأنی عظیم تــر 
و مکانــی بلندتــر و جانبــی منیع تــر و باطنــی عمیق تــر از آن دارد کــه مــردم بــه جهــت عقــل 
و خــرد خــود بــدان رســند یــا آن کــه بــه اختیــار خــود امامــی را منصــوب کننــد. بی شــک، 
امامــت منزلتــی اســت کــه خداونــد ابراهیــم خلیــل را پــس از نبــوت و مقــام خلیل اللهــی در 
مرتبــۀ ســوم بــدان مخصــوص ســاخته و فضیلتــی اســت کــه بــدان مشــّرف فرمــوده و نامــش 
را بلنــدآوازه ســاخته؛ پــس خداونــد فرمــود: ]بــه یــاد آر[ آنگاه کــه ابراهیــم را پــروردگارش بــه 
امــوری چنــد بیازمــود و او آن هــا را بــه انجــام رســانید. ]خــدای[ گفــت: تــو را بــرای مــردم امــام 

برگزیــدم« )طبرســی،1403ق، ج 2: 443(.

ــود  ــور برداشــت می ش ــام این ط ــئون ام ــاره ش ــا g درب ــام رض ــت ام ــوع، از روای در مجم
کــه اجــراي حــدود و احــکام الهــي، پاســداري از جامعــۀ اســالمی در برابــر هجــوم بیگانــگان، 
تقســیم ســرمایه های عمومــي میــان افــراد جامعــه، ایجــاد وحــدت و انســجام میــان اقشــار 
جامعــه اســالمي، حمایــت از مظلومــان، حفــظ دیــن از تحریــف و دســتبرد بدعت گــذاران و 
کج اندیشــان، از شــئون و وظایــف امامــت اســت. بدیهــی اســت کــه ابــزار تحقــق ایــن شــروط، 
قــدرت اجرایــی و سیاســی اســت. به عبارتــی، امــام بــا ایــن نــوع تعریــف اجتماعــی و عینــی 
از امامــت، ایــن نکتــه را خاطرنشــان می فرماینــد کــه شــخص امــام بــا همــۀ کمــاالت معنــوی 
ــی دارای وظایــف و شــئون بســیار مهــّم سیاســی و اجتماعــی نیــز هســت و مقــام  و روحان
امامــت در عیــن ارتبــاط و پیوســتگی بــا حــوزه الهــی و وحیانــی نســبت بــه مســائل سیاســی 
و اجتماعــی بی اعتنــا نیســت )حکیمــی، 1380، ج 2: 623( و امــور سیاســی و اجتماعــی را 
ــه  ــالمی ب ــداف اس ــق اه ــتای تحق ــدرت در راس ــت ق ــه کاربس ــد ک ــر می کن ــوی تدبی به نح

ــن نحــو پیاده ســازی شــود. بهتری
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3-1-3. عدالت

تأمیــن و برقــراری عدالــت چــه در حــوزۀ فــردی و چــه اجتماعــی آن، یکــی از  اصــول مهــم 
ــد و در  ــکیل می ده ــوی را تش ــای رض ــای آموزه ه ــر مبن ــالمی ب ــرم اس ــدرت ن ــای ق و پایه ه
ســاحتی به عنــوان هــدف میانــی ارســال انبیــا و پیشــوایان دینــی از جانــب صاحــب  شــریعت 
شــریف قلمــداد می شــود. امــام کــه یکــی از رســالت های الهــی او حکومــت بــر جامعــۀ اســالمی 
ــا  ــام رض ــل ام ــه نق ــده دارد و ب ــه را برعه ــتری در جامع ــت و دادگس ــئولیت عدال ــت، مس اس
g جــز عدالــت، دادگســتری، راســتگویی و وفــای بــه وعــده، از وی خواســته نشــده اســت. 
حضــرت در پاســخ بــه اعتــراض صوفیــه مبنــی بــر اینکــه چــرا امــام g از لباس هــای خشــن 
ــا و  ــای زیب ــه لباس ه ــود، در حالی ک ــر ب ــف g پیامب ــد: »یوس ــد، فرمودن ــتفاده نمی کنن اس
زربفــت می پوشــید و بــر متــکای خانــدان فرعــون تکیــه مــی زد و حکومــت می کــرد. ]رهبــری 
شایســته بــه آن نیســت کــه شــما گمــان کرده ایــد، بلکــه[ تنهــا از امــام عدالــت و دادگســتری 
ــد،  ــم کن ــه حک ــد و هنگامی ک ــت بگوی ــد، راس ــخن گوی ــه س ــود. هنگامی ک ــته می ش خواس
عدالــت را رعایــت کنــد و هنگامی کــه وعــده داد، بــه وعــده وفــا نمایــد...« )اربلــی،1382، ج3: 
147-148(. همچنیــن امــام g در بیــان دیگــری ضمــن تبییــن علــت حرمــت فــرار از جنگ، 
ــا و  ــول اقدام ه ــرۀ اص ــاد را در زم ــردن فس ــن ب ــور و از بی ــرک ج ــت و ت ــاختن عدال آشکارس
ــه، 1392،  ــد )ابن بابوی ــف می کنن ــا توصی ــه عادل ه ــان را ب ــام برمی شــمارند و امام رســالت ام

ج 2: 99(.      

ــزار قــدرت اســت تــا  ــزار تحقــق ایــن اصــل اساســی و رســالت بنیادیــن، بهره گیــری از اب اب
به وســیلۀ آن کژی هــای امــت راســت و حقــوق مؤمنــان و مــردم از ســتمگران بازپــس گرفتــه 
ــا و  ــا، اولی ــلۀ انبی ــه سلس ــت ک ــالت هایی اس ــق رس ــدۀ تحق ــدرت، تضمین کنن ــن ق ــود. ای ش
ــت از افــق جامعــه  حاکمــان اســالمی عهــده دار شــده اند و یاری رســان طلــوع خورشــید عدال

ــت. ــالمی اس ــرای اس آرمان گ
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2-3. ابزارهای قدرت نرم در سیره رضوی

ــا اهــداف و متناجــس بــا اصــول، شــرط توفیــق اعمــال  بهره گیــری از ابزارهــای متناســب ب
قــدرت در مفهــوم قــدرت نــرم اســالمی اســت. حضــرت رضــا g نیــز بــا اشــراف به ایــن مهم، 
ابزارهایــی را در راســتای اعمــال مطلــوب قــدرت در دوران پیــش از والیتعهــدی و پــس  از آن 
بــه کار می گرفتنــد کــه تقّیــه، مناظــره و معجــزه از اساســی ترین ایــن ابزارهــا و تســهیل کنندۀ 

مســیر تحقــق اهــداف اجتماعــی به شــمار می رفتنــد.

1-2-3. تقیه

ــا  ــده و مذهــب ی ــای پرهیزکــردن، خــودداری از اظهــار عقی ــای لغــوی به معن ــه در معن تقّی
تظاهــر برخــالف عقیــده و خــود را هم مذهــب دیگــران نشــان دادن بــرای حفــظ جــان اســت 
)عمیــد، 1359: 310(. دهخــدا نیــز تقیــه را آوردن بــه زبــان از روی صــالح وقــت چیــزی را کــه 
در دل غیــر آن باشــد، تعریــف می کنــد )دهخــدا، 1363: 6039(. در معنــای اصطالحــی، تقّیــه، 
مخفی کــردن حــق از دیگــران یــا اظهــار خــالف آن اســت بــه جهــت مصلحتــی کــه مهم تــر 

از مصلحــت اظهــار آن باشــد )تربتی نــژاد، 1395: 25(.

ــام  ــده در مق ــرد تقیه کنن ــار ف ــه رفت ــی ب ــت و جهت ده ــا مدیری ــه ب ــت ک ــه از آن جه تقّی
ــد به عنــوان  ضــرورت، ســبب پیشــبرد اهــداف باطنــی، ضمــن دفــع خطــر می شــود، می توان
ابــزار تولیدکننــدۀ قــدرت نــرم محســوب شــود؛ چراکــه از جنــس قــدرت نــرم اســت و بــا تظاهر 
قاعده منــد بــر مطلوبیت هــای طــرف مقابــل و یــا حداقــل عــدم مخالفــت ظاهــری و ضابطه مند 
ــبات  ــه در محاس ــود ک ــی ش ــعۀ جریان ــداری و توس ــبب پای ــد س ــت های او، می توان ــا خواس ب

مــادی، دســت برتــر را دارا نیســت.

تقّیــه در مکتــب رضــوی جایــگاه واالیــی دارد تــا جایــی کــه امــام g زمــان تقّیه را تــا ظهور 
حضــرت حجــت )عــج( می داننــد. ایشــان در ایــن  بــاره می فرماینــد: »دیــن نــدارد کســی کــه 
ــروردگار  ــزد پ ــن شــما در ن ــد. گرامی تری ــه نمی کن ــه تقّی ــدارد کســی ک ــان ن ــدارد. ایم ورع ن
آن کــس اســت کــه تقوایــش بیشــتر باشــد و تقّیــه را مــورد عمل قــرار دهــد. خدمت رســول اهلل 
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n عــرض کردنــد: تــا کــدام وقــت بایــد تقیــه کــرد؟ فرمــود: تــا روز معّیــن کــه روز خــروج قائم 
ماســت و هرکــس قبــل از خــروج قائــم مــا تقیــه را تــرک کنــد، از مــا نخواهــد بــود« )مجلســی، 
بــی تــا، ج 65: 199(. اهمیــت ایــن ابــزار اساســی در پیشــبرد اهــداف اســالمی تــا جایــی اســت 
کــه امــام اجــازۀ شــرفیابی بــه گروهــی از شــیعیان را  کــه بــرای دیــدار امــام آمــده بودنــد، ندادند و 
یکــی از دالیــل عــدم اذن دخــول بی توجهــی آن هــا بــه اصــل تقّیــه ذکــر شــده اســت: »آنجــا که 
نبایــد تقیــه می کنیــد و آنجــا کــه بایــد تقیــه نمی کنیــد« )طبرســی، 1403ق، ج 2: 441(. امــام 
رضــا g حتــی در دوران پــس از والیتعهــدی کــه به ظاهــر دوران قــدرت حضــرت بــود نیــز از 
اســتفاده از تقیــه غفلــت نمی ورزیدنــد تــا آنجاکه مأمــون عباســی را در برخی مجالــس و مکاتبات 
بــا لفــظ »امیرالمؤمنیــن« خطــاب کــرده و او را تکریــم می کردنــد )به عنــوان نمونــه، نــگاه کنیــد 

ــه،1392، ج 2: 335(. ــه: ابن بابوی ب

2-2-3. مناظره

ــد،  ــوب را دارن ــول و قل ــخیر عق ــوان تس ــه ت ــر ک ــم، از آن   منظ ــده عل ــای تجلی دهن ابزاره
ــی  ــد فضای ــده و تولی ــل جهت دهن ــق می ــب مطاب ــار مخاط ــی رفت ــه جهت ده ــد ب می توانن
مشروعیت ســاز بپردازنــد؛ مســئله ای کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا ســاحت قــدرت نــرم اســت. 
یکــی از ایــن ابزارهــای اساســی مناظــره اســت کــه ظرفیــت تولیــد بیشــترین ســطح از قــدرت 
نــرم را داراســت و حضــرت رضــا g نیــز اهتمــام ویــژه ای نســبت بــه آن مبــذول می داشــتند. 
ــه میــان حضــرت رضــا g و مأمــون  در واقــع، در میــدان رقابــت سیاســی ظریــف و زیرکان
عباســی، بهره گیــری از جایــگاه مناظــرات و گفتگوهــای علمــی میــان علمــای ادیــان بــا امــام 
g جایــگاه ویــژه ای داشــت. ایــن مناظــرات کــه بــا هــدف کســب منزلــت بــرای حکومــت 
ــل  ــون ذی ــط مأم ــا g توس ــام رض ــب ام ــان و تخری ــایر ادی ــزرگان س ــر ب ــون در منظ مأم
ــه ای  ــرای پیاده ســازی طــرح ضّدتوطئ ــی ب ــه محمل ــروژه ای توطئه محــور برگــزار می شــد، ب پ
حضــرت، شناســاندن جایــگاه علمــی و معرفتــی امــام g و شایســتگی ایشــان بــرای کســب 
مقــام خالفــت بــدل شــد. امــام رضــا g در ســخنانی صریــح، انگیــزۀ شــرکت در مناظــرات 
ــا  ــه توراتشــان، ب ــورات ب ــل ت ــا اه ــه متوجــه شــود ب ــی ک ــتند: »زمان ــان داش ــه بی را این گون
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ــن عبرانی شــان،  ــه آیی ــا ب ــا صابئی ه ــه زبورشــان، ب ــور ب ــا زب ــه انجیل شــان، ب ــل ب اهــل انجی
بــا هرابــذان بــه پارسی شــان، بــا رومیــان بــه زبــان رومی شــان و بــا اربــاب بحــث بــا لغــات و 
ــای درآوردم؛ آن چنان کــه هــر  ــک را از پ ــگاه دلیل هــای هــر ی اصطالح شــان ســخن گویم و آن
کــس گفتــه خــود را پــس گرفتــه و بــه ســخنم گرایــد. مأمــون خواهــد فهمیــد بــر کرســی 
خالفــت نابه جــا تکیــه داده و محلــی را کــه شایســتۀ آن نبــوده، غاصبانــه در اختیــار درآورده؛ 
در ایــن موقــع اســت کــه کامــاًل پشــیمان خواهــد شــد و بــه بیچارگــی خــود اعتــراف خواهــد 

کــرد« )ابن بابویــه، 1392، ج1: 156(.

امــام رضــا g در برابــر علمــای دیگــر فــرق همــواره بــا بردبــاری و صبــر برخــورد می کردنــد 
و بــا ایــن روش می خواســتند نشــان دهنــد بــه ســخن آنــان گــوش فــرا می دهنــد. ســپس بــا 
ذکــر دلیــل و ســند متقــن، بــرای آن هــا دلیــل می آوردنــد و مانــع از مکابــرۀ آن هــا می شــدند. 
هنگامی کــه بــه مناظــرات ائمــه b توجــه می کنیــم، درمی یابیــم کــه آن هــا در برخــورد بــا 
مخالفــان و منکــران، همــواره به طــرف مقابــل مجــال تفکــر و اندیشــه می دادنــد و مناظــرات 
آنــان در فضــای آکنــده از خلــوص و صمیمیــت برگــزار می شــد. ائمــه b همــواره بــا دقــت و 
حوصلــه بــه سخنانشــان گــوش فــرا می دادنــد تــا آن هــا بــدون هیــچ خوفــی، مقاصــد مکنــون 

خــود را برمــال کننــد )مصطفــوی، 1364: 19(.

ــا مناظــرات خــود را در دو ســطح کالمــی و کالمــی ـ  ــد ت درواقــع، حضــرت تــالش می کردن
سیاســی، مطــرح کننــد. امــام رضــا g در ســطح کالمــی مناظــرات خــود در پی تبیین مســائل 
ــا از ایــن طریــق از اصــول اعتقــادی مســلمانان در برابــر  کالمــی و اعتقــادی اســالم هســتند ت
شــبهات دفــاع کننــد و جامعــۀ اســالمی را از انحــراف رهایــی ببخشــند و مســلمانان را از معــارف 
اســالمی ســیراب کننــد؛ امــا سیاســت حضــرت فقــط بــه بحث هــای اعتقــادی محدود نمی شــد، 
بلکــه ایشــان بــا عبــور از ســطح کالمــی مناظــرات، در پــی تحلیــل مســائل سیاســی و رســیدن 
ــا مباحــث  ــد ت ــالش می کردن ــارت  دیگــر، ایشــان ت ــد. به عب ــن مناظــرات بودن ــه ســطح زیری ب
کالمــی را بــه مباحــث کالم سیاســی پیونــد بزننــد و ایــن شــاهکار سیاســی امــام رضــا g بــود 
کــه بــازی حاصــل جمــع غیرصفــر را بــه بــازی سیاســی ســرجمع صفــر بــدل کردنــد )کارخانــه، 

.)121 :1392
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3-2-3. معجزه

معجــزه یکــی از ابزارهــای اختصاصــی انبیــا و ائمــه b اســت کــه بــه تولیــد قدرت نــرم منجر 
ــا امامــت  می شــود و امــری اســت کــه به صــورت خــالف عــادت از شــخص مدعــی نبــوت ی
در هنــگام درخواســت منکــران صــادر می شــود، به صورتــی کــه داللــت بــر صــدق وی کنــد و 
دیگــران امــکان معارضــه بــا وی را نداشــته باشــند )مجلســی، 1404ق: 222(. این ابزار راهگشــا 
در متــن احادیــث عــالوه بــر انبیــا، دربــاره ائمــه اطهــار b نیــز بــه کار رفتــه اســت؛ چنان کــه 
امــام کاظــم g می فرماینــد: »بزرگ تریــن و بیشــترین گنــاه مــردم از منظــر حضــرت محمــد 
n گنــاه کســی اســت کــه بــر عالــم آل محمــد g طعنــه می زنــد و سخنانشــان را تکذیــب 

و معجزه هــای ایشــان را انــکار می کنــد« )قطــب راونــدی، 1409ق، ج1: 17(.

بــه نقــل تاریــخ، داســتان معجــزات و کراماتــی از حضــرت رضــا g برجای مانــده کــه حاکــی 
ــاره،  ــت. در این ب ــان اس ــوب و آرای مردم ــر قل ــذاری ب ــادی در تأثیرگ ــی و فرام ــی اله از قدرت
ــه  ــۀ »واکاوی اصــول و گونه هــای اعجــاز در ســیره امــام رضــا g« ب ــه از مقال به عنــوان نمون

ــم: ــاره می کنی ــورد اش دو م

ــدم کــه  ــه حــج رفتــم و علی بن موســی c را دی ــد: ب ــی گوی ــن عــالء جرجان ــف( محمدب ال
خانــۀ خــدا را طــواف می کــرد. بــه حضــرت گفتــم: بــه فدایــت شــوم! آیــا ایــن حدیــث از پیامبر 
n روایــت  شــده کــه »هــر کــه بمیــرد و امــام زمانــش را نشناســد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده 
 n ــدا ــول خ ــین بن علیc، از رس ــدم، از حس ــدرم از ج ــود: »آری، پ ــرت فرم ــت؟« حض اس
نقــل کــرده اســت«... عــرض کــردم: »پــس امــام زمــان مــا کیســت؟ مــن او را نمی شناســم!« 
حضــرت فرمــود: »مــن امــام زمانــم«. عــرض کــردم: »بــه چــه دلیــل و عالمتــی؟« فرمــود: »بــه 
نــزد خانــۀ خــدا بیــا«... درحالی کــه نــوزادی در برابــر حضــرت بــود و بــه دســتش خرمایــی بــود 
کــه داشــت آن را می خــورد. پــس نــوزاد بــه ســخن آمــد و گفــت: »حــق بــا مــوالی مــن اســت 
و او امــام اســت«. محمدبن عــال گویــد: رنــگ رخســاره ام تغییــر کــرد و بی هــوش افتــادم و از 
مــن ســوگند شــدیدی گرفــت کــه تــا ایشــان وفــات نکــرده، ایــن ماجــرا را بــه کســی نگویــم 

)ابــن حمــزه ، 1419ق: 496- 495(.
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ب( »وکیــع گویــد: حضــرت علی بن موســی c را در آخریــن روزهــای عمــر مبارکــش دیــدم. 
عــرض کــردم: ای پســر رســول خــدا n، می خواهــم از شــما معجــزه ای نقــل کنــم. معجــزه ای 
بــه مــن نشــان دهیــد.« ســپس گویــد: »دیــدم کــه حضــرت از صخــره ای بــرای مــا آب جــاری 

کــرد و مــا را از آن ســیراب کــرد و خــود نیــز نوشــید« )حــر عاملــی، 1422ق، ج4: 371(.

معجزه هــای حضــرت رضــا g کــه از ابزارهــا و منابــع مؤثــر در قــدرت نــرم حضــرت به شــمار 
می آینــد، تأثیــر بســیاری در دل وجــان افــراد جویــای حقیقــت گذاشــته و ایــن افــراد پــس از 
دیــدن معجزه هــا بــه امامــت حضــرت، ایمــان و اعتقــاد پیــدا می کردنــد. در واقــع، معجزه هــای 
ایشــان هــم نقــش راهنمــا، دلیــل و نشــانه را داشــت بــرای کســانی کــه در پــی حــق و حقیقت 
ــانمان  ــزه ای نش ــر معج ــد اگ ــه می گفتن ــانی ک ــرای کس ــت ب ــش اتمام حج ــم نق ــد و ه بودن

دهــی، ایمــان می آوریــم )کریمــی و همــکاران، 1392: 100(.

3-3. منابع قدرت نرم در سیره رضوی

ــه کار  ــی ب ــه شــکل صحیــح و اصول ــرم، مصــادر قدرتــی اســت کــه اگــر ب ــع قــدرت ن مناب
 g ــد می شــود. در ســیرۀ حضــرت رضــا ــوب تولی ــرم مطل ــدرت ن ــه شــوند، آن گاه ق گرفت
ــود،  ــام معصــوم ب ــام ام ــع مق ــگاه و شــخصیت رفی ــده از جای ــه برآم ــرم ک ــدرت ن ــع ق مناب
ــان  ــده از گفتم ــی برآم ــی ـ اجتماع ــای سیاس ــالمی و ارزش ه ــالق اس ــگ و اخ ــر فرهن ب
وحی محــور اســالمی کــه متناســب بــا اقتضائــات روز جامعــه تجلــی می یافــت و بــرای جامعــۀ 
اســالمی به ویــژه شــیعیان جذابیــت داشــت، اســتوار گردیــده بــود. افــزون بــر ایــن دو منبــع 
اساســی، اتخــاذ بهتریــن شــیوۀ مواجهــه بــا قــدرت مســتقر در چارچــوب منظومــۀ تعامالتــِی 
ــام رضــا g کمــک  ــی ام ــرم اعمال ــدرت ن ــه بیشینه ســازی ق ــز ب منطق محــور حضــرت نی

ــرد. ــایانی می ک ش

4-3. کاربست قدرت نرم در سیره رضوی

مدیریــت هدفمنــد ابزارهــا در راســتای اهــداف و اصــول قــدرت نــرم در ســیرۀ رضــوی آنــگاه 
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ــف سیاســی،  ــای مختل ــال گروه ه ــرم رضــوی در قب ــدرت ن ــه کاربســت ق ــد ک ــی می یاب تجل
اجتماعــی و مذهبــی مــورد واکاوی و کنــکاش قــرار گیــرد. از ایــن رو، بــه بررســی قــدرت نــرم 
اعمالــی حضــرت در قبــال شــیعیان امامیــه، علمــای ســایر مذاهــب، غالیــان وحکومــت مأمــون 

می پردازیــم.

1-4-3. کاربست قدرت نرم حضرت در قبال شیعیان امامیه

برقــراری ارتبــاط مســتمر و اثربخــش میــان رهبــر و پیــروان، یکــی از کلیدی تریــن عوامــل 
دخیــل در تقویــت جنبــۀ کاریزماتیــک پیشواســت. امــام رضــا g نیــز بــا توجه به گســتردگی 
ــه  ــژه ای ب جامعــۀ اســالمی آن روز و فشــارهای وارده از ســوی حکومــت عباســیان، توجــه وی
استحکام بخشــی بــه بدنــۀ شــیعیان و حفــظ وحــدت و به هم پیوســتگی میــان آنــان مبــذول 
می داشــتند. ایــن انسجام بخشــی کــه ناشــی از کاریزمــا و ساختارســازی امــام g بــود، آنــگاه 
 کــه در کنــار قــدرت معنــوی و نفــوذ کالم حضــرت قــرار می گرفــت، بــه بیشــینه شــدن قــدرت 
نــرم اعمالــی حضــرت می انجامیــد. توجــه بــه ایــن مهــم، نه تنهــا در دوران والیتعهــدی بلکــه 
در دوران پیــش از آن نیــز در ســیرۀ امــام g به چشــم می خــورد. ســفر امــام g بــه دو شــهر 
کوفــه و بصــره و ارتبــاط بــا شــیعیان آن دو دیــار، نمونــۀ بــارز اقــدام قــدرت نرم محورحضــرت 
اســت. رفیعــی در کتابــش دراین بــاره می نویســد: »امــام رضــا g فرصــت یافــت از نزدیــک بــا 
جمعیــت انبــوه شــیعیان و ارادتمنــدان اهل بیــت b در دو پایــگاه مهــّم بصــره و کوفــه تمــاس 
مســتقیم بگیــرد و بــا ســخنان منطقــی و ارائــه معجــزات و کرامــات ایمــان و اعتقــاد آنــان را 
نســبت بــه امامــت خویــش تحکیــم ببخشــد« )رفیعــی، 1374: 153(. در قضیــه ســفر امــام از 
مدینــه بــه مــرو نیــز هرچنــد ایشــان تحــت مراقبت هــای شــدید مأمــوران حکومتــی بودنــد، 
توانســتند دل هــای اهالــی شــهرهای شیعه نشــین در مســیر را به دســت آورنــد و نتایــج تأثیــر 
قــدرت نــرم را بــه نمایــش بگذارنــد: »امــام در طــول ایــن ســفر هرچنــد تحــت نظــر و مراقبــت 
شــدید نیروهــای امنیتــی بــود، ولــی موفــق شــد بــا قشــرهای مختلــف مــردم به ویــژه شــیعیان 
تمــاس بگیــرد و بــا ســخنان و بیــان حدیــث و نیــز ارائــه معجــزات و کرامــات، بــه تحکیــم و 
ــژه در مســئله امامــت خــود همــت گمــارد و حقایــق را  ــی اعتقــادی امــت به وی تثبیــت مبان
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بــرای مــردم آشــکار ســازد« )رفیعــی،1375: 166(.

امــام رضــا g مشــکل اصلــی شــیعیان را به ویــژه در ایــران، عــدم برخــورداری از انســجام و 
حرکــت حــول یــک محــور ایدئولوژیــک می دانســتند و در راســتای رفــع ایــن معضــل، پیوســته 
ــه  ــیدند ک ــد و می کوش ــت می پرداختن ــاد خالف ــل بنی ــت در مقاب ــگاه امام ــن جای ــه تبیی ب
پایگاهــی مســتحکم بــرای شــیعیان در ایــران ایجــاد کننــد تــا بهتــر بتــوان بــا بهره گیــری از 
تــوان تشــکیالت گســترده، سیاســت های تخاصم محــور حکومــت مأمــون را خنثــی نمــوده و 
شــیعیان منفعــل را بــه شــیعیان فعــال اعتقــادی تبدیــل کننــد و موجــب منظم کردن شــیعیان 
و توســعۀ فکــر شــیعه شــوند )جعفریــان، 1377: 156(. ثمــره ایــن مجاهدت هــای امــام g را 
می تــوان در ســاختار ارتباطــی شــیعیان در ادوار بعــد به وضــوح مشــاهده کــرد؛ هرچنــد بنــا 
بــر اختناقــی کــه ائمــه b پــس از ایشــان غالبــاً بــا آن روبــه رو بودنــد، آن بزرگــواران از ابتــکار 
ــن تشــکیالت  ــد. ای ــری از ایشــان برخــوردار بودن ــب کمت عمــل اجتماعــی ـ سیاســی به مرات
ــه اســت کــه ائمــه معصومیــن  ســاختارمند مرهــون برنامه هــای قــدرت نرم محــور نظیــر تقّی

b آن هــا را ضامــن بقــا و گســترش ایــن ســاختار قلمــداد می کردنــد.

2-4-3. کاربست قدرت نرم حضرت در قبال علماء سایر ادیان

ــت.  ــداف اس ــزار و اه ــان اب ــب می ــه به تناس ــرم، توج ــدرت ن ــق ق ــازی موف ــوازم پیاده س از ل
حضــرت رضــا g بــا عنایــت بــه ایــن مهــم، از ابــزار مناظــره به عنــوان وســیله ای بــرای تحــت 
ــه  ــا ب ــوب آن ه ــاختن قل ــردن و مجذوب س ــان، متقاعدک ــایر ادی ــای س ــراردادن علم ــر ق تأثی
 g حقانیــت جایــگاه امامــت اســتفاده می کردنــد. چنا ن کــه از نظــر گذشــت، مناظــرات امــام
ــرِم برآمــده از منطــق  ــود کــه از طریــق اســتفاده از قــدرت ن به مثابــۀ سیاســتی همه جانبــه ب
ــرد. قســمت ســلبی آن درهم شکســتن  ــال می ک ــی را دنب ــۀ ســلبی و ایجاب ــل، دو جنب و تعق
جایــگاه و شــوکت مأمــون در انظــار بــزرگان و علمــای ســایر ادیــان بــود و بخــش ایجابــی آن 
ــع،  ــر عهــده داشــت. در واق ــق اصلــی کرســی زعامــت مســلمین را ب رســالت شناســاندن الی
ــّران درزمانــی بهــره گرفــت کــه  امــام g از قــدرت علــم و بیــان علــم به عنــوان ســالحی ب
ــی  ــود و راه ــته ب ــدی گذاش ــی رو به ُکن ــدان عباس ــل تســلط خان ــیعیان به دلی ســالح های ش
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جــز بهره گیــری از ابزارهــای قــدرت نــرم نظیــر علــم فــراروی امــام و شــیعیان قــرار نداشــت. 
رهــاورد ایــن رویکــرد، غلبــۀ ایدئولوژیــک و گفتمانــی امــام رضــا g بــر حکومــت مأمــون بــود 

کــه موجبــات تزلــزل هرچــه بیشــتر دســتگاه خالفــت را پدیــد آورد.

3-4-3. کاربست قدرت نرم حضرت در قبال غالیان

ــا  ــون ب ــُرق گوناگ ــته به ُط ــا g پیوس ــام رض ــه ام ــی ک ــن گروه های ــی از مهم تری یک
آن هــا مقابلــه می کردنــد، فرقه هــا و مذاهــب ضالـّـه ای بــود کــه در لبــاس دیــن بــه ایجــاد 
ــان« در  ــه »غالی ــد ک ــالمی می پرداختن ــنگ اس ــۀ گران س ــف در اندیش ــاج و تحری اعوج
ــا  ــرت رض ــروه، حض ــن گ ــّط ای ــکار منح ــا اف ــل ب ــد. در تقاب ــان بودن ــن آن ــرۀ مهم تری زم
ــه پنــد و موعظــۀ ایشــان همــت  g ســیری هوشــمندانه را در پیــش گرفتنــد و ابتــدا ب
ــا  ــد، امــا هنگامی کــه ب ــا شــاید دســت از اقدام هــای ناشایســت خویــش بردارن ــد ت گماردن
ــال  ــی در قب ــت های تحریم ــع سیاس ــه وض ــه ب ــدند، رفته رفت ــه رو ش ــان روب ــی آن بی توجه
آنــان پرداختنــد و از طریــق نهــی شــیعیان بــه برقــراری هرگونــه ارتبــاط بــا آن هــا، کار را 
ــه  ــر غالیــان دشــوار شــد. شــیخ صــدوق ب ــی رســاندند کــه عمــاًل ادامــه زندگــی ب به جای
ــا  ــاره می نویســد: »غالیــان کافــر و مفوضــه مشــرکند. هرکــس ب نقــل از امــام g دراین ب
آن هــا همنشــین شــود یــا بــا آن هــا مخلــوط شــود یــا بــا آن هــا بخــورد و بیاشــامد یــا بــا 
آن هــا ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته باشــد یــا بــا آن هــا ازدواج کنــد یــا بــه آنــان زن دهــد، یــا 
آن هــا را امــان دهــد یــا آن هــا را بــرای امانتــی امیــن بدانــد یــا ســخن آن هــا را تصدیــق 
کنــد یــا آن هــا را بــا کوچک تریــن کلمــه ای یــاری کنــد، از والیــت خــدا و والیــت پیامبــر 
ــیخ  ــل ش ــه از نق ــه، 1392، ج2: 452(. چنان ک ــده اســت« )ابن بابوی ــارج  ش ــت خ و اهل بی
ــه کار  ــِی شــدیدی را ب ــان سیاســت های تحریم ــال غالی ــد، حضــرت در قب صــدوق برمی آی
 g گرفته انــد کــه ایــن خــود نشــان دهندۀ جایــگاه قــدرت نــرم در منظومــۀ اقــدام امــام
اســت؛ زیــرا تحریــم از ابزارهــای اساســی قــدرت نــرم بــوده و در طــول تاریــخ بارهــا مــورد 
بهره بــرداری قرارگرفتــه و غالبــاً کارایــی خــود را نشــان داده اســت. البتــه، ایــن نکتــه نیــز 
قابــل  ذکــر اســت کــه مطالعــۀ مــوردی غالیــان در ایــن نوشــتار به عنــوان نمونــه صــورت 
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ــت  ــز یاف ــوی نی ــیرۀ رض ــم در س ــت تحری ــری از کاربس ــای دیگ ــه نمونه ه ــه وگرن پذیرفت
ــل و تشــریح اســت. ــل  تحلی ــود قاب ــۀ خ ــه به نوب ــود ک می ش

4-4-3. کاربست قدرت نرم حضرت در قبال حکومت مأمون

ــن  ــرت علی ب ــیرۀ حض ــرم در س ــدرت ن ــت ق ــی کاربس ــن تجل ــن و اصلی تری پردامنه تری
ــۀ  ــه دوگان ــت؛ چراک ــی اس ــون عباس ــت مأم ــال حکوم ــک در قب ــدون ش ــی الرضا c ب موس
ــرو  ــه م ــه ب ــام g از مدین ــرت ام ــس از مهاج ــژه پ ــی به وی ــت عباس ــوی ـ خالف ــت عل امام
و قبــول والیتعهــدی، مهم تریــن دوگانــه ای بــود کــه بنیــاد تعارض هــای سیاســی در جامعــۀ 
اســالمی را شــکل مــی داد و بــر مبنــای آن هــر یــک از طرفیــن درصــدد بودنــد کــه بــا غلبــه 
بــر جریــان معــارض، ســیطرۀ نرم افزارانــه و ســخت افزارانۀ خــود را بــر جامعــۀ اســالمی تثبیــت 
ــام g از  ــری ام ــن دو جبهــه، جلوگی ــد. یکــی از اساســی ترین محورهــای اقدام هــای ای کنن
مصــادرۀ اعتبارشــان بــه نفــع حکومــت مأمــون و تــالش حکومــت در راه ایــن مصــادره بــود. در 
راســتای نیــل بــه ایــن مهــم، هــر یــک از طرفیــن ابزارهــای مقــدور و در دســترس خویــش را 
بــه صحنــه آورنــد بــا ایــن تفــاوت کــه اصــول و احــکام اســالم نــاب بــا قرائــت رضــوی، اجــازۀ 
بهره گیــری از ابزارهــای نامشــروع را نمــی داد؛ ولــی در اســالم بــر مبنــای قرائــت عباســی، هدف 
ــوه  ــند جل ــدف، ناپس ــتای ه ــیله ای در راس ــر وس ــتفاده از ه ــرد و اس ــه می ک ــیله را توجی وس
نمی کــرد. در ایــن تقابــل، چنان کــه رفــت، قــدرت نــرم مهم تریــن ابــزار فــراروی امــام g و 
شــیعیان بــود کــه از آن در قبــال حکومــت عباســی بهره بــرداری می کردنــد. در واقــع، حضــرت 
رضــا g بــا اینکــه بــا بهره گیــری از قــدرت ســخت علیــه حکومــت حســب موقعیــت مخالفت 
ــره  ــات گســترده به ــرم، از فرصــت اجتماع ــدرت ن ــۀ ق ــا در چارچــوب هندس ــد ام می ورزیدن
ــگاه  ــه تبییــن جای ــر حکومــت، ب ــِی گریبانگی ــع بحران هــای اجتماع ــد و ضمــن رف می گرفتن

ــد.  ــود می پرداختن خ

1-4-4-3. مخالفت با بهره گیری از قدرت سخت علیه حکومت

در اندیشــۀ سیاســی اســالم، تخاصــم و مقابلــه بــا گفتمان هــای سیاســی معــارض کــه کیــان 
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ــه  ــت ک ــالمی اس ــه ناپذیر اس ــول خدش ــد، از اص ــره افکنده ان ــه مخاط ــدس را ب ــریعت مق ش
چگونگــی آن را اقتضائــات زمانــی و عنصــر مصلحــت ورزی معّیــن می کنــد. بــر مبنــای همیــن 
ــه منعقــد می شــود و  ــرارداد صلــح امــام حســن g و معاوی ــه اســت کــه گاه ق شــرایط زمان
گاه واقعــۀ کربــال به وقــوع می پیونــدد. گاه امــام ســجاد g نبــرد خــود بــا دســتگاه طاغــوت 
را در قالــب ادعیــه و مناجــات صــورت می دهنــد و گاه امــام رضــا g از مســند والیتعهــدی، 
مقابلــه بــا جائریــن عباســی را پــی می گیرنــد. به عبارت دیگــر، میــزان بســط یــد امــام و شــرایط 

ــان حق مــدار اســت. سیاســی ـ اجتماعــی روز، تعیین کننــدۀ جنــس مبــارزۀ جری

در دوران زندگانــی امــام رضــا g، باوجــود محبوبیــت و موقعیــت ممتــاز و اســتثنایی کــه 
میــان توده هــای مــردم به ویــژه شــیعیان داشــتند، به خوبــی می دانســتند کــه شــرایط، اوضــاع 
و احــوال سیاســی ـ فرهنگــی جامعــۀ اســالمی در ســطحی نیســت کــه ایشــان زمــام خالفــت 
 ،g ــان ــر مؤمن ــان امی ــدا n و پدرش ــول خ ــان رس ــون جدش ــد و همچ ــت گیرن را در دس
حکومــت کننــد )رفیعــی، 1374: 170(. از ســوی دیگــر، قیام هایــی در زمــان ایشــان به وقــوع 
می پیوســت کــه غالبــاً رنگ وبــوی دنیاطلبانــه داشــت و اگرچــه بــه اســم حمایــت از حــق امــام 
g بــود ولــی درواقــع غالبــاً بــا هــدف کســب قــدرت روی مــی داد. امــام g در برابــر ســران 
ایــن قیام هــا ایســتادگی و آن هــا را از برپایــی قیــام در آن برهــه زمانــی نهــی می کردنــد. دلیــل 
ایــن مخالفــت گاهــی ناصالــح بــودن ســران آن قیام هــا بــود، گاهــی جریــان حاکــم بــر رونــد 
حرکــت قیــام مــورد تأییــد امــام g نبــود و گاه هــر دو دلیــل توأمــان موجبــات مخالفــت امام 
را فراهــم مــی آورد. مخالفــت امــام g بــا قیام هــای ابوالســرایا، محمــد دیبــاج و زیدبــن موســی 
نیــز بــر اســاس دالیــل فــوق  تحلیــل می شــود. به عنــوان نمونــه، می تــوان بــه منازعــه ای کــه 
میــان محمــد دیبــاج و عباســیان روی داد، اشــاره کــرد. در ایــن تنــازع، فرمانــدۀ ســپاه عباســی 
از امــام درخواســت وســاطت کــرد. امــام نیــز از دیبــاج خواســتند کــه قیــام را به تعویــق بیندازد 
و بــه نبــرد خاتمــه دهــد؛ امــا محمــد دیبــاج وســاطت امــام را رد کــرد و بــا لشــکر عباســی وارد 
جنــگ شــد و پــس از نبــردی ســنگین شکســت خــورد و دســتگیر شــد )قمــی،1380: 330(.

در سیاســت اقتضائــی حضــرت در دوران مأمــون، به کارگیــری قــدرت نــرم در برابــر قــدرت 
ســخِت منازعه محــور، واجــد اولویتــی اساســی بــود تــا آنجاکــه امــام g در باالتریــن ســطح 
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ــر  ــات مهلکــی ب ــدون اســتفاده از قــدرت ســخت،  چنــان ضرب ــا دســتگاه مأمــون ب منازعــه ب
ــر آن موجــب شــد مأمــون قصــد  ــی حکومــت در براب ــد کــه ناتوان پیکــرۀ طاغــوت وارد کردن
جــان امــام g را بکنــد و ایشــان را بــه شــهادت برســاند، کــه ایــن خــود نشــانگر موفقیــت 

ــت. ــه اس ــن منازع ــدت ای ــول م ــرت در ط ــور حض ــدرت نرم مح ــت های ق سیاس

2-4-4-3. تبیین جایگاه خود ضمن رفع بحران های اجتماعی

ــران  ــار مدی ــت بحران هــای اجتماعــی یکــی از گذرگاه هــای راهبــردی اســت کــه عی مدیری
 g حکومتــی را بــرای همــگان و ویــژگان مشــخص می کنــد. در عصــر زندگانــی حضــرت رضــا
نیــز ایــن بحران هــای اجتماعــی و حکومتــی بــه عنصــری جهــت نمایان ســازی حقانیــت امــام 
g در برابــر مأمــون عباســی تبدیــل شــده بــود. ایــن مســئله به ویــژه خــود را در زمان هایــی 
بیشــتر نشــان مــی داد کــه مأمــون در جهــت حــّل بحران هــا از حضــرت رضــا g اســتمداد 
ــرد.  ــتجو می ک ــام g جس ــارک ام ــتان مب ــکالت را در دس ــل مش ــد ح ــد و کلی می طلبی
ماجــرای نمــاز بــاران و غائلــۀ طرفــداران فضل بن ســهل از بارزتریــن بحران هایــی بــود کــه در 

ایــن عرصــه می تــوان بــه آن هــا اشــاره کــرد.

الف( ماجرای نماز باران

ــزول  ــد، ن ــه منصــب والیتعهــدی برگزی ــار ب ــام g را به اجب از آن هنــگام کــه مأمــون، ام
بــاران متوقــف شــد و خشکســالی گریبــان حکومــت مأمــون را گرفــت. ایــن معضــل رفته رفته 
بــه بحــران اجتماعــی تبدیــل گردیــد. ازایــن رو، مأمــون از امــام g خواســت که از پــروردگار 
طلــب بــاران کننــد. امــام g هــم در روز دوشــنبه بــه صحــرا رفتنــد و درحالی کــه مــردم 
ایشــان را همراهــی می کردنــد، دســت بــه دعــا برداشــتند و فرمودنــد: »ای پــروردگار مــن! 
تــو عظیــم قــرار داده ای حــّق مــا اهــل  بیــت را و مــردم بــه مــا متوســل شــدند، چنان کــه تــو 
امــر فرمــودی... پــس ســیراب کــن ایشــان را بارانــی نافــع کــه عمــوم داشــته باشــد؛ یعنــی 
در همــه أمکنــه نــازل شــود بــدون درنــگ، یعنــی بــه کمــال اســتعجال و بــدون ضــرر باشــد 
و ابتــدای بــاران بعــد از مراجعــت کــردن ایشــان باشــد از محلــی کــه حاضرنــد بــه منزل هــا 
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ــت و  ــدن گرف ــف وزی ــای مختل ــه باده ــه یک مرتب ــد: »ب ــود«. راوی می گوی ــای خ و مقره
ــرار  ــاران ف ــتند از ب ــا می خواس ــد؛ گوی ــر آمدن ــه یکدیگ ــردم ب ــرد و م ــتن ک ــرق جس رعدوب
کننــد... پــس آن جنــاب از منبــر فــرود آمــد و مــردم مراجعــت کردنــد. پــس آن ابــر بــاران 
خــود را نگــه داشــت تــا اینکــه مــردم نزدیــک شــدند بــه خانه هــای خــود. پــس ازآن، بــاران 
به ســختی آمــد کــه رودهــا و حوض هــا و گودال هــا و صحراهــا پــر از آب شــدند. پــس  از آن 
مــردم گفتنــد: گــوارا بــاد بــرای فرزنــد رســول خــدا n کرامت هــای خداونــد« )ابن بابویــه ، 
1392: ج2: 381(. ایــن بــارش بــاران و اســتجابت دعــای امــام g بــه همــگان نشــان داد که 
ایشــان خلیفــۀ پــروردگار در زمین انــد و شایســتۀ تصــّدی امــر خطیــر حکومــت. بدین ســان، 
امــام g از طریــق بهره گیــری از نفــوذ معنــوی و قــدرت نــرم خویــش، جایــگاه خــود را در 
اذهــان عمومــی ارتقــا داد و از طریــق مدیریــت بحــران خشک ســالی، حقانیــت خویــش را در 

امــر امامــت و حکومــت بــرای بــار دیگــر نشــان داد.

ب( غائله طرفداران فضل بن سهل

چــون مأمــون قصــد عزیمــت به ســوی بغــداد کــرد، تصمیــم گرفــت رقبــای حکومتــی خــود 
ــاور  ــت وزیر و مش ــهل )نخس ــی الرضا c و فضل بن س ــرت علی بن موس ــم او حض ــه به زع را ک
ارشــد او( بودنــد، از صحنــه خــارج کنــد و به قتــل برســاند. پــس برنامــۀ ســوءِقصد بــه آن دو را 
در حمــام ســرخس طراحــی کــرد و توانســت فضل بن ســهل را بدیــن طریــق از ســِر راه بــردارد 
و مقتــول ســازد. پــس از انتشــار ایــن خبــر، »ســران ســپاه، لشــکریان و کســانی کــه از مــردان 
ــد و  ــی کردن ــل او معرف ــون را قات ــاع و مأم ــون اجتم ــۀ مأم ــر درِ خان ــد، ب فضل بن ســهل بودن
قصــد قصــاص وی را کردنــد. مأمــون کــه از مدیریــت اوضــاع عاجــز مانــد، از حضــرت خواســت 
کــه برونــد و آن هــا را پراکنــده ســازند. حضــرت رضــا g بــه آن هــا نظــر کــرد کــه اجتمــاع 
کــرده و آتــش روشــن کرده انــد کــه درِ خانــه را بســوزانند. پــس آن جنــاب صیحــه بــه ایشــان 
زدنــد و بــه دســت مبــارک اشــاره کردنــد کــه ایشــان متفــرق شــوند. همــه پراکنــده شــدند. 
یاســر )غــالم حضــرت( گویــد: به خــدا قســم، مــردم چنــان روی بــه فــرار نهادنــد کــه بعضــی 
ــر آنکــه  ــر به ســوی احــدی مگ ــد و اشــاره نکــرد مگ از ایشــان روی بعضــی دیگــر می ریختن
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دویــدن گرفــت و بگذشــت و احــدی توقــف نکــرد« )ابن بابویــه،1392، ج2: 369(. این چنیــن 
امــام g بــا مدیریــت غائلــه طرفــداران فضل بن ســهل و نجــات جــان مأمــون عباســی، ایــن 
نکتــه را بــه همــگان گوشــزد کردنــد کــه اگرچــه ظواهــر حکومتــی در دســتان مأمــون عباســی 
اســت، امــا در مواقــف خطــر، ایــن جایــگاه امامــت و والیــت اســت کــه راهگشاســت و کلیــد 
گشــایش گرفتاری هــای اجتماعــی و حکومتــی اســت؛ کلیــدی کــه جنســش از نفــوذ معنــوی 
و قــدرت نــرِم رهبــر جبهــه حــق بــوده و برنده تــر از تیــزی تیــغ نــام آوران و جنــگاوران اســت.

3-4-4-3. بهره گیری از فرصت اجتماعات گسترده

بــا توجــه بــه نبــود امکانــات و پیشــرفت فّنــاوری ارتباطــی در عصر امــام رضــا g، اجتماعات 
گســترده فرصــت مناســبی را بــرای انتقــال پیــام و مفاهیــم بــه مخاطبان دعــوت امامــت فراهم 
می کــرد. بدین خاطــر، امــام g بــا اقــوال و رفتــار خــود همــواره کلیدی تریــن و بنیادی تریــن 
پیام هــا را از طریــق ایــن اجتماعــات گســترده منتقــل می ســاختند که ثمــره اش بیشینه ســازی 
ــاع  ــرد و اجتم ــت روح ف ــه تربی ــود و ب ــی ب ــی حضــرت در عرصــۀ اجتماع ــرِم اعمال ــدرت ن ق
می انجامیــد. ســخنرانی ایشــان در جمــع مــردم نیشــابور و ماجــرای نمــاز عیــد، یــادگارِ ماندگار 
توجــه امــام g بــه بهره گیــری از فرصــت اجتماعــات گســترده در راســتای انتقــال پیام اســت.

الف( ماجرای نماز عید

از صــدر اســالم برپایــی نمازهــای عیدیــن از مهم تریــن مراســم دینــی در ســطح اجتماعــی 
اســت کــه امــری حکومتــی محســوب می شــود و تجلــی گاه قــدرت حکومــت و حاکــم اســالمی 
اســت. مأمــون عباســی نیــز درصــدد اســتفاده از ظرفیــت نمــاز عیــد بــرای ســهیم نشــان دادن 
امــام g در امــور واالی حکومتــی بــود و بدین خاطــر از ایشــان خواســت تــا اقامــۀ نمــاز عید را 
برعهــده گیرنــد. در ابتــدا حضــرت ممانعــت ورزیدنــد و وقتــی بــا اصــرار مأمــون مواجــه شــدند، 
مشــروط بــر اینکــه بــرای نمــاز عیــد بــه شــیوۀ پیغمبــر اکــرم n و امــام علــی g خــارج 
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شــوند، درخواســت وی را پذیرفتنــد و درحالی کــه ســران لشــکر و مــردم بــر درِ خانــۀ ایشــان 
اجتمــاع کــرده بودنــد، بــا پــای برهنــه و جامه هــای بــاالزده از خانــه بیــرون آمدنــد و صــدای 
خــود را بــه تکبیــر بلنــد کردنــد. در ایــن حــال، شــهر مــرو غــرق در گریــه و صیحــۀ مــردم و 
ســران لشــکر شــده بــود و »حضــرت چنــان تکبیــر می گفتنــد کــه مــردم خیــال می کردنــد 
ــه گــوش  ــر ب ــن خب ــد. چــون ای ــا ایشــان همراهــی می کنن ــوار ب ــن و در و دی آســمان و زمی
مأمــون رســید ]او از تــرس شــورش مــردم و گرویــدن بــه حضــرت رضــا g[ کســی را نــزد آن 
جنــاب فرســتاد« و از ایشــان خواســت کــه از اقامــۀ نمــاز صرف نظــر کننــد )کلینــی، 1388، 
ج1: 190-189( و بازگردنــد تــا خــود ]مأمــون[ امامــت مــردم را برعهــده گیــرد. بدین ترتیــب، 
عمــق نفــوذ معنــوی امــام g در قلــوب مــردم و برخــی مســئوالن و ســران حکومتــی آشــکار 
گشــت و ماجــرای نمــاز عیــد، ســنجه ای شــد تــا برتــری قــدرت نــرم رضــوی بــر قدرت ســخت 
عباســی مبرهــن گــردد. در حقیقــت، ماجــرای نمــاز عیــد نشــان داد پایه هــای حکومــت مأمون 
در قبــال قــدرت نــرم امــام g تــا آن میــزان سســت اســت کــه مســئله ای ماننــد نمــاز عیــد 
می توانــد بــه تهدیــدی جــدی بــرای تشــکیالت دولتــی تبدیــل شــود کــه در آن دوران یکــی از 

ــود. ــن ب ــای روی زمی ــن حکومت ه بزرگ تری

ب( سخنرانی امام در نیشابور

یکــی از آوردگاه هــای تعــارض ایدئولوژیــک میــان امــام g و مأمــون، ســخنرانی ایشــان در 
جمــع مــردم نیشــابور اســت کــه در آن فرمودنــد: »کلمــه ال الــه اال اهلل دژ اســتوار مــن اســت، 
هــر کــس بــه ایــن دژ درآیــد از عــذاب مــن ایمــن خواهــد بــود.« پــس هنگامی کــه مرکــب 
حضــرت حرکــت کــرد، بــا صــدای بلنــد فرمودنــد: با شــروط آن و مــن خود یکــی از شــروط آن 
هســتم )ابن بابویــه، 1392، ج2: 135(. ایــن حدیــث کــه بــه حدیــث »سلســله الذهب« مشــهور 
ــث، حضــرت  ــن حدی ــی دارد. در ای ــت را اشــعار م ــد و امام ــاط ناگسســتنی توحی اســت، ارتب
شــرط داخــل شــدن در دژ مســتحکم الهــی را اعتقــاد بــه مقــام امامــت برمی شــمارند و از ایــن 
طریــق به صــورت تلویحــی ضمــن ارائــه دوگانــه ای ســلبی و ایجابــی، خلفــای عباســی را غاصب 
جایگاهــی معرفــی می کننــد کــه مختــص بــه دارنــدگان مقــام امامــت اســت. ایــن مخاصمــۀ 



213
قدرت نرم در سیره رضوی     )جمال زاده و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 28، زمستان 1398

ــود،  ــل می ش ــرت تحلی ــی حض ــرِم اعمال ــدرت ن ــۀ ق ــوب منظوم ــه در چارچ ــور ک منطق مح
به عنــوان پیش درآمــدی بــر رقابــت بنیادینــی اســت کــه بــا رســیدن امــام g بــه شــهر مــرو 
و قبــول اجبــاری منصــب والیتعهــدی، تشــدید می شــود؛ پیش درآمــدی کــه خــود نمایانگــر 
ــر شــهرهای  ــردم نیشــابور و دیگ ــان م ــام g در می ــری ام ــرم حداکث ــدرت ن ــت و ق مقبولی

ــا مــرو اســت. شیعه نشــین و حقیقت طلــب بیــن راه مدینــه ت

4-4-4-3. تشویق شاعران دینی- سیاسی

ــوذ  ــب نف ــن مخاط ــان و ذه ــق ج ــا عم ــش، ت ــت و ظرافت ــر لطاف ــعر به خاط ــاِن ش زب
ــری از آن را  ــل بهره گی ــرم، عام ــدرت ن ــازی ق ــت بیشینه س ــاظ، ظرفی ــد و بدین لح می کن
ــه  ــی ب ــعر دین ــد: »ش ــاره می نویس ــی، در این ب ــهیر ایران ــنده ش ــوب«، نویس دارد. »زرین ک
طــور عــام ـ و مدایــح مذهبــی بــه طــور خــاص ـ تأثیــری شــگرف و قابــل اعتنــا در روح و 
جــان مخاطبــان حقیقــی شــعر گــذارده و وســیله ای بــوده اســت بــرای ترویــج اعتقــادات و 
مفاهیــم واالی انســانی و ایمانــی، به طــوری کــه اثــری کــه اشــعار تعلیمــی، دینــی، اخالقــی 
و اجتماعــی در اذهــان مســتعد دارنــد، نمی تــوان انــکار کــرد. همیــن نکتــه اســت کــه ســّر 
ــر می ســاخته اســت«  ــا را ناگزی ــرده و توســعۀ آن ه ــه ک ــه اشــعار را توجی ــش این  گون پیدای

 .)113  :1363 )زرین کــوب، 

امــام رضــا g اهتمــام ویــژه ای نســبت بــه تکریــم شــاعرانی داشــتند کــه دربــارۀ موضوعــات 
دینــی و مســائل سیاســی کــه در راســتای تبییــن جایــگاه امامــت و تضعیــف جایــگاه حکومــت 
ــا  ــود کــه ب ــن شــعرا، »دعبــل خزاعــی« ب ــود، شــعر می ســرودند. یکــی از برجســته تریِن ای ب
اشــعارش ضمــن تقویــت جایــگاه امامــت در اذهــان عمومــی، پایه هــای حکومــت مأمــون را بــه 
لــرزه می افکنــد. به عنــوان نمونــه، ایــن شــاعر بــزرگ شــیعه دربــارۀ ارادتــش بــه اهــل  بیــت 
ــه ترجمــۀ آن  ــی، 1983: 293( ک ــت از دشــمنان ایشــان، شــعری ســروده )الخزاع b و برائ

ــر اســت: ــرار زی به ق
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ــده  ــردم وارد آم ــر م ــی ب ــۀ طوالن ــه از جــور روزگار چــه آســیب و تفرق ــی ک ــا نمی بین  »آی
ــور  ــب ن ــا طل ــا از آن ه ــه در تاریکی ه ــانی ک ــاک و کس ــای هّت ــن از دولت ه ــت؟ همچنی اس
ــان، چنیــن  ــا مروانیــان و اموی ــدان او و دشــمنی ب می کننــد، فقــط عشــق پیامبــر n و خان

ــدارد«. ویژگــی ن

حضــرت رضــا g به خاطــر شــخصیت و اثرگــذاری سیاســی ـ اجتماعــی »دعبــل خزاعــی«، 
محبــت خاصــی نســبت بــه ایشــان مبــذول می داشــتند تــا آنجاکــه آن حضــرت، پیراهنــی را 
بــه »دعبــل« هدیــه دادنــد و بــه او ســفارش کردنــد کــه: »ایــن پیراهــن را خــوب نگهــداری 
کــن کــه مــن بــا آن، هــزار شــب و هــر شــبی هــزار رکعــت نمــاز خوانــده ام و هــزار ختــم قــرآن 

کــرده ام« )مجلســی، 1404ق، ج82: 310(.

نتیجه گیری

»قــدرت نــرم« کلیــدواژه ای اساســی در واژگان علــوم سیاســی معاصــر اســت کــه کاربســت و 
مفهــوم آن ســابقۀ طوالنــی دارد و در ســیرۀ معصومــان و بــزرگان دیــن مبیــن اســالم، به کــّرات 
نمونه هــای توجــه و کاربســت آن مشــاهده می شــود. در ایــن میــان، ســیرۀ فــردی و حکومتــی 
حضــرت امــام علی بن موســی الرضا c مشــحون از مــواردی اســت کــه عنایــت ویــژۀ ایشــان 
بــه ایــن مفهــوم سرنوشت ســاز را چــه در دوران پیــش از والیتعهــدی و چــه پــس  از آن، نشــان 
می دهــد. نگاشــتۀ حاضــر تالشــی در راســتای تبییــن اصــول، ابزارهــا و نمونه هــای کاربســت 
قــدرت نــرم در ســیرۀ امــام رضــا g اســت کــه کوشــید جامعیــت ایــن مفهــوم در قــول و 
فعــل ایــن امــام همــام g را درخــور اســتعداد خــود بــه تصویــر بکشــد. در واقــع، بــا مطالعــۀ 
ســیرۀ حضــرت رضــا g و احادیــث واصلــه از آن امــام همــام کــه در متــن بــدان پرداختــه 
شــده، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه حضــرت رضــا g در میــدان مبــارزۀ قــدرت بــا دســتگاه 
خالفــت عباســی، بیشــتر از ابزارهایــی از جنــس قــدرت نــرم اســتفاده کــرده و بــرای ضربــه زدن 
بــه ســاختار حکومتــی مأمــون و وجاهــت اجتماعــی آن، اســتفادۀ حداکثــری از قــدرت نــرم را 
مّدنظــر قــرار داده بودنــد. عنایــت بــه ایــن مهــم در ســیرۀ رضــوی، در وقایــع و تصمیم هایــی 
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نظیــر مخالفــت ایشــان بــا لشکرکشــی و اســتفاده از قــدرت ســخت علیــه حکومــت مأمــون و 
توجــه بــه اهمیــت مدیریــت افــکار عمومــی، هویداســت. مــواردی از ایــن دســت، نمونه هایــی 
گویــا بــرای تشــریح منظومــۀ قــدرت نــرم رضــوی را تبییــن می کنــد کــه از مجــرای واکاوی 
آن هــا می تــوان جایــگاه واالی بهره گیــری از قــدرت نــرم از منظــر امــام رضــا g بــر مبنــای 
شــواهد تاریخــی را نشــان داد ـ چنان کــه ایــن مقالــه بدان هــا پرداخــت ـ تــا از ایــن رهگــذر 
مشــخص شــود مفهــوم قــدرت نرم کــه اندیشــمندان غربــی داعیــه دار طــرح آن هســتند، بیش 
از هــزار ســال پیــش، از ســتون های مهــّم تفکــِر سیاســت ورزانۀ معصومــان و اهل بیــت پیامبــر 
n بــوده اســت تــا آنجاکــه نمونه هــای فراوانــی از کاربســت آن در ســیرۀ ایــن بــزرگان قابــل 

 دسترســی و مشــاهده اســت.
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