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چکیده
«قــدرت نــرم» کلیــدواژهای اساســی در واژگان علــوم سیاســی معاصــر اســت که کاربســت و مفهــوم آن
ـرات نمونههــای توجــه
ســابقهای طوالنــی دارد و در ســیرۀ معصومــان و بــزرگان دیــن مبیــن اســام بهکـ ّ
و کاربســت آن مشــاهده میشــود .در ایــن میــان ،ســیرۀ فــردی و حکومتــی حضــرت امــام علــی بــن
موسـیالرضا  cمشــحون از مــواردی اســت کــه عنایــت ویــژۀ ایشــان بــه ایــن مفهــوم سرنوشتســاز را
س از آن نشــان میدهــد .مقالــه حاضــر تالشــی در راســتای
چــه در دوران پیــش از والیتعهــدی و چــه پـ 
تبییــن اصــول ،ابزارهــا و نمونههــای کاربســت قــدرت نــرم در ســیره امــام رضــا  gاســت کــه کوشــیده
جامعیــت ایــن مفهــوم در قــول و فعــل ایــن امــام همــام  gرا درخــور اســتعداد خــود به تصویر بکشــد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه توحیــد ،امامـ ِ
ـت درامتــداد نبــوت و عدالــت ،اصــول بنیادیــن
قــدرت نــرم رضــوی را شــکل میدهــد و تقیــه ،مناظــره و معجــزه در زمــره مهمتریــن ابزارهــای مــورد
اســتفادۀ حضــرت در حــوزۀ اعمــال قــدرت نــرم اســت .همچنیــن ،بــر مبنــای ایــن اصــول و ابزارهــا و
در چارچــوب نقشــۀ را ِه ارائهشــده ،میتــوان کاربســت قــدرت نــرم رضــوی در قبــال شــیعیان امامیــه،
علمــای ســایر ادیــان ،غالیــان و حکومــت مأمــون عباســی بهعنــوان نمونههایــی گویــا بــرای تشــریح
منظومــه قــدرت نــرم رضــوی را تبییــن کــرد و از مجــرای واکاوی آنهــا جایــگاه واالی بهرهگیــری از
قــدرت نــرم از منظــر امــام رضــا  gرا بــر مبنــای شــواهد تاریخــی ضمــن اســتفاده از روش توصیفــی
ـ تحلیلــی نشــان داد؛ کاربســتی کــه خــود از گســتردگی مبــارزه نــرم حضــرت رضــا  gبــا دســتگاه
خالفــت حکایــت دارد.
کلیدواژهها :قدرت نرم ،امام رضا  ،gسیره رضوی ،والیتعهدی ،مأمون عباسی.
 .1دانشیارگروه مطالعات انقالب اسالمی دانشگاه امام صادق( gنویسنده مسئول)jamalzadeh@yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق moballegh.isu@gmail.com : g
 .3دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق mohammadhakimi@live.com : g

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

187

188
مقدمه
یکــی از مهمتریــن مفاهیمــی کــه در دهههــای اخیــر در ادبیــات علــوم سیاســی بــدان

اقبــال شــده اســت ،مفهــوم «قــدرت نــرم» اســت .مفهومــی کــه ماهیــت اقدامهــای

دولتهــا بــر مبنــای میــزان کاربســت ایــن نــوع از قــدرت در منظومــه سیاســتورزی
معیــن میشــود و کارایــی الگــوی رفتــار سیاســی ایــن جوامــع درگــر ِو بهرهگیــری
آنهــا ّ
مطلــوب از آن اســت .رهیافتــی کــه بــدان در عرصــه بینالملــل غالبـاً از دیــدگاه گفتمــان
عرفیگــرا در حــوزۀ قــدرت کــه مبتنــی بــر نــگاه ســکوالر اســت ،نگریســته میشــود .در

نقطــه مقابــل ایــن دیــدگاه ،بهرهگیــری از قــدرت نــرم در چارچــوب گفتمــان شــریعتمدار
قــرار میگیــرد کــه بــر اســاس تبییــن مقولــۀ قــدرت ـ اعــم از ســخت و نــرم ـ بــر اســاس
آموزههــای یــک شــریعت آســمانی اســت .در ایــن گفتمــان ،تــاش میشــود توصیــف و
تجویــز قــدرت مبتنــی بــر معــارف دینــی صــورت گیــرد (افتخــاری )5 :1391 ،و بدینخاطر

اســت کــه ایــن رویکــرد مناس ـبترین محمــل بــرای مطالعــات قدرتشناســانه در ســیرۀ

بــزرگان دینــی قلمــداد میشــود .بــا ایــن وصــف ،مقالــه حاضــر بــه دنبــال تبییــن قــدرت

نــرم در ســیرۀ حضــرت امــام علیبــن موســیالرضا  cاســت؛ چراکــه از منظــر جایــگاه
امامتــی ـ حکومتــی ایشــان ،شــیوۀ اعمــال قــدرت نــرم توســط امــام  gمیتوانــد الگــوی
ـی مقالــۀ حاضــر عبــارت
مناســبی از کاربســت قــدرت نــرم باشــد .در واقــع ،ســؤال اصلـ ِ

اســت از اینکــه مفهــوم قــدرت نــرم واجــد چــه اصــول ،ابزارهــا و کاربســتی در ســیرۀ امــام

رضــا  gاســت؟ در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش ،بــا بهرهگیــری از منابــع کتابخانـهای
و بــا اتخــاذ روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،نخســت پیشــینه ،ادبیــات مفهومــی و چارچــوب

مفهومــی حاکــم بــر ایــن نوشــتار (مفهــوم اســامی قــدرت نــرم) تشــریح میشــود و ضمــن

ارائــۀ نقشــه راه پژوهــش ،اصــول (توحیــد ،امامــت و عدالــت) ،ابزارهــا (تقیــه ،مناظــره و
معجــزه) و کاربســت قــدرت نــرم در ســیره حضــرت در قبــال شــیعیان امامیــه ،غالیــان،

علمــای ســایر ادیــان و حکومــت مأمــون بررســی و بــر اقدامهــای قــدرت نــرم محــور امــام
 gدر قبــال حکومــت مأمــون تمرکــز میشــود.
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 .1پیشینه تحقیق
اگرچــه از ورود مفهــوم قــدرت نــرم بــه واژگان علــوم سیاســی مــدت زیــادی نمیگــذرد،

پژوهشهــای گســتردهای در ایــن حــوزه صــورت پذیرفتــه کــه بیشــتر صبغــۀ غربــی و
ســکوالر دارد .از پیشــگامان ایــن عرصــه «جوزفنــای» نویســندۀ کتــاب معــروف «قــدرت

نــرم» اســت ( )Nye,2005کــه الهامبخــش بیشــتر پژوهشــگرانی اســت کــه پــای در حــوزۀ
مطالعــات قــدرت نــرم گذاردهانــد .افــزون بــر نــگاه غربــی بــه قــدرت نــرم ،تالشهــای
شــایان توجهــی در راســتای بومیســازی و ارائــه مفهــوم اســامی قــدرت نــرم انجامشــده

ی عدیــدهای منجــر شــده اســت .نمونــۀ ایــن
کــه بــه نــگارش کتابهــا ،رســالهها و مقالههــا 
تالشهــا در مســیر بومیســازی قــدرت نــرم بــر مبنــای ارزشهــای اســامی را در کتــاب
«قــدرت نــرم ،فرهنــگ و امنیــت؛ مطالعــه مــوردی بســیج» میبینیــم (افتخــاری.)1387 ،

پایاننامــه «قــدرت نــرم از نــگاه قــرآن کریــم» اثــر دیگــری اســت کــه بهدنبــال ارائــه مفهــوم
اســامی قــدرت نــرم مبتنــی بــر آیــات قــرآن اســت و بــه بازتعریــف قــدرت نــرم غربــی بــر
مبنــای آموزههــای اســامی پرداختــه اســت (کرباســی .)1391 ،همچنیــن ،میتــوان بــه

مقالــۀ «ســاختار قــدرت نــرم در گفتمــان اســامی» اشــاره کــرد کــه بــه تبییــن ســاحتهای

ســازندۀ قــدرت نــرم در نــگاه اســامی میپــردازد و در نهایــت اصــول حاکــم بــر مفهــوم
اســامی قــدرت نــرم را در قیــاس بــا رویکــرد ســکوالر ارائــه میکنــد (افتخــاری.)1394 ،
ـم قــدرت نــرم
کتــاب «منابــع قــدرت نــرم؛ ســرمایه اجتماعــی در اســام» یکــی از ارکان مهـ ّ
یعنــی ســرمایۀ اجتماعــی را بررســی کــرده اســت (ردادی .)1389 ،کتــاب «جنــگ نــرم در

دیــدگاه قــرآن» بــا تدقیــق در مفهــوم جنــگ نــرم بهعنــوان ابــزاری بــرای اعمــال قــدرت

ـد انبیــا ،منابــع قــدرت نــرم و راهکارهــای
نــرم ،بــه جســتجوی شــیوههای جنــگ نــرم بــر ضـ ّ
مقابلــه بــا جنــگ نــرم در آیــات الهــی قــرآن میپــردازد (جوشــقانی .)1389 ،در مقالــه

«قــدرت نــرم از دیــدگاه اســام و کاربــرد مؤلفههــای آن در جمهــوری اســامی ایــران»

شــاهد بیــان مؤلفههــای قــدرت نــرم از منظــر اســام و بررســی مؤلفههــای نرمافــزاری
ایــن قــدرت در جمهــوری اســامی ایــران هســتیم .مؤلفــان در نهایــت بــه ارزیابــی کاربــرد آن

در جمهــوری اســامی ایــران توجــه کردهانــد (جعفریپنــاه و پوراحمــدی .)1392 ،مقالــه
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«تحلیــل فقهــی قــدرت نــرم نهــاد مرجعیــت شــیعی بــا تأکیــد بــر شــئون دوگانــۀ فتــوا و
حکــم» جایــگاه مرجعیــت دینــی شــیعه را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن منابــع قــدرت نــرم
بررســی و ســپس بــه جایــگاه و شــئون فتــوا و حکــم بهعنــوان دو ابــزار اساســی در نظــام

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

در حــوزۀ مطالعــۀ مــوردی قــدرت نــرم اســامی در ســیرۀ پیامبــر اکــرم  nو ائمــه اطهــار

 bنیــز پژوهشهایــی صــورت پذیرفتــه کــه پایاننامههــای «قــدرت نــرم در ســیره پیامبــر
اعظــم» (حــاج امینــی )1394 ،و «قــدرت نــرم در ســیره علــوی» (خــدادادی )1391 ،در
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 درآوردهانــد .در

ایــن میــان ،آنچــه تاکنــون بــه شــکل خــاص مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و خــأ آن در ســاحت

پژوهشــی و تألیفــی احســاس میشــود ،بررســی قــدرت نــرم در ســیره رضــوی اســت .بداعــت
مقالــه حاضــر در پرداختــن بــه ایــن موضــوع ،ضمــن ارائــه نقشــۀ راه پژوهــش اســت کــه
اصــول ،ابزارهــا و کاربســت قــدرت نــرم در ســیره امــام رضــا  gرا تشــریح میکنــد تــا از

ایــن رهگــذر ،جورچیــن بومیســازی اســامی مفهــوم قــدرت نــرم کاملتــر گــردد.

 .2چارچوب مفهومی و روشی
ـی حاکــم بــر پژوهــش ،نخســتین گام در راســتای تبییــن
تشــریح چارچــوب مفهومــی و روشـ ِ

ســامانمند پژوهــش اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه میشــود.
 .2-1چارچوب مفهومی :مفهوم اسالمی قدرت نرم

تبییــن جایــگاه یــک مفهــوم سیاســی در ســیرۀ بزرگانــی کــه قــول و فعلشــان منبعــث

از سرچشــمۀ شــریعت الهــی اســت ،ضــرورت اتخــاذ رویکــرد و روش متناســب بــا نــگاه

شــریعتمدار را بــه دســت میدهــد .از ای ـنرو ،بــرای بررســی مفهــوم قــدرت نــرم در ســیرۀ
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حضــرت علیبنموســیالرضا cبایــد از رویکــردی بهــره ُجســت کــه ضمــن اینکــه بــر
پایــۀ آموزههــا و تعالیــم اســامی باشــد ،اصــول ،منابــع ،اهــداف و کاربس ـتهای قــدرت نــرم

را بهنحــوی ارائــه دهــد کــه کارآمــدی خــود را در گــذار از ســاحت نظــری بــه عرصــۀ عملــی
نیــز اثبــات کنــد .ایــن بازتعریــف شــریعتمدار در قالــب مفهــوم اســامی قــدرت نــرم و بــا روش
توصیفــی ـ تحلیلــی ارائــه میشــود کــه هــم محدودیتهــای نظریــۀ غربــی قــدرت نــرم را

نــدارد و هــم بــا توجــه بــه اقتضائــات جامعــه اســامی ،بومیســازی شــده اســت و بهماننــد

ـی قــدرت نــرم ،اصــول ،منابــع ،اهــداف و کاربس ـتهای مشــخصی را بــرای خــود
نظریــۀ غربـ ِ
تعریــف کــرده اســت.

 .2-1-1اصول مفهوم اسالمی قدرت نرم

شــالودۀ مفهــوم اســامی قــدرت نــرم بــر توحیــد ،امامــت در امتــداد نبــوت و عدالــت اســتوار

شــده اســت و بهنحــوی میتــوان ایــن مؤلفههــا را اصــول قــدرت نــرم دانســت و دیگــر
مؤلفههــا و موضوعــات را زیرشــاخههایی برشــمرد کــه متأثــر از ایــن اصــول میباشــند و در
مجمــوع شــجرۀ طیبــهای را شــکل میدهنــد کــه ریشــههای آن در آســمان و شــاخههای

آن در زمیــن اســت و بهوســیله آن قوانیــن و منویــات شــریعت الهــی پیادهســازی میشــوند.

توحیــد کــه ریشــۀ ایــن درخــت تنومند اســت ،وحــدت و همنوایــی کل ســاختار را حــول محور
یگانگــی خالــق یکتــا ســامان میدهــد و امامــت کــه در طــول نبــوت اســت نیــز خــود در طــول
توحیــد جــای میگیــرد تــا از مجــرای ایــن ارتبــاط طولــی ،بســتر تکامــل و رشــد مخلوقــات

بــر مــدار اصالــت حــق و عدالتگرایــی محقــق شــود.

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

بــر اســاس نــگاه توحیدمحورانــۀ جهانبینــی اســامی بــه رفتارهــای فــردی و اجتماعــی،

اهــداف قــدرت نــرم نیــز بهســان اصــول آنبایــد در مــدار تعالــی فــرد در بســتر اجتمــاع و
ـی قــدرت نــرم در
تکامــل روح اجتماعــی ســامان یابــد .ایــن هدفگــذاری نقطــۀ تمایــز عینـ ِ

رویکــرد اســامی از دیگــر رویکردهاســت .بــر ایــن اســاس ،دو هــدف عمــده را میتــوان بــرای
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ـامی قــدرت نــرم بیــان کــرد:
نظریــۀ اسـ ِ
الف .اطاعت و عبادت پروردگار

از آن منظــر کــه یکــی از اصلیتریــن اهــداف خلقــت ،اطاعــت و بندگــی خداونــد و کســب

معرفــت توحیــدی توســط مخلوقــات اســت و هســتی و خلقــت بدیــن سمتوســو رهســپار
اســت ،میتــوان بــرای اعمــال قــدرت ـ چــه ســخت و چــه نــرم ـ نیــز چنیــن غایتــی را در

چارچــوب گفتمــان اســام سیاســی ـ فقاهتــی تصــور نمــود و تصویــر کــرد .بــه دیگر ســخن ،از

نــگاه اســامی اعمــال قدرتــی مشــروع اســت کــه رنگوبــوی فرمانپذیــری الهــی داشــته باشــد
و هــر قــدرتورزی در غیــر ایــن غایــت ،نامشــروع و نامقبــول اســت .از منظــر حضــرت رضــا

 ،gعبــادت و تبعیــت از فرمــان الهــی ،الزمــۀ اعمــال هــر نــوع قدرتــی اســت و درنظرنگرفتــن
ایــن مهــم بهمثابــۀ دریــدن حرمــت اســام قلمــداد میشــود .ایشــان در ســند والیتعهــدی،

در اینبــاره مینویســند« :هــر كــس گــرهای را كــه خــدا بســتنش را امــر كــرده بگشــاید و
ریســمانى را كــه هــم او تحكیمــش را پســندیده ،قطــع كنــد ،بــه حریــم خداونــد تجــاوز كــرده
اســت؛ چــه او بــا ایــن عمــل امــام را تحقیــر نمــوده و حرمــت اســام را دریــده اســت ».حضــرت

در ادامــۀ ایــن ســند میافزاینــد« :اگــر چیــزى از پیــش از خــود آوردم یــا در حكــم خــدا تغییــر
و دگرگونــى درانداختــم ،شایســتۀ ایــن مقــام نبــوده ،خــود را مســتحقّ كیفــر نمــودهام و من به

خــدا پنــاه میبــرم از خشــم او( »...عاملــی .)429-428 :1365 ،همچنیــن حضــرت علــی g

نیــز در بــاب ایــن موضــوع میفرماینــد« :خدایــا تــو میدانــی کــه جنــگ و درگیــری مــا بــرای

بهدسـتآوردن قــدرت و حکومــت و دنیــا و ثــروت نبــود ،بلکــه میخواســتیم نشــانههای حــق
و دیــن تــو را بــه جایــگاه خویــش بازگردانیــم و در ســرزمین تــو اصــاح را ظاهــر کنیــم تــا
بنــدگان ســتمدیدهات در امــنو امــان زندگــی کننــد و قوانیــن و مقــررات فراموششــده تــو

بــار دیگــر اجــرا گــردد» (نهجالبالغــه ،خطبــه .)131
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ب .تأمین مصلحت عمومی

هــدف مهــم در اعمــال قــدرت بهطــور کلــی تغییــر در رفتار طــرف مقابــل اســت .اعمالکنندۀ

قــدرت از ایــن تغییــر رفتــار ،اهدافــی را جســتجو میکنــد کــه آنهــا را میتــوان کســب

منفعــت ،مصلحــت و اعمــال ســیطرۀ هژمونیــک دانســت .مهمتریــن هدفــی کــه نظریــۀ غربــی
قــدرت نــرم بهدنبــال آن اســت ،کســب منفعــت شــخصی اســت در حالیکــه مفهــوم اســامی
قــدرت نــرم تأمیــن مصلحــت عمومــی را هــدف قــدرت نــرم میدانــد .در ایــن مفهــوم ،دیــن

باعــث میشــود فعالیتهــای انســانی در جهــت گرایشهــای عالــی انســانی باشــد و مصلحــت
عمــوم بــر مصلحــت فــرد ارجحیــت پیــدا کنــد (خــدادادی .)32 :1391 ،مصلحتاندیشــی

ابعــاد گوناگونــی دارد کــه یکــی از اساسـیترین آنهــا حفــظ وحــدت و انســجام جامعــه اســت.
حضــرت رضــا  gدربــارۀ ایــن مهــم در ســند والیتعهــدی خــود ضمــن بیــان تلویحــی حــقّ

حکومتــی کــه از ایشــان ســلب گردیــده ،مینویســند« :در گذشــته كســى ایــنچنیــن كــرد
ولــى بــراى جلوگیــرى از پراكندگــى در دیــن و جدایــى مســلمین اعتراضــى بــه تصمیمهــا
نشــد و امــور تحمیلــى بهعنــوان راه گریــز تحمــل گردیــد» (عاملــی.)429-428 :1365 ،
 .2-1-3ابزارهای مشروع در مفهوم قدرت نرم اسالمی

رابطــۀ هــدف و وســیله یکــی از پرچالشتریــن مباحثــی اســت کــه از دیربــاز میــان

اصحــاب جهانبینیهــای مختلــف وجــود داشــته اســت .در یــک ســر طیــف ماکیاولیســم

سیاســی و طرفــداران اولویتداشــتن اهــداف سیاســی بــر اخالقگرایــی قــرار دارنــد و در

ســوی دیگــر پیــروان مکاتــب وحیانــی هســتند کــه بــر تناســب میــان جنــس هــدف و

وســیله تأکیــد میورزنــد .از منظــر مفهــوم اســامی قــدرت نــرم ،از آنروی کــه هــدف
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 حقمــداری و در چارچــوب موازیــن اســامی باشــند .شــهید مطهــری ضمــن تأکیــد

بــر ایــن مهــم ،در بــاب ایــن موضــوع مینویســد« :بــراي حــق بايــد از حــق اســتفاده کــرد.
يکــي از راههایــی کــه از آن راه بــر ديــن از جنبههــای مختلــف ضربــه وارد شــده اســت،
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رعايتنکــردن ايــن اصــل اســت کــه مــا همانطــور کــه هدفمــان بايــد مقــدس باشــد،

وســايلي هــم کــه بــراي ايــن هــدف مقــدس اســتخدام میکنیــم بايــد مقــدس باشــد.

نهفقــط بــراي خودمــان نبايــد دروغ بگوييــم ،بــه نفــع ديــن هــم نبايــد دروغ بگوييــم .بــه
نفــع ديــن تهمـتزدن ،بــه نفــع ديــن بیدینــی کــردن اســت .ديــن اجــازه نمیدهــد ولــو
بــه نفــع خــودش مــا بیدینــی کنيــم» (مطهــری .)111 :1378 ،ایــن ابزارهــای مقــدس
ـی هوشــمند) باشــند و
کــه میخواهنــد تولیدکننــدۀ انــواع قــدرت (ســخت ،نــرم و تلفیقـ ِ

بــه پشــتیبان کارآمــدی بــرای پیادهســازی سیاس ـتهای عامــل آن تبدیــل گردنــد ،خــود
ـی هوشــمند
نیــز بایــد در چارچــوب اهــداف سیاسـتگذار ،از جنــس ســخت ،نــرم و تلفیقـ ِ
باشــند تــا بتواننــد متناســب بــا اقتضائــات زمانــی و مکانــی ،بهتریــن عملکــرد ممکــن را در

تولیــد قــدرت ،بهویــژه قــدرت نــرم ،داشــته باشــند.
 .2-2چارچوب روشی :روش توصیفی ـ تحلیلی

هــدف در روش توصیفــی ـ تحلیلــی توصیــف منظــم ،عینــی و واقعــی یــک موضــوع یــا یــک

موقعیــت اســت .در ایــن روش ،تــاش بــر بیــان نتایــج عینــی منتــج از موقعیــت و واقعیــت

اســت .جمـعآوری اطالعــات متناســب بــا فرضیــه ،پاســخ بــه ســؤالهای پیرامــون موضــوع و

توصیــف کیفــی و تفســیر مفاهیــم بهصــورت نظاممنــد از ملزومــاتپیادهســازی ایــن روش

در پژوهــش اســت کــه ســبب کشــف حقایــق و ایجــاد شــناخت کلــی و ارتبــاط مفهومــی

میگــردد.

 .3مؤلفههای دخیل در مفهوم قدرت نرم در سیره رضوی
چنانکــه از نظــر گذشــت ،مفهــوم اســامی قــدرت نــرم بــا تمــام لــوازم و اجــزای آن،

محمــل مناســبی را جهــت واکاوی قــدرت نــرم در ســیره و مکتــب حضــرت رضــا g
فراهــم م ـیآورد و ایــن فرصــت را در اختیــار پژوهشــگران قــرار میدهــد کــه در قالبــی

ارزشمحــور و ســازمانیافته ،قــدرت نــرم از منظــر آن امــام همــام را تبییــن کننــد .بــر
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ایــن اســاس ،ضمــن ارائــه نقشــۀ راه بحــث کــه در چارچــوب مفهــوم اســامی قــدرت نــرم
ســامانیافته اســت مفهــوم قــدرت نــرم در ســیره رضــوی از طریــق تبییــن اصــول ،ابزارهــا

و کاربســت ایــن نــوع از قــدرت در ســیره ایشــان ،تشــریح میشــود.

شکل  .1نقشه راه پژوهش قدرت نرم در سیره رضوی

 .3-1اصول قدرت نرم در سیره رضوی
بــرای شــناخت دقیــق هــر موضــوعبایــد اصــول و بنیادهــای حاکــم بــر آن موضــوع بررســی

شــود .از ایـنرو ،اصــول قــدرت نــرم در ســیره حضــرت رضــا  gرا در ادامــه تبییــن میکنیــم:
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 .3-1-1توحید

بنیادیتریــن اصــل در منظومــۀ جهانبینــی رضــوی کــه روح مفهــوم اســامی قــدرت نــرم

را نیــز تشــکیل میدهــد ،توحیــد اســت .اصلــی کــه تمــام کثرتهــا در آن وحــدت مییابنــد

و از آن ،کثرتهــا حاصــل میشــود و جمیــع اقدامهــای متأثــر از تعالیــم دینــی از آن ریشــه
میگیرنــد و بهســوی آن رهســپارند .از منظــر امــام رضــا  gتوحیــد اصــل معرفــت خداونــد

اســت؛ معرفتــی کــه در اول بندگــی و عبــادت پــروردگار قــرار دارد (ابنبابویــه ،1392 ،ج :1

 .)292از 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
بایــد اســتوار گــردد و ســپس روی آن معرفــت شــاخ و بــرگ پیــدا کنــد و در مرتبــه ســوم

عبــادت و بندگــی تحقــق یابــد (مصطفــوی .)24 :1385 ،ایــن فضــای گفتمــان توحیــدی کــه

مبتنــی بــر سـ ه پایــه اولویتمحــور (توحیــد ،معرفــت و عبــادت) اســت ،جریــان اعمــال قــدرت
اســامی در حــوزه غایتگــذاری قــدرت را شــکل میدهــد.
 .3-1-2امامت

ـم معرفــت الهــی و میــوۀ رحمانــی بوســتان
در اندیشــه رضــوی ،امامــت یکــی از راههــای مهـ ّ

توحیــد اســت .یــادگار مانــدگار حضــرت در ایــنبــاره ،حدیــث گرانســنگ سلســلهالذهب
اســت کــه در نیشــابور ایــراد فرمودنــد« :کلمــه ال الــه اال اهلل دژ اســتوار مــن اســت؛ هــر کــس

بــه ایــن دژ درآیــد از عــذاب مــن ایمــن خواهــد بــود .پــس هنگامیکــه مرکــب حضــرت

حرکــت کــرد ،بــا صــدای بلنــد فرمــود :بــا شــروط آن و مــن خــود یکــی از شــروط آن هســتم»

(ابنبابویــه ،1392 ،ج  .)135 :2بــر ایــن مبنــا ،اگرچــه توحیــد اصــل و اســاس اســت و دژ

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  gدر
برابــر خواســتههای اهالــی ایــن شــهر بــه مســئلۀ توحیــد پرداخــت؛ زیــرا اصــوالً ریشــۀ همــۀ
انحرافهــا و اختالفهــا ،معلــول دور شــدن امــت اســامی از بنیادیتریــن اصــل اســامی
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یعنــی توحیــد اســت .محتــوای توحیــد پذیــرش امامــت اســت و بــا قبــول والیــت ائمــه b

اســت کــه توحیــد نــاب و واقعــی محقــق خواهــد شــد (حبیبــی و مروجــی.)53 :1391 ،

حضــرت رضــا  gضمــن تبییــن جایــگاه امامــت بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه بــا تعالیــم

توحیــدی و نبــوت دارد ،میفرماینــد ...« :بىترديــد امامــت قــدرى جلیلتــر و شــأنى عظیمتــر

و مكانــى بلندتــر و جانبــى منيعتــر و باطنــى عمیقتــر از آن دارد كــه مــردم بــه جهــت عقــل

و خــرد خــود بــدان رســند يــا آنكــه بــه اختيــار خــود امامــى را منصــوب كننــد .بىشــك،
امامــت منزلتــى اســت کــه خداونــد ابراهيــم خليــل را پــس از نبــوت و مقــام خلیلاللهــی در

ـرف فرمــوده و نامــش
مرتبــۀ ســوم بــدان مخصــوص ســاخته و فضيلتــى اســت كــه بــدان مشـ ّ

را بلنــدآوازه ســاخته؛ پــس خداونــد فرمــود[ :بــه يــاد آر] آنگاهکــه ابراهيــم را پــروردگارش بــه
امــورى چنــد بيازمــود و او آنهــا را بــه انجــام رســانيد[ .خــداى] گفــت :تــو را بــراى مــردم امــام

برگزيــدم» (طبرســی1403،ق ،ج .)443 :2

در مجمــوع ،از روايــت امــام رضــا  gدربــاره شــئون امــام اینطــور برداشــت میشــود

کــه اجــراي حــدود و احــكام الهــي ،پاســداري از جامعــۀ اســامی در برابــر هجــوم بيگانــگان،
تقســيم ســرمایههای عمومــي ميــان افــراد جامعــه ،ايجــاد وحــدت و انســجام ميــان اقشــار

جامعــه اســامي ،حمايــت از مظلومــان ،حفــظ ديــن از تحريــف و دســتبرد بدعتگــذاران و

كجانديشــان ،از شــئون و وظایــف امامــت اســت .بدیهــی اســت کــه ابــزار تحقــق ایــن شــروط،
قــدرت اجرایــی و سیاســی اســت .بهعبارتــی ،امــام بــا ایــن نــوع تعریــف اجتماعــی و عینــی

از امامــت ،ایــن نکتــه را خاطرنشــان میفرماینــد کــه شــخص امــام بــا همــۀ کمــاالت معنــوی
ـم سیاســی و اجتماعــی نیــز هســت و مقــام
و روحانــی دارای وظایــف و شــئون بســیار مهـ ّ

امامــت در عیــن ارتبــاط و پیوســتگی بــا حــوزه الهــی و وحیانــی نســبت بــه مســائل سیاســی
و اجتماعــی بیاعتنــا نیســت (حکیمــی ،1380 ،ج  )623 :2و امــور سیاســی و اجتماعــی را

بهنحــوی تدبیــر میکنــد کــه کاربســت قــدرت در راســتای تحقــق اهــداف اســامی بــه

بهتریــن نحــو پیادهســازی شــود.
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 .3-1-3عدالت

تأمیــن و برقــراری عدالــت چــه در حــوزۀ فــردی و چــه اجتماعــی آن ،یکــی از اصــول مهــم

و پایههــای قــدرت نــرم اســامی بــر مبنــای آموزههــای رضــوی را تشــکیل میدهــد و در

ســاحتی بهعنــوان هــدف میانــی ارســال انبیــا و پیشــوایان دینــی از جانــب صاحــبشــریعت

شــریف قلمــداد میشــود .امــام کــه یکــی از رســالتهای الهــی او حکومــت بــر جامعــۀ اســامی

اســت ،مســئولیت عدالــت و دادگســتری در جامعــه را برعهــده دارد و بــه نقــل امــام رضــا

 gجــز عدالــت ،دادگســتری ،راســتگویی و وفــای بــه وعــده ،از وی خواســته نشــده اســت.

حضــرت در پاســخ بــه اعتــراض صوفیــه مبنــی بــر اینکــه چــرا امــام  gاز لباسهــای خشــن
اســتفاده نمیکننــد ،فرمودنــد« :یوســف  gپیامبــر بــود ،در حالیکــه لباسهــای زیبــا و

زربفــت میپوشــید و بــر متــکای خانــدان فرعــون تکیــه مـیزد و حکومــت میکــرد[ .رهبــری
شایســته بــه آن نیســت کــه شــما گمــان کردهایــد ،بلکــه] تنهــا از امــام عدالــت و دادگســتری

خواســته میشــود .هنگامیکــه ســخن گویــد ،راســت بگویــد و هنگامیکــه حکــم کنــد،

عدالــت را رعایــت کنــد و هنگامیکــه وعــده داد ،بــه وعــده وفــا نمایــد( »...اربلــی ،1382،ج:3

 .)148-147همچنیــن امــام  gدر بیــان دیگــری ضمــن تبییــن علــت حرمــت فــرار از جنگ،
آشکارســاختن عدالــت و تــرک جــور و از بیــن بــردن فســاد را در زمــرۀ اصــول اقدامهــا و

رســالت امــام برمیشــمارند و امامــان را بــه عادلهــا توصیــف میکننــد (ابنبابویــه،1392 ،

ج .)99 :2

ابــزار تحقــق ایــن اصــل اساســی و رســالت بنیادیــن ،بهرهگیــری از ابــزار قــدرت اســت تــا

بهوســیلۀ آن کژیهــای امــت راســت و حقــوق مؤمنــان و مــردم از ســتمگران بازپــس گرفتــه

شــود .ایــن قــدرت ،تضمینکننــدۀ تحقــق رســالتهایی اســت کــه سلســلۀ انبیــا ،اولیــا و
حاکمــان اســامی عهــدهدار شــدهاند و یاریرســان طلــوع خورشــید عدالــت از افــق جامعــه

آرمانگــرای اســامی اســت.
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 .3-2ابزارهای قدرت نرم در سیره رضوی

بهرهگیــری از ابزارهــای متناســب بــا اهــداف و متناجــس بــا اصــول ،شــرط توفیــق اعمــال

قــدرت در مفهــوم قــدرت نــرم اســامی اســت .حضــرت رضــا  gنیــز بــا اشــراف به ایــن مهم،

ابزارهایــی را در راســتای اعمــال مطلــوب قــدرت در دوران پیــش از والیتعهــدی و پــساز آن

تقیــه ،مناظــره و معجــزه از اساسـیترین ایــن ابزارهــا و تســهیلکنندۀ
بـهکار میگرفتنــد کــه ّ
مســیر تحقــق اهــداف اجتماعــی بهشــمار میرفتنــد.
 .3-2-1تقیه

تقیــه در معنــای لغــوی بهمعنــای پرهیزکــردن ،خــودداری از اظهــار عقیــده و مذهــب یــا
ّ

تظاهــر برخــاف عقیــده و خــود را هممذهــب دیگــران نشــاندادن بــرای حفــظ جــان اســت
(عمیــد .)310 :1359 ،دهخــدا نیــز تقیــه را آوردن بــه زبــان از روی صــاح وقــت چیــزی را کــه

تقیــه،
در دل غیــر آن باشــد ،تعریــف میکنــد (دهخــدا .)6039 :1363 ،در معنــای اصطالحــیّ ،

مخفیکــردن حــق از دیگــران یــا اظهــار خــاف آن اســت بــه جهــت مصلحتــی کــه مهمتــر
از مصلحــت اظهــار آن باشــد (تربتینــژاد.)25 :1395 ،

تقیــه از آن جهــت کــه بــا مدیریــت و جهتدهــی بــه رفتــار فــرد تقیهکننــده در مقــام
ّ

ضــرورت ،ســبب پیشــبرد اهــداف باطنــی ،ضمــن دفــع خطــر میشــود ،میتوانــد بهعنــوان

ابــزار تولیدکننــدۀ قــدرت نــرم محســوب شــود؛ چراکــه از جنــس قــدرت نــرم اســت و بــا تظاهر
قاعدهمنــد بــر مطلوبیتهــای طــرف مقابــل و یــا حداقــل عــدم مخالفــت ظاهــری و ضابطهمند

بــا خواســتهای او ،میتوانــد ســبب پایــداری و توســعۀ جریانــی شــود کــه در محاســبات
مــادی ،دســت برتــر را دارا نیســت.

تقیه را تــا ظهور
تقیــه در مکتــب رضــوی جایــگاه واالیــی دارد تــا جایــی کــه امــام  gزمــان ّ
ّ

حضــرت حجــت (عــج) میداننــد .ایشــان در ایــنبــاره میفرماینــد« :ديــن نــدارد كســى كــه
تقيــه نمیکنــد .گرامیتریــن شــما در نــزد پــروردگار
ورع نــدارد .ايمــان نــدارد كســى كــه ّ

تقیــه را مــورد عمل قــرار دهــد .خدمت رســولاهلل
آنکــس اســت کــه تقوایــش بیشــتر باشــد و ّ
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معیــن کــه روز خــروج قائم
 nعــرض کردنــد :تــا کــدام وقــت بایــد تقیــه کــرد؟ فرمــود :تــا روز ّ

ماســت و هرکــس قبــل از خــروج قائــم مــا تقیــه را تــرک کنــد ،از مــا نخواهــد بــود» (مجلســی،

بــی تــا ،ج  .)199 :65اهمیــت ایــن ابــزار اساســی در پیشــبرد اهــداف اســامی تــا جایــی اســت
کــه امــام اجــازۀ شــرفیابی بــه گروهــی از شــیعیان راکــه بــرای دیــدار امــام آمــده بودنــد ،ندادند و

تقیــه ذکــر شــده اســت« :آنجــا که
یکــی از دالیــل عــدم اذن دخــول بیتوجهــی آنهــا بــه اصــل ّ

نبایــد تقیــه میکنیــد و آنجــا کــه بایــد تقیــه نمیکنیــد» (طبرســی1403 ،ق ،ج  .)441 :2امــام

رضــا  gحتــی در دوران پــس از والیتعهــدی کــه بهظاهــر دوران قــدرت حضــرت بــود نیــز از

اســتفاده از تقیــه غفلــت نمیورزیدنــد تــا آنجاکه مأمــون عباســی را در برخی مجالــس و مکاتبات

بــا لفــظ «امیرالمؤمنیــن» خطــاب کــرده و او را تکریــم میکردنــد (بهعنــوان نمونــه ،نــگاه کنیــد
بــه :ابنبابویــه،1392،ج .)335 :2
 .3-2-2مناظره

ن منظــر کــه تــوان تســخیر عقــول و قلــوب را دارنــد،
ابزارهــای تجلیدهنــده علــم ،از آ 

میتواننــد بــه جهتدهــی رفتــار مخاطــب مطابــق میــل جهتدهنــده و تولیــد فضایــی

مشروعیتســاز بپردازنــد؛ مســئلهای 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  gنیــز اهتمــام ویــژهای نســبت بــه آن مبــذول میداشــتند.
در واقــع ،در میــدان رقابــت سیاســی ظریــف و زیرکانــه میــان حضــرت رضــا  gو مأمــون

عباســی ،بهرهگیــری از جایــگاه مناظــرات و گفتگوهــای علمــی میــان علمــای ادیــان بــا امــام

 gجایــگاه ویــژهای داشــت .ایــن مناظــرات کــه بــا هــدف کســب منزلــت بــرای حکومــت
مأمــون در منظــر بــزرگان ســایر ادیــان و تخریــب امــام رضــا  gتوســط مأمــون ذیــل

ضدتوطئ ـهای
پــروژهای توطئهمحــور برگــزار میشــد ،بــه محملــی بــرای پیادهســازی طــرح ّ
حضــرت ،شناســاندن جایــگاه علمــی و معرفتــی امــام  gو شایســتگی ایشــان بــرای کســب

مقــام خالفــت بــدل شــد .امــام رضــا  gدر ســخنانی صریــح ،انگیــزۀ شــرکت در مناظــرات

را اینگونــه بیــان داشــتند« :زمانــی کــه متوجــه شــود بــا اهــل تــورات بــه توراتشــان ،بــا
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اهــل انجیــل بــه انجیلشــان ،بــا زبــور بــه زبورشــان ،بــا صابئیهــا بــه آییــن عبرانیشــان،

بــا هرابــذان بــه پارسیشــان ،بــا رومیــان بــه زبــان رومیشــان و بــا اربــاب بحــث بــا لغــات و
اصطالحشــان ســخنگویم و آنــگاه دلیلهــای هــر یــک را از پــای درآوردم؛ آنچنانکــه هــر

کــس گفتــه خــود را پــس گرفتــه و بــه ســخنم گرایــد .مأمــون خواهــد فهمیــد بــر کرســی
خالفــت نابهجــا تکیــه داده و محلــی را کــه شایســتۀ آن نبــوده ،غاصبانــه در اختیــار درآورده؛
در ایــن موقــع اســت کــه کامـ ً
ا پشــیمان خواهــد شــد و بــه بیچارگــی خــود اعتــراف خواهــد

کــرد» (ابنبابویــه ،1392 ،ج.)۱۵۶ :۱

امــام رضــا  gدر برابــر علمــای دیگــر فــرق همــواره بــا بردبــاری و صبــر برخــورد میکردنــد

و بــا ایــن روش میخواســتند نشــان دهنــد بــه ســخن آنــان گــوش فــرا میدهنــد .ســپس بــا

ذکــر دلیــل و ســند متقــن ،بــرای آنهــا دلیــل میآوردنــد و مانــع از مکابــرۀ آنهــا میشــدند.

هنگامیکــه بــه مناظــرات ائمــه  bتوجــه میکنیــم ،درمییابیــم کــه آنهــا در برخــورد بــا

مخالفــان و منکــران ،همــواره بهطــرف مقابــل مجــال تفکــر و اندیشــه میدادنــد و مناظــرات

آنــان در فضــای آکنــده از خلــوص و صمیمیــت برگــزار میشــد .ائمــه  bهمــواره بــا دقــت و

حوصلــه بــه سخنانشــان گــوش فــرا میدادنــد تــا آنهــا بــدون هیــچ خوفــی ،مقاصــد مکنــون
خــود را برمــا کننــد (مصطفــوی.)19 :۱۳۶۴ ،

درواقــع ،حضــرت تــاش میکردنــد تــا مناظــرات خــود را در دو ســطح کالمــی و کالمــی ـ

سیاســی ،مطــرح کننــد .امــام رضــا  gدر ســطح کالمــی مناظــرات خــود در پی تبیین مســائل
کالمــی و اعتقــادی اســام هســتند تــا از ایــن طریــق از اصــول اعتقــادی مســلمانان در برابــر

شــبهات دفــاع کننــد و جامعــۀ اســامی را از انحــراف رهایــی ببخشــند و مســلمانان را از معــارف

اســامی ســیراب کننــد؛ امــا سیاســت حضــرت فقــط بــه بحثهــای اعتقــادی محدود نمیشــد،

بلکــه ایشــان بــا عبــور از ســطح کالمــی مناظــرات ،در پــی تحلیــل مســائل سیاســی و رســیدن
بــه ســطح زیریــن مناظــرات بودنــد .بهعبــارتدیگــر ،ایشــان تــاش میکردنــد تــا مباحــث
کالمــی را بــه مباحــث کالم سیاســی پیونــد بزننــد و ایــن شــاهکار سیاســی امــام رضــا  gبــود

کــه بــازی حاصــل جمــع غیرصفــر را بــه بــازی سیاســی ســرجمع صفــر بــدل کردنــد (کارخانــه،
.)121 :1392
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 .3-2-3معجزه

معجــزه یکــی از ابزارهــای اختصاصــی انبیــا و ائمــه  bاســت کــه بــه تولیــد قدرت نــرم منجر

میشــود و امــری اســت کــه بهصــورت خــاف عــادت از شــخص مدعــی نبــوت یــا امامــت
در هنــگام درخواســت منکــران صــادر میشــود ،بهصورتــی کــه داللــت بــر صــدق وی کنــد و

دیگــران امــکان معارضــه بــا وی را نداشــته باشــند (مجلســی1404 ،ق .)222 :این ابزار راهگشــا

در متــن احادیــث عــاوه بــر انبیــا ،دربــاره ائمــه اطهــار  bنیــز بـهکار رفتــه اســت؛ چنانکــه

امــام کاظــم  gمیفرماینــد« :بزرگتریــن و بیشــترین گنــاه مــردم از منظــر حضــرت محمــد

 nگنــاه کســی اســت کــه بــر عالــم آل محمــد  gطعنــه میزنــد و سخنانشــان را تکذیــب
و معجزههــای ایشــان را انــکار میکنــد» (قطــب راونــدی1409 ،ق ،ج.)17 :1

بــه نقــل تاریــخ ،داســتان معجــزات و کراماتــی از حضــرت رضــا  gبرجایمانــده کــه حاکــی

از قدرتــی الهــی و فرامــادی در تأثیرگــذاری بــر قلــوب و آرای مردمــان اســت .در اینبــاره،

بهعنــوان نمونــه از مقالــۀ «واکاوی اصــول و گونههــای اعجــاز در ســیره امــام رضــا  »gبــه
دو مــورد اشــاره میکنیــم:

الــف) محمدبــن عــاء جرجانــی گویــد :بــه حــج رفتــم و علیبنموســی  cرا دیــدم کــه

خانــۀ خــدا را طــواف میکــرد .بــه حضــرت گفتــم :بــه فدایــت شــوم! آیــا ایــن حدیــث از پیامبر
 nروایــتشــده کــه «هــر کــه بمیــرد و امــام زمانــش را نشناســد ،بــه مــرگ جاهلیــت مــرده
اســت؟» حضــرت فرمــود« :آری ،پــدرم از جــدم ،از حســینبنعلی ،cاز رســول خــدا n

نقــل کــرده اســت» ...عــرض کــردم« :پــس امــام زمــان مــا کیســت؟ مــن او را نمیشناســم!»
حضــرت فرمــود« :مــن امــام زمانــم» .عــرض کــردم« :بــه چــه دلیــل و عالمتــی؟» فرمــود« :بــه

نــزد خانــۀ خــدا بیــا» ...درحالیکــه نــوزادی در برابــر حضــرت بــود و بــه دســتش خرمایــی بــود

کــه داشــت آن را میخــورد .پــس نــوزاد بــه ســخن آمــد و گفــت« :حــق بــا مــوالی مــن اســت
و او امــام اســت» .محمدبنعــا گویــد :رنــگ رخســارهام تغییــر کــرد و بیهــوش افتــادم و از
مــن ســوگند شــدیدی گرفــت کــه تــا ایشــان وفــات نکــرده ،ایــن ماجــرا را بــه کســی نگویــم

(ابــن حمــزه 1419 ،ق.)495 -496 :
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ب) «وکیــع گویــد :حضــرت علیبنموســی  cرا در آخریــن روزهــای عمــر مبارکــش دیــدم.

عــرض کــردم :ای پســر رســول خــدا  ،nمیخواهــم از شــما معجــزهای نقــل کنــم .معجــزهای

بــه مــن نشــان دهیــد ».ســپس گویــد« :دیــدم کــه حضــرت از صخــرهای بــرای مــا آب جــاری
کــرد و مــا را از آن ســیراب کــرد و خــود نیــز نوشــید» (حــر عاملــی1422 ،ق ،ج.)371 :4

معجزههــای حضــرت رضــا  gکــه از ابزارهــا و منابــع مؤثــر در قــدرت نــرم حضــرت بهشــمار

میآینــد ،تأثیــر بســیاری در دلوجــان افــراد جویــای حقیقــت گذاشــته و ایــن افــراد پــس از

دیــدن معجزههــا بــه امامــت حضــرت ،ایمــان و اعتقــاد پیــدا میکردنــد .در واقــع ،معجزههــای

ایشــان هــم نقــش راهنمــا ،دلیــل و نشــانه را داشــت بــرای کســانی کــه در پــی حــق و حقیقت

بودنــد و هــم نقــش اتمامحجــت بــرای کســانی کــه میگفتنــد اگــر معجــزهای نشــانمان
دهــی ،ایمــان میآوریــم (کریمــی و همــکاران.)100 :1392 ،
 .3-3منابع قدرت نرم در سیره رضوی
منابــع قــدرت نــرم ،مصــادر قدرتــی اســت کــه اگــر بــه شــکل صحیــح و اصولــی ب ـهکار

گرفتــه شــوند ،آنگاه قــدرت نــرم مطلــوب تولیــد میشــود .در ســیرۀ حضــرت رضــا g

منابــع قــدرت نــرم کــه برآمــده از جایــگاه و شــخصیت رفیــع مقــام امــام معصــوم بــود،

بــر فرهنــگ و اخــاق اســامی و ارزشهــای سیاســی ـ اجتماعــی برآمــده از گفتمــان

وحیمحــور اســامی کــه متناســب بــا اقتضائــات روز جامعــه تجلــی مییافــت و بــرای جامعــۀ

اســامی بهویــژه شــیعیان جذابیــت داشــت ،اســتوار گردیــده بــود .افــزون بــر ایــن دو منبــع

ـی
اساســی ،اتخــاذ بهتریــن شــیوۀ مواجهــه بــا قــدرت مســتقر در چارچــوب منظومــۀ تعامالتـ ِ
منطقمحــور حضــرت نیــز بــه بیشینهســازی قــدرت نــرم اعمالــی امــام رضــا  gکمــک

شــایانی میکــرد.

 .3-4کاربست قدرت نرم در سیره رضوی
مدیریــت هدفمنــد ابزارهــا در راســتای اهــداف و اصــول قــدرت نــرم در ســیرۀ رضــوی آنــگاه
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تجلــی مییابــد کــه کاربســت قــدرت نــرم رضــوی در قبــال گروههــای مختلــف سیاســی،

اجتماعــی و مذهبــی مــورد واکاوی و کنــکاش قــرار گیــرد .از ایـنرو ،بــه بررســی قــدرت نــرم

اعمالــی حضــرت در قبــال شــیعیان امامیــه ،علمــای ســایر مذاهــب ،غالیــان وحکومــت مأمــون

میپردازیــم.

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

برقــراری ارتبــاط مســتمر و اثربخــش میــان رهبــر و پیــروان ،یکــی از کلیدیتریــن عوامــل

دخیــل در تقویــت جنبــۀ کاریزماتیــک پیشواســت .امــام رضــا  gنیــز بــا توجه به گســتردگی
جامعــۀ اســامی آن روز و فشــارهای وارده از ســوی حکومــت عباســیان ،توجــه ویــژهای بــه

استحکامبخشــی بــه بدنــۀ شــیعیان و حفــظ وحــدت و بههمپیوســتگی میــان آنــان مبــذول

میداشــتند .ایــن انسجامبخشــی کــه ناشــی از کاریزمــا و ساختارســازی امــام  gبــود ،آنــگاه

کــه در کنــار قــدرت معنــوی و نفــوذ کالم حضــرت قــرار میگرفــت ،بــه بیشــینه شــدن قــدرت
نــرم اعمالــی حضــرت میانجامیــد .توجــه بــه ایــن مهــم ،نهتنهــا در دوران والیتعهــدی بلکــه

در دوران پیــش از آن نیــز در ســیرۀ امــام  gبهچشــم میخــورد .ســفر امــام  gبــه دو شــهر

کوفــه و بصــره و ارتبــاط بــا شــیعیان آن دو دیــار ،نمونــۀ بــارز اقــدام قــدرت نرممحورحضــرت
اســت .رفیعــی در کتابــش دراینبــاره مینویســد« :امــام رضــا  gفرصــت یافــت از نزدیــک بــا

ـم بصــره و کوفــه تمــاس
جمعیــت انبــوه شــیعیان و ارادتمنــدان اهلبیــت  bدر دو پایــگاه مهـ ّ
مســتقیم بگیــرد و بــا ســخنان منطقــی و ارائــه معجــزات و کرامــات ایمــان و اعتقــاد آنــان را

نســبت بــه امامــت خویــش تحکیــم ببخشــد» (رفیعــی .)153 :1374 ،در قضیــه ســفر امــام از

مدینــه بــه مــرو نیــز هرچنــد ایشــان تحــت مراقبتهــای شــدید مأمــوران حکومتــی بودنــد،

توانســتند دلهــای اهالــی شــهرهای شیعهنشــین در مســیر را بهدســت 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 بهویــژه شــیعیان
تمــاس بگیــرد و بــا ســخنان و بیــان حدیــث و نیــز ارائــه معجــزات و کرامــات ،بــه تحکیــم و
تثبیــت مبانــی اعتقــادی امــت بهویــژه در مســئله امامــت خــود همــت گمــارد و حقایــق را
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بــرای مــردم آشــکار ســازد» (رفیعــی.)166 :1375،
امــام رضــا  gمشــکل اصلــی شــیعیان را بهویــژه در ایــران ،عــدم برخــورداری از انســجام و

حرکــت حــول یــک محــور ایدئولوژیــک میدانســتند و در راســتای رفــع ایــن معضــل ،پیوســته

بــه تبییــن جایــگاه امامــت در مقابــل بنیــاد خالفــت میپرداختنــد و میکوشــیدند کــه
پایگاهــی مســتحکم بــرای شــیعیان در ایــران ایجــاد کننــد تــا بهتــر بتــوان بــا بهرهگیــری از
تــوان تشــکیالت گســترده ،سیاس ـتهای تخاصممحــور حکومــت مأمــون را خنثــی نمــوده و

شــیعیان منفعــل را بــه شــیعیان فعــال اعتقــادی تبدیــل کننــد و موجــب منظمکردن شــیعیان
و توســعۀ فکــر شــیعه شــوند (جعفریــان .)156 :1377 ،ثمــره ایــن مجاهدتهــای امــام  gرا

میتــوان در ســاختار ارتباطــی شــیعیان در ادوار بعــد بهوضــوح مشــاهده کــرد؛ هرچنــد بنــا
بــر اختناقــی کــه ائمــه  bپــس از ایشــان غالبـاً بــا آن روبـهرو بودنــد ،آن بزرگــواران از ابتــکار
عمــل اجتماعــی ـ سیاســی بهمراتــب کمتــری از ایشــان برخــوردار بودنــد .ایــن تشــکیالت

تقیــه اســت کــه ائمــه معصومیــن
ســاختارمند مرهــون برنامههــای قــدرت نرممحــور نظیــر ّ
 bآنهــا را ضامــن بقــا و گســترش ایــن ســاختار قلمــداد میکردنــد.
 .3-4-2کاربست قدرت نرم حضرت در قبال علماء سایر ادیان

از لــوازم پیادهســازی موفــق قــدرت نــرم ،توجــه بهتناســب میــان ابــزار و اهــداف اســت.

حضــرت رضــا  gبــا عنایــت بــه ایــن مهــم ،از ابــزار مناظــره بهعنــوان وســیلهای بــرای تحــت
تأثیــر قــراردادن علمــای ســایر ادیــان ،متقاعدکــردن و مجذوبســاختن قلــوب آنهــا بــه

حقانیــت جایــگاه امامــت اســتفاده میکردنــد .چنانکــه از نظــر گذشــت ،مناظــرات امــام g

بهمثابــۀ سیاســتی همهجانبــه بــود کــه از طریــق اســتفاده از قــدرت نــر ِم برآمــده از منطــق

و تعقــل ،دو جنبــۀ ســلبی و ایجابــی را دنبــال میکــرد .قســمت ســلبی آن درهمشکســتن

جایــگاه و شــوکت مأمــون در انظــار بــزرگان و علمــای ســایر ادیــان بــود و بخــش ایجابــی آن
رســالت شناســاندن الیــق اصلــی کرســی زعامــت مســلمین را بــر عهــده داشــت .در واقــع،

ـران درزمانــی بهــره گرفــت کــه
امــام  gاز قــدرت علــم و بیــان علــم بهعنــوان ســاحی بـ ّ
ســاحهای شــیعیان بهدلیــل تســلط خانــدان عباســی رو ب ه ُکنــدی گذاشــته بــود و راهــی
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جــز بهرهگیــری از ابزارهــای قــدرت نــرم نظیــر علــم فــراروی امــام و شــیعیان قــرار نداشــت.

رهــاورد ایــن رویکــرد ،غلبــۀ ایدئولوژیــک و گفتمانــی امــام رضــا  gبــر حکومــت مأمــون بــود
کــه موجبــات تزلــزل هرچــه بیشــتر دســتگاه خالفــت را پدیــد آورد.
 .3-4-3کاربست قدرت نرم حضرت در قبال غالیان

یکــی از مهمتریــن گروههایــی کــه امــام رضــا  gپیوســته به ُ
ــرق گوناگــون بــا
ط ُ
آنهــا مقابلــه میکردنــد ،فرقههــا و مذاهــب ضال ّـهای بــود کــه در لبــاس دیــن بــه ایجــاد

اعوجــاج و تحریــف در اندیشــۀ گرانســنگ اســامی میپرداختنــد کــه «غالیــان» در
ّ
منحــط ایــن گــروه ،حضــرت رضــا
زمــرۀ مهمتریــن آنــان بودنــد .در تقابــل بــا افــکار
 gســیری هوشــمندانه را در پیــش گرفتنــد و ابتــدا بــه پنــد و موعظــۀ ایشــان همــت

گماردنــد تــا شــاید دســت از اقدامهــای ناشایســت خویــش بردارنــد ،امــا هنگامیکــه بــا
بیتوجهــی آنــان روبــهرو شــدند ،رفتهرفتــه بــه وضــع سیاســتهای تحریمــی در قبــال

آنــان پرداختنــد و از طریــق نهــی شــیعیان بــه برقــراری هرگونــه ارتبــاط بــا آنهــا ،کار را
بهجایــی رســاندند کــه عم ـ ً
ا ادامــه زندگــی بــر غالیــان دشــوار شــد .شــیخ صــدوق بــه

نقــل از امــام  gدراینبــاره مینویســد« :غالیــان کافــر و مفوضــه مشــرکند .هرکــس بــا
آنهــا همنشــین شــود یــا بــا آنهــا مخلــوط شــود یــا بــا آنهــا بخــورد و بیاشــامد یــا بــا

آنهــا ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته باشــد یــا بــا آنهــا ازدواج کنــد یــا بــه آنــان زن دهــد ،یــا
آنهــا را امــان دهــد یــا آنهــا را بــرای امانتــی امیــن بدانــد یــا ســخن آنهــا را تصدیــق

کنــد یــا آنهــا را بــا کوچکتریــن کلمـهای یــاری کنــد ،از والیــت خــدا و والیــت پیامبــر
و اهلبیــت خــارجشــده اســت» (ابنبابویــه ،1392 ،ج .)452 :2چنانکــه از نقــل شــیخ
تحریمــی شــدیدی را بــهکار
صــدوق برمیآیــد ،حضــرت در قبــال غالیــان سیاســتهای
ِ
گرفتهانــد کــه ایــن خــود نشــاندهندۀ جایــگاه قــدرت نــرم در منظومــۀ اقــدام امــام g

اســت؛ زیــرا تحریــم از ابزارهــای اساســی قــدرت نــرم بــوده و در طــول تاریــخ بارهــا مــورد
بهرهبــرداری قرارگرفتــه و غالبـاً کارایــی خــود را نشــان داده اســت .البتــه ،ایــن نکتــه نیــز
قابــلذکــر اســت کــه مطالعــۀ مــوردی غالیــان در ایــن نوشــتار بهعنــوان نمونــه صــورت
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پذیرفتــه وگرنــه نمونههــای دیگــری از کاربســت تحریــم در ســیرۀ رضــوی نیــز یافــت
میشــود کــه بهنوبــۀ خــود قابــلتحلیــل و تشــریح اســت.
 .3-4-4کاربست قدرت نرم حضرت در قبال حکومت مأمون

پردامنهتریــن و اصلیتریــن تجلــی کاربســت قــدرت نــرم در ســیرۀ حضــرت علیبــن

موســیالرضا  cبــدون شــک در قبــال حکومــت مأمــون عباســی اســت؛ چراکــه دوگانــۀ
امامــت علــوی ـ خالفــت عباســی بهویــژه پــس از مهاجــرت امــام  gاز مدینــه بــه مــرو

و قبــول والیتعهــدی ،مهمتریــن دوگان ـهای بــود کــه بنیــاد تعارضهــای سیاســی در جامعــۀ

اســامی را شــکل مـیداد و بــر مبنــای آن هــر یــک از طرفیــن درصــدد بودنــد کــه بــا غلبــه

بــر جریــان معــارض ،ســیطرۀ نرمافزارانــه و ســختافزارانۀ خــود را بــر جامعــۀ اســامی تثبیــت
کننــد .یکــی از اساس ـیترین محورهــای اقدامهــای ایــن دو جبهــه ،جلوگیــری امــام  gاز

مصــادرۀ اعتبارشــان بــه نفــع حکومــت مأمــون و تــاش 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 اســام نــاب بــا قرائــت رضــوی ،اجــازۀ

بهرهگیــری از ابزارهــای نامشــروع را نمـیداد؛ ولــی در اســام بــر مبنــای قرائــت عباســی ،هدف
وســیله را توجیــه میکــرد و اســتفاده از هــر وســیلهای در راســتای هــدف ،ناپســند جلــوه

نمیکــرد .در ایــن تقابــل ،چنانکــه رفــت ،قــدرت نــرم مهمتریــن ابــزار فــراروی امــام  gو
شــیعیان بــود کــه از آن در قبــال حکومــت عباســی بهرهبــرداری میکردنــد .در واقــع ،حضــرت

رضــا  gبــا اینکــه بــا بهرهگیــری از قــدرت ســخت علیــه حکومــت حســب موقعیــت مخالفت

میورزیدنــد امــا در چارچــوب هندســۀ قــدرت نــرم ،از فرصــت اجتماعــات گســترده بهــره

ـی گریبانگیــر حکومــت ،بــه تبییــن جایــگاه
میگرفتنــد و ضمــن رفــع بحرانهــای اجتماعـ ِ

خــود میپرداختنــد.

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

در اندیشــۀ سیاســی اســام ،تخاصــم و مقابلــه بــا گفتمانهــای سیاســی معــارض کــه کیــان
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شــریعت مقــدس را بــه مخاطــره افکندهانــد ،از اصــول خدشــهناپذیر اســامی اســت کــه

معیــن میکنــد .بــر مبنــای همیــن
چگونگــی آن را اقتضائــات زمانــی و عنصــر مصلحـتورزی ّ
شــرایط زمانــه اســت کــه گاه قــرارداد صلــح امــام حســن  gو معاویــه منعقــد میشــود و

گاه واقعــۀ کربــا بهوقــوع میپیونــدد .گاه امــام ســجاد  gنبــرد خــود بــا دســتگاه طاغــوت
را در قالــب ادعیــه و مناجــات صــورت میدهنــد و گاه امــام رضــا  gاز مســند والیتعهــدی،

مقابلــه بــا جائریــن عباســی را پــی میگیرنــد .بهعبارتدیگــر ،میــزان بســط یــد امــام و شــرایط

سیاســی ـ اجتماعــی روز ،تعیینکننــدۀ جنــس مبــارزۀ جریــان حقمــدار اســت.

در دوران زندگانــی امــام رضــا  ،gباوجــود محبوبیــت و موقعیــت ممتــاز و اســتثنایی کــه

میــان تودههــای مــردم بهویــژه شــیعیان داشــتند ،بهخوبــی میدانســتند کــه شــرایط ،اوضــاع

و احــوال سیاســی ـ فرهنگــی جامعــۀ اســامی در ســطحی نیســت کــه ایشــان زمــام خالفــت

را در دســت گیرنــد و همچــون جدشــان رســول خــدا  nو پدرشــان امیــر مؤمنــان ،g

حکومــت کننــد (رفیعــی .)170 :1374 ،از ســوی دیگــر ،قیامهایــی در زمــان ایشــان بهوقــوع
میپیوســت کــه غالبـاً رنگوبــوی دنیاطلبانــه داشــت و اگرچــه بــه اســم حمایــت از حــق امــام
 gبــود ولــی درواقــع غالبـاً بــا هــدف کســب قــدرت روی مـیداد .امــام  gدر برابــر ســران

ایــن قیامهــا ایســتادگی و آنهــا را از برپایــی قیــام در آن برهــه زمانــی نهــی میکردنــد .دلیــل
ایــن مخالفــت گاهــی ناصالــح بــودن ســران آن قیامهــا بــود ،گاهــی جریــان حاکــم بــر رونــد

حرکــت قیــام مــورد تأییــد امــام  gنبــود و گاه هــر دو دلیــل توأمــان موجبــات مخالفــت امام
را فراهــم مـیآورد .مخالفــت امــام  gبــا قیامهــای ابوالســرایا ،محمــد دیبــاج و زیدبــن موســی
ق تحلیــل میشــود .بهعنــوان نمونــه ،میتــوان بــه منازعـهای کــه
نیــز بــر اســاس دالیــل فــو 
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.)330 :1380،

در سیاســت اقتضائــی حضــرت در دوران مأمــون ،بهکارگیــری قــدرت نــرم در برابــر قــدرت

سـ ِ
ـخت منازعهمحــور ،واجــد اولویتــی اساســی بــود تــا آنجاکــه امــام  gدر باالتریــن ســطح
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منازعــه بــا دســتگاه مأمــون بــدون اســتفاده از قــدرت ســخت،چنــان ضربــات مهلکــی بــر

پیکــرۀ طاغــوت وارد کردنــد کــه ناتوانــی حکومــت در برابــر آن موجــب شــد مأمــون قصــد
جــان امــام  gرا بکنــد و ایشــان را بــه شــهادت برســاند ،کــه ایــن خــود نشــانگر موفقیــت
سیاســتهای قــدرت نرممحــور حضــرت در طــول مــدت ایــن منازعــه اســت.
 .3-4-4-2تبیین جایگاه خود ضمن رفع بحرانهای اجتماعی

مدیریــت بحرانهــای اجتماعــی یکــی از گذرگاههــای راهبــردی اســت کــه عیــار مدیــران

حکومتــی را بــرای همــگان و ویــژگان مشــخص میکنــد .در عصــر زندگانــی حضــرت رضــا g

نیــز ایــن بحرانهــای اجتماعــی و حکومتــی بــه عنصــری جهــت نمایانســازی حقانیــت امــام

 gدر برابــر مأمــون عباســی تبدیــل شــده بــود .ایــن مســئله بهویــژه خــود را در زمانهایــی
بیشــتر نشــان م ـیداد کــه مأمــون در جهــت حـ ّ
ـل بحرانهــا از حضــرت رضــا  gاســتمداد
میطلبیــد و کلیــد حــل مشــکالت را در دســتان مبــارک امــام  gجســتجو میکــرد.

ماجــرای نمــاز بــاران و غائلــۀ طرفــداران فضلبنســهل از بارزتریــن بحرانهایــی بــود کــه در
ایــن عرصــه میتــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد.
الف) ماجرای نماز باران

از آن هنــگام کــه مأمــون ،امــام  gرا بهاجبــار بــه منصــب والیتعهــدی برگزیــد ،نــزول

بــاران متوقــف شــد و خشکســالی گریبــان حکومــت مأمــون را گرفــت .ایــن معضــل رفتهرفته
بــه بحــران اجتماعــی تبدیــل گردیــد .ازایـنرو ،مأمــون از امــام  gخواســت که از پــروردگار

طلــب بــاران کننــد .امــام  gهــم در روز دوشــنبه بــه صحــرا رفتنــد و درحالیکــه مــردم
ایشــان را همراهــی میکردنــد ،دســت بــه دعــا برداشــتند و فرمودنــد« :ای پــروردگار مــن!

تــو عظیــم قــرار دادهای حــقّ مــا اهــلبیــت را و مــردم بــه مــا متوســل شــدند ،چنانکــه 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 منزلهــا
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و مقرهــای خــود» .راوی میگویــد« :بــه یکمرتبــه بادهــای مختلــف وزیــدن گرفــت و

رعدوبــرق جســتن کــرد و مــردم بــه یکدیگــر آمدنــد؛ گویــا میخواســتند از بــاران فــرار

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 خانههــای خــود .پـسازآن ،بــاران

س از آن
بهســختی آمــد کــه رودهــا و حوضهــا و گودالهــا و صحراهــا پــر از آب شــدند .پـ 
مــردم گفتنــد :گــوارا بــاد بــرای فرزنــد رســول خــدا  nکرامتهــای خداونــد» (ابنبابویــه ،

 :1392ج .)381 :2ایــن بــارش بــاران و اســتجابت دعــای امــام  gبــه همــگان نشــان داد که
ـدی امــر خطیــر حکومــت .بدینســان،
ایشــان خلیفــۀ پــروردگار در زمینانــد و شایســتۀ تصـ ّ

امــام  gاز طریــق بهرهگیــری از نفــوذ معنــوی و قــدرت نــرم خویــش ،جایــگاه خــود را در

اذهــان عمومــی ارتقــا داد و از طریــق مدیریــت بحــران خشکســالی ،حقانیــت خویــش را در
امــر امامــت و حکومــت بــرای بــار دیگــر نشــان داد.
ب) غائله طرفداران فضل بن سهل

چــون مأمــون قصــد عزیمــت بهســوی بغــداد کــرد ،تصمیــم گرفــت رقبــای حکومتــی خــود

را کــه بهزعــم او حضــرت علیبنموســیالرضا  cو فضلبنســهل (نخســتوزیر و مشــاور

ارشــد او) بودنــد ،از صحنــه خــارج کنــد و بهقتــل برســاند .پــس برنامــۀ ســوءِقصد بــه آن دو را

در حمــام ســرخس طراحــی کــرد و توانســت فضلبنســهل را بدیــن طریــق از سـ ِر راه بــردارد
و مقتــول ســازد .پــس از انتشــار ایــن خبــر« ،ســران ســپاه ،لشــکریان و کســانی کــه از مــردان

فضلبنســهل بودنــد ،بــر د ِر خانــۀ مأمــون اجتمــاع و مأمــون را قاتــل او معرفــی کردنــد و
قصــد قصــاص وی را کردنــد .مأمــون کــه از مدیریــت اوضــاع عاجــز مانــد ،از حضــرت خواســت

کــه برونــد و آنهــا را پراکنــده ســازند .حضــرت رضــا  gبــه آنهــا نظــر کــرد کــه اجتمــاع

کــرده و آتــش روشــن کردهانــد کــه د ِر خانــه را بســوزانند .پــس آن جنــاب صیحــه بــه ایشــان
زدنــد و بــه دســت مبــارک اشــاره کردنــد کــه ایشــان متفــرق شــوند .همــه پراکنــده شــدند.

یاســر (غــام حضــرت) گویــد :بهخــدا قســم ،مــردم چنــان روی بــه فــرار نهادنــد کــه بعضــی
از ایشــان روی بعضــی دیگــر میریختنــد و اشــاره نکــرد مگــر بهســوی احــدی مگــر آنکــه
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دویــدن گرفــت و بگذشــت و احــدی توقــف نکــرد» (ابنبابویــه ،1392،ج .)369 :2اینچنیــن

امــام  gبــا مدیریــت غائلــه طرفــداران فضلبنســهل 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 گرفتاریهــای اجتماعــی و حکومتــی اســت؛ کلیــدی کــه جنســش از نفــوذ معنــوی

و قــدرت نــر ِم رهبــر جبهــه حــق بــوده و برندهتــر از تیــزی تیــغ نــامآوران و جنــگاوران اســت.
 .3-4-4-3بهرهگیری از فرصت اجتماعات گسترده

بــا توجــه بــه نبــود امکانــات و پیشــرفت ف ّنــاوری ارتباطــی در عصر امــام رضــا  ،gاجتماعات

گســترده فرصــت مناســبی را بــرای انتقــال پیــام و مفاهیــم بــه مخاطبان دعــوت امامــت فراهم
میکــرد .بدینخاطــر ،امــام  gبــا اقــوال و رفتــار خــود همــواره کلیدیتریــن و بنیادیتریــن

پیامهــا را از طریــق ایــن اجتماعــات گســترده منتقــل میســاختند که ثمــرهاش بیشینهســازی
قــدرت نــر ِم اعمالــی حضــرت در عرصــۀ اجتماعــی بــود و بــه تربیــت روح فــرد و اجتمــاع

میانجامیــد .ســخنرانی ایشــان در جمــع مــردم نیشــابور و ماجــرای نمــاز عیــد ،یــادگا ِر ماندگار

توجــه امــام  gبــه بهرهگیــری از فرصــت اجتماعــات گســترده در راســتای انتقــال پیام اســت.

الف) ماجرای نماز عید

از صــدر اســام برپایــی نمازهــای عیدیــن از مهمتریــن مراســم دینــی در ســطح اجتماعــی

اســت کــه امــری حکومتــی محســوب میشــود و تجلـیگاه قــدرت حکومــت و حاکــم اســامی

اســت .مأمــون عباســی نیــز درصــدد اســتفاده از ظرفیــت نمــاز عیــد بــرای ســهیم نشــاندادن

امــام  gدر امــور واالی حکومتــی بــود و بدینخاطــر 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  nو امــام علــی  gخــارج
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شــوند ،درخواســت وی را پذیرفتنــد و درحالیکــه ســران لشــکر و مــردم بــر د ِر خانــۀ ایشــان

اجتمــاع کــرده بودنــد ،بــا پــای برهنــه و جامههــای 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 میگفتنــد کــه مــردم خیــال میکردنــد
آســمان و زمیــن و در و دیــوار بــا ایشــان همراهــی میکننــد .چــون ایــن خبــر بــه گــوش
مأمــون رســید [او از تــرس شــورش مــردم و گرویــدن بــه حضــرت رضــا  ]gکســی را نــزد آن

جنــاب فرســتاد» و از ایشــان خواســت کــه از اقامــۀ نمــاز صرفنظــر کننــد (کلینــی،1388 ،

ج )189-190 :1و بازگردنــد تــا خــود [مأمــون] امامــت مــردم را برعهــده گیــرد .بدینترتیــب،

عمــق نفــوذ معنــوی امــام  gدر قلــوب مــردم و برخــی مســئوالن و ســران حکومتــی آشــکار

گشــت و ماجــرای نمــاز عیــد ،ســنجهای شــد تــا برتــری قــدرت نــرم رضــوی بــر قدرت ســخت
عباســی مبرهــن گــردد .در حقیقــت ،ماجــرای نمــاز عیــد نشــان داد پایههــای حکومــت مأمون
در قبــال قــدرت نــرم امــام  gتــا آن میــزان سســت اســت کــه مســئلهای ماننــد نمــاز عیــد

میتوانــد بــه تهدیــدی جــدی بــرای تشــکیالت دولتــی تبدیــل شــود کــه در آن دوران یکــی از
بزرگتریــن حکومتهــای روی زمیــن بــود.
ب) سخنرانی امام در نیشابور

یکــی از آوردگاههــای تعــارض ایدئولوژیــک میــان امــام  gو 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 هنگامیکــه مرکــب
حضــرت حرکــت کــرد ،بــا صــدای بلنــد فرمودنــد :با شــروط آن و مــن خود یکــی از شــروط آن

هســتم (ابنبابویــه ،1392 ،ج .)135 :2ایــن حدیــث کــه بــه حدیــث «سلســلهالذهب» مشــهور
اســت ،ارتبــاط ناگسســتنی توحیــد و امامــت را اشــعار مــیدارد .در ایــن حدیــث ،حضــرت

شــرط داخــل شــدن در دژ مســتحکم الهــی را اعتقــاد بــه مقــام امامــت برمیشــمارند و از ایــن

طریــق بهصــورت تلویحــی ضمــن ارائــه دوگانـهای ســلبی و ایجابــی ،خلفــای عباســی را غاصب
جایگاهــی معرفــی میکننــد کــه مختــص بــه دارنــدگان مقــام امامــت اســت .ایــن مخاصمــۀ
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منطقمحــور کــه در چارچــوب منظومــۀ قــدرت نــر ِم اعمالــی حضــرت تحلیــل میشــود،
بهعنــوان پیشدرآمــدی بــر رقابــت بنیادینــی اســت کــه بــا رســیدن امــام  gبــه شــهر مــرو
و قبــول اجبــاری منصــب والیتعهــدی ،تشــدید میشــود؛ پیشدرآمــدی کــه خــود نمایانگــر

مقبولیــت و قــدرت نــرم حداکثــری امــام  gدر میــان مــردم نیشــابور و دیگــر شــهرهای

شیعهنشــین و حقیقتطلــب بیــن راه مدینــه تــا مــرو اســت.
 .3-4-4-4تشویق شاعران دینی -سیاسی

زبــان شــعر بهخاطــر لطافــت و ظرافتــش ،تــا عمــق جــان و ذهــن مخاطــب نفــوذ
ِ

میکنــد و بدینلحــاظ ،ظرفیــت بیشینهســازی قــدرت نــرم ،عامــل بهرهگیــری از آن را

دارد« .زرینکــوب» ،نویســنده شــهیر ایرانــی ،در اینبــاره مینویســد« :شــعر دینــی بــه
طــور عــام ـ و مدایــح مذهبــی بــه طــور خــاص ـ تأثیــری شــگرف و قابــل اعتنــا در روح و

جــان مخاطبــان حقیقــی شــعر گــذارده و وســیلهای بــوده اســت بــرای ترویــج اعتقــادات و

مفاهیــم واالی انســانی و ایمانــی ،بهطــوری کــه اثــری کــه اشــعار تعلیمــی ،دینــی ،اخالقــی

ـر
و اجتماعــی در اذهــان مســتعد دارنــد ،نمیتــوان انــکار کــرد .همیــن نکتــه اســت کــه سـ ّ
پیدایــش اینگونــه اشــعار را توجیــه کــرده و توســعۀ آنهــا را ناگزیــر میســاخته اســت»
(زرینکــوب.)113 :1363 ،

امــام رضــا  gاهتمــام ویــژهای نســبت بــه تکریــم شــاعرانی داشــتند کــه دربــارۀ موضوعــات

دینــی و مســائل سیاســی کــه در راســتای تبییــن جایــگاه امامــت و تضعیــف جایــگاه حکومــت

ترین ایــن شــعرا« ،دعبــل خزاعــی» بــود کــه بــا
بــود ،شــعر میســرودند .یکــی از برجســته ِ

اشــعارش ضمــن تقویــت جایــگاه امامــت در اذهــان عمومــی ،پایههــای حکومــت مأمــون را بــه
ل بیــت
لــرزه میافکنــد .بهعنــوان نمونــه ،ایــن شــاعر بــزرگ شــیعه دربــارۀ ارادتــش بــه اه ـ 

 bو برائــت از دشــمنان ایشــان ،شــعری ســروده (الخزاعــی )293 :1983 ،کــه ترجمــۀ آن

بهقــرار زیــر اســت:
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«آیــا نمیبینــی کــه از جــور روزگار چــه آســیب و تفرقــۀ طوالنــی بــر مــردم وارد آمــده

اســت؟ همچنیــن از دولتهــای ه ّتــاک و کســانی کــه در تاریکیهــا از آنهــا طلــب نــور

میکننــد ،فقــط عشــق پیامبــر  nو خانــدان او و دشــمنی بــا مروانیــان و امویــان ،چنیــن

ویژگــی نــدارد».

حضــرت رضــا  gبهخاطــر شــخصیت و اثرگــذاری سیاســی ـ اجتماعــی «دعبــل خزاعــی»،

محبــت خاصــی نســبت بــه ایشــان مبــذول میداشــتند 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 خوانــدهام و هــزار ختــم قــرآن

کــردهام» (مجلســی1404 ،ق ،ج.)310 :82
نتیجهگیری

«قــدرت نــرم» کلیــدواژهای اساســی در واژگان علــوم سیاســی معاصــر اســت کــه کاربســت و

ـرات
مفهــوم آن ســابقۀ طوالنــی دارد و در ســیرۀ معصومــان و بــزرگان دیــن مبیــن اســام ،بهکـ ّ

نمونههــای توجــه و کاربســت آن مشــاهده میشــود .در ایــن میــان ،ســیرۀ فــردی و حکومتــی
حضــرت امــام علیبنموس ـیالرضا  cمشــحون از مــواردی اســت کــه عنایــت ویــژۀ ایشــان

بــه ایــن مفهــوم سرنوشتســاز را چــه در دوران پیــش از والیتعهــدی و چــه پــساز آن ،نشــان
میدهــد .نگاشــتۀ حاضــر تالشــی در راســتای تبییــن اصــول ،ابزارهــا و نمونههــای کاربســت
قــدرت نــرم در ســیرۀ امــام رضــا  gاســت کــه کوشــید جامعیــت ایــن مفهــوم در قــول و

فعــل ایــن امــام همــام  gرا درخــور اســتعداد خــود بــه تصویــر بکشــد .در واقــع ،بــا مطالعــۀ
ســیرۀ حضــرت رضــا  gو احادیــث واصلــه از آن امــام همــام کــه در متــن بــدان پرداختــه

شــده ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه حضــرت رضــا  gدر میــدان مبــارزۀ قــدرت بــا دســتگاه
خالفــت عباســی ،بیشــتر از ابزارهایــی از جنــس قــدرت نــرم اســتفاده کــرده و بــرای ضربـهزدن

بــه ســاختار حکومتــی مأمــون و وجاهــت اجتماعــی آن ،اســتفادۀ حداکثــری از قــدرت نــرم را

مدنظــر قــرار داده بودنــد .عنایــت بــه ایــن مهــم در ســیرۀ رضــوی ،در وقایــع و تصمیمهایــی
ّ
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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 ،نمونههایــی
گویــا بــرای تشــریح منظومــۀ قــدرت نــرم رضــوی را تبییــن میکنــد کــه از مجــرای واکاوی

آنهــا میتــوان جایــگاه واالی بهرهگیــری از قــدرت نــرم از منظــر امــام رضــا  gبــر مبنــای
شــواهد تاریخــی را نشــان داد ـ چنانکــه ایــن مقالــه بدانهــا پرداخــت ـ تــا از ایــن رهگــذر

مشــخص شــود مفهــوم قــدرت نرم کــه اندیشــمندان غربــی داعیـهدار طــرح آن هســتند ،بیش

ـم تفکـ ِر سیاسـتورزانۀ معصومــان و اهلبیــت پیامبــر
از هــزار ســال پیــش ،از ســتونهای مهـ ّ
 nبــوده اســت تــا آنجاکــه نمونههــای فراوانــی از کاربســت آن در ســیرۀ ایــن بــزرگان قابــل

دسترســی و مشــاهده اســت.

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

216
منابع و مآخذ
ـنهجالبالغه.
ـ ابنبابویه ،ابوجعفر محمدبنعلی .)1392( .عیون اخبار الرضا .مترجم :آقا نجفی اصفهانی .قم :انتشارات نبوغ.
ـ ابنحمزۀ طوسی ،محمدبن علی1419( .ق) .الثاقب فی المناقب .به کوشش :علوان ،نبیل رضا .قم :انصاریان.
ـ اربلی،علی بن عیسی .)1382( .کشف الغمه فی معرفه االئمه .ترجمه و شرح زواره ای .تهران :انتشارات اسالمیه.
ـ افتخاری ،اصغر .)1387( .قدرت نرم ،فرهنگ و امنیت؛ مطالعه موردی بسیج .تهران :دانشگاه امام صادق .g
ـ ـــــــــــــ « .)1391(.مفهوم و جایگاه جنگ نرم در گفتمان انقالب اسالمی» .فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی .س اول.
ش .2بهار .1391صص.27-1:
ـ افتخاری ،اصغر؛ کمالی ،علی« .)1394( .ساختار قدرت نرم در گفتمان اسالمی» .دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم .س پنجم.
ش .12بهار و تابستان .1394صص.28-9:
تربتینژاد ،حسن .)1395( .تقیه در اندیشه سیاسی شیعه .قم :دانشگاه مفید.
ـ جعفریپناه ،مهدی و پوراحمدی ،حسین« .)1392( .قدرت نرم از دیدگاه اسالم و کاربرد مؤلفههای آن در جمهوری اسالمی
ایران» .دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم .دوره  .3ش .8صص.97-113 :
ـ جعفریان ،رسول .)1377( .تاریخ تشیع در ایران .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
ـ جوشقانی ،حسین .)1389( .جنگ نرم از دیدگاه قرآن .تهران :انتشارات ساقی.
ـ حاجامینی ،یدالله« .)1394( .قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم» .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه پیام نور.
ـ حبیبیتبار ،حسین و ّ
مروجی طوسی ،محمدمحسن« .)1392( .توحید و امامت در حدیث سلسلهالذهب» .نشریه کالم اسالمی.
ش .85بهار.
ـ ّ
حر عاملی ،محمدبنحسن1422( .ق) .اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات .بیروت :االعلمی.
ـ حکیمی ،محمدرضا .)1380( .الحیاه .احمد آرام .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ـ خدادادی ،حجت« .)1391( .قدرت نرم در سیره علوی» .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه امام صادق .g
ـ دهخدا ،علیاکبر .)1363( .لغتنامه فارسی .تهران :مؤسسه لغتنامه دهخدا.
ـ راوندی ،قطبالدین1409( .ق) .الخرائج و الجرائح .قم :مؤسسه االمام المهدی.
ـ ردادی ،محسن .)1389( .منابع قدرت نرم؛ سرمایه اجتماعی در اسالم .تهران :دانشگاه امام صادق .g
ـ رفیعی ،علی .)1374( .تاریخ زندگانی امام رضا  .gتهران :فیض.
ـ زرینکوب ،عبدالحسین .)1363( .شعر بیدروغ شعر بینقاب .چاپ چهارم .تهران :جاوید.
ـ طبرسی ،احمد بن علی 1403( .ق) .االحتجاج علی اهل اللجاج .مشهد :مرتضی.
ـ عاملی ،جعفرمرتضی .)1365( .زندگانی سیاسی امام رضا .ترجمه دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم .قم :کنگره جهانی حضرت رضا .g
ـ عمید ،حسن .)1359( .فرهنگ عمید .تهران :امیرکبیر.
ـ فدوی ،احمد؛ کدخدایی ،عباسعلی و داوریار ،محمدعلی« .)1396( .تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

قدرت نرم در سیره رضوی (جمالزاده و همکاران)

217

دوگانه فتوا و حکم» .دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم .دوره  .7ش .16صص.106-131 :
ـ قمی ،شیخعباس .)1380( .تتمه المنتهی در تاریخ خلفا و علما .تحقیق صادق حس نزاده .قم :اعتماد.
ـ کارخانه ،علی .)1392( .سیرۀ سیاسی امام رضا  gو تحلیل مسئله والیتعهدی .قم :بوستان کتاب.
ـ کرباسی ،وحید« .)1391( .قدرت نرم از نگاه قرآن کریم» .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه امام صادق .g
ـ کریمی ،محمود؛ کاظمی ،ابوالفضل و دیمهکار ،محسن« .)1392( .واکاوی اصول و گونههای اعجاز در سیرۀ امام رضا .»g
فصلنامه فرهنگ رضوی .س اول .ش .1بهار .1392صص.133-87:
ـ کلینی ،محمدبن يعقوب 1388( .ق) .االصول من الکافی .مصحح و تعلیق :علیاکبر غفاری .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ مجلسی ،محمدباقر1404( .ق) .بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار .بیروت :موسسه الوفاء.
ـ ـــــــــــــــــ ( .بیتا) .بحاراالنوار .تهران :اسالمیه.
ـ مصطفوی ،جواد« .)1364( .روش پیشوایان دین در تبلیغ اسالم» .مشکوه .ش .8تابستان .1364صص.28-9 :
ـ مطهری ،حمیدرضا .)1378( .زندقه در سدههای نخستین اسالمی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
- Nye, Joseph (2005). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York:
Public Affairs.

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

