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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

دریافت: 1400/9/1  پذیرش: 1400/11/23
مرتضی نجفی1، علی باقی نصرآبادی2  

چکیده 

تهدیــد نــرم گرچــه مفهومــی مدرن اســت، اما همــواره در معــادالت امنیتی و مناســبات سیاســی و فرهنگی 
بــوده و تهدیدگرهــا از آن بــرای کنــارزدن رقیب،اســتفاده کــرده و تهدیدشــونده ها نیــز الگوهــای مختلفــی را 
بــرای مقابلــه بــا آن بــه کار برده انــد. امــام کاظــم g در عصــر خــود به عنــوان یــک دوران پیچیده، با کاربســت 
الگویــی موفــق توانســت جامعــۀ شــیعه را از تهدیــدات نــرم سیاســی فرهنگــی مصــون و آن را هدایــت کنــد. 
ــرم  ــا تهدیــدات ن ســوال اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه ماهیــت الگــوی مواجهــۀ آن حضــرت در مقابلــه ب
سیاســی فرهنگــی چیســت و عناصــر تشــکیل دهندۀ آن کــدام اســت؟ بــرای پاســخ علمــی بــه این پرســش و 
دســت یابی بــه هــدف، از روش اســنادی و شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی اســتفاده شــده اســت. فرضیــۀ پژوهش، 
منطــق رفتــاری وحــدت در عیــن کثــرت در شــیوۀ مواجهــه بــا تهدیــدات نــرم اســت. یافته هــا بیانگــر ایــن 
موضــوع اســت کــه الگــوی مقابلــه آن حضــرت بــا توجــه بــه شــرایط پیچیــده )نــه بســیط( حاکــم، از منطــق 
و اصــول ثابتــی برخــوردار و روح تعلیمــات دینــی و فرامیــن الهــی در اقدامــات جــاری بــود. در عیــن حــال، 
ماهیــت ثانــوی ایــن الگــو بــه دلیــل شــرایط خــاص زمانــۀ آن حضــرت از حیــث فرهنگــی سیاســی و موقعیت 
تهدیدگــران و همچنیــن وضعیــت شــیعیان و شــرایط پیچیــده شــکل گرفــت. ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــۀ 
اجمالــی رهنمــون شــد کــه الگــوی موفــق و اســالمی تابــع دو رکــن اســت: رکــن ثابــت و تخلف ناپذیــر کــه 
منبعــث از اصــول دینــی اســت و رکــن متغیــر که تابــع مقتضیــات زمان و متناســب با شــرایط عناصــر تهدید و 

شــرایط فضــای زمانــه اســت کــه بــه الگــو و ســیرۀ امــام ماهیــت وحــدت در عیــن کثــرت داده اســت.

کلیدواژه ها: امام کاظمg، الگوی مواجهه، تهدیدات نرم، تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی، مقابله.
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مقدمه

امنیت پژوهــی در جامعــۀ علمــی ایــران از رهگــذر رشــد و توســعه ای کــه در دو دهــۀ اخیــر داشــته 
اســت، گرچــه نتایــج ارزشــمندی را برجــای گذاشــت، امــا دیدگاه هــای بومــی امنیت پژوهــی تــا 
رســیدن بــه نقطــۀ مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد. در ایــن مســیر، یکــی از راه هــای تقویــت و ارتقــای 
امنیت پژوهــی بومــی، کشــف الگوهــای امنیت ســازی و مدیریــت تهدیــدات در ســیرۀ ائمــه اطهــار 
b اســت، زیــرا یکــی از منابــع شــناخت از نظر اســالم، ســیرۀ معصومین b اســت؛ یعنــی عالوه 
بــر سخنان شــان، ســیره و روش آن هــا منبعــی بــرای شــناخت اســت)مطهری، 1383 :29(. َلَقــْد 

ْســَوٌة َحَســَنٌة)احزاب، 21(.1 
ُ
ــِه أ کاَن َلُکــْم ِفــی َرُســوِل الَلّ

گرچــه ایــن آیــۀ قــرآن مربــوط بــه پیغمبــر اکــرم اســت، ولــی از نظــر شــیعه، اســوه و الگــو بــودن 
ــرای بررســی الگــو و ســیرۀ  ــرای پیروان شــان هیــچ فرقــی نمی کنــد. ب ســیرۀ پیامبــر n و ائمــه ب
سیاســی، فرهنگــی و امنیتــی معصومیــن می تــوان بــه دو صــورت انجــام داد: ســیرۀ یــک پیشــوای 
ــن دو  ــک از ای ــک از ائمــه اطهــار b به صــورت مجــزا. هــر ی ــا ســیرۀ هــر ی معصــوم 250 ســاله ی
پژوهــش دارای محســناتی اســت. در ایــن پژوهــش، ســیرۀ امــام کاظــمg در مواجهــه بــا تهدیدات 
نــرم مبنــای بررســی قرارگرفــت. اهمیــت این بررســی ایــن اســت کــه دورۀ 35 ســاله آن حضرت یکی 
از مهم تریــن مقاطــع زندگــی ائمــه b اســت. زعامــت امــام مقــارن بــا چهــار حکومــت چهــار نفــر از 
خلفــای  عباســی بــوده و دو تــن از آن هــا مقتدرتریــن ســالطین بنی عباســی محســوب می شــدند. 
ــاب،  ــه اســالم ن ــرم پیچیــدۀ حکومــت عباســیان علی ــدات ســخت و ن ــه مــوازات تهدی ــن رو، ب از ای
هویــت جامعــۀ شــیعه و جایــگاه والیــت امــری امــام موســی بــن جعفــرg، جریــان هــای فکــری و 
عقیدتــی و فرصت طلبــی نیــز در ایــن دوران وجــود دارنــد کــه برخــی بــه اوج رســیده و برخــی زاده 
شــده اند. از ایــن رهگــذر، فضــای ذهنــی جامعــۀ اســالمی را از تعارضــات، انباشــته و حربــه ای در 
دســت قدرتمــداران، آفتــی در هوشــیاری اســالمی و سیاســی مــردم گشــته و میــدان را بر َعَلــم داران 
صحنــۀ معــارف اســالمی و صاحبــان دعوت علــوی، تنگ و دشــوار ســاخته بود)خامنــه ای، 1390: 
335(. درواقــع امــام کاظــم g در ایــن دوران بــا فضــای بســیار پیچیــده و بــا تهدیــدات ســخت، 

1. قطعاً برای شما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی نیکوست .
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نیمه ســخت و نرمــی روبــه رو بــود کــه بــرای مصون ســازی جامعــۀ اســالمی، انســجام جامعــۀ شــیعه 
و هدایــت جامعــه بــه اســالم نــاب و نظــام والیــی نیازمنــد مبــارزه و مدیریــت هوشــمندانه و مقابلــه 
دوراندیشــانه و حکیمانــه ای بــا آن هــا بــود. بــاور بــه اینکــه علــم و رفتــار امــام کاظــم g ماننــد ســایر 
معصومیــن دارای جامعیــت، عمــق و ژرفــای بی کــران اســت، 1 ایــن ســوال را متبــادر ســاخت کــه بــا 
چــه الگویــی امــام کاظــمg بــا تهدیدات نــرم و پیچیــدۀ زمانۀ خویــش مواجه شــد و با آن هــا مقابله 
کــرد؟ تردیــدی نیســت کــه تمــام گفتــار، رفتــار و ســیرۀ امامــان معصــوم از منطــق و اســلوب خاصی 
پیــروی می کنــد؛ منطــق و معیــاری کــه تابــع مقتضیــات زمان و مــکان نیســت. حتی توجــه و لحاظ 
مقتضیــات و شــرایط زمــان بــرای عمــل بــه تکلیــف خــود اصــل ثابتی اســت که جــزو منطــق رفتاری 
ائمــه بــود. ارزشــمندی کشــف الگــو و منطــق مواجهــه و مقابلــه امــام کاظــم g بــا تهدیــدات نــرم 
زمانــۀ خویــش در کاربســت آن بــرای شــرایط کنونــی اســت به خصــوص اینکــه شــباهت های زیــادی 
بیــن تهدیــدات نــرم دورۀ آن حضــرت بــا شــرایط حاضــر وجــود دارد. بــا ایــن وصــف، مســئلۀ اصلــی 
پژوهــش، کشــف الگــوی عملــی امــام موســی بــن جعفــرg در مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم سیاســی 
فرهنگــی اســت. در نتیجــه، چیســتی منطــق تخلف ناپذیــر در الگــوی عملــی و عوامــل و شــرایط 
محیطــی مــورد توجــه آن حضــرت بــرای کاربســت الگــوی عملــی کارآمــد در مواجهــه بــا تهدیــدات 

نــرم سیاســی فرهنگــی بــرای کشــف ایــن الگــو، ضــروری بــه نظــر رســید.

1. مبانی نظری

1-1. مفاهیم 

بــرای دســت یابی بــه درک بهتــر الگــوی مواجهــۀ امــام کاظــمg در برابــر تهدیــد نــرم توجــه بــه 
تعریــف واژگان کلیــدی ذیــل ضــروری اســت:

1. پیغمبــر اکــرم n بــه امیرالمؤمنیــن g فرمــود: لََقــْد اُعِطیــُت َجواِمــَع الَکلـِـْم َو لََقــْد اُعِطیــَت یــا َعلــی َجواِمــَع الَکلـِـم یــا »أُْعِطیــُت 
َجَواِمــَع الَْکلِــِم َو أعطــی َعلــّی َجَواِمــَع الِعلم«)فیــض کاشــانی، 1406ق، ج1: 260(. اســتاد مطهــری در توضیــح ایــن حدیــث می گویــد 
ــن کار پیغمبــر می شــود  ــدر عمیــق اســت کــه از جزئی تری ــار پیغمبــر هــم آن ق همان طــور کــه ســخنان پیغمبــر عمیــق اســت، رفت
قوانیــن اســتخراج کرد)همــان، 45(. آیــت اهلل جــوادی آملــی نیــز گفــت کــه »َجَواِمــَع الَْکلـِـِم« قواعــد عمومــی اســت بــرای حل مشــکالت 

دنیا)جــوادی آملــی، درس خــارج فقــه، 1391/3/6(.
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ــال«،  ــی »مث ــادل آن در عرب ــی رود و مع ــه کار م ــه« ب ــای »نمون ــه معن ــی، ب ــو« در فارس واژۀ »الگ
»امــام«، »اســوه« و »قــدوه« اســت کــه بــه معنــای مقتــدا و کســی اســت کــه بــه او تأســی و از شــیوۀ 
عملــی او اســتفاده شــده اســت. ســیره در ادبیــات تاریــخ نــگاری دینــی با مفهــوم الگو قرابــت دارد. 
ســیرۀ رفتــاری اســت کــه دارای روش، اســلوب و ســبک ویــژه باشــد)ر.ک: مطهــری، 1369: 45(، 
امــا در تعریــف اصطالحــی، الگــو نمایشــی خــاص از یــک واقعیــت اســت. بــه بیــان دیگــر، نمایــش 
نظــری و ســاده شــده از جهــان واقعــی است)ســوربن و دیگــران، 1386: 65(. از تعریــف لغــوی 
و اصطالحــی الگــو مــی تــوان دو کارکــرد را در ایــن مقالــه انتظــار داشــت: انتظــار اول ایــن اســت 
کــه از طریــق الگوهــا پدیده هــای پیچیــده قابــل درک شــود و مقابلــه بــا مســائل پیچیــدۀ تهدیــد 
نــرم را تجزیــه و تحلیــل کــرد. دومیــن انتظــار الگوبــرداری از ســیره و ســبک در مواجهــه بــا پدیــدۀ 
تهدیــدات نــرم بــرای شــرایط حــال و آینــده اســت؛ بنابرایــن، تعریــف عملیاتــی الگــوی مواجهــه در 
ایــن تحقیــق رفتــار هوشــمندانه امــام کاظــمg در چگونگــی مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم بــر اســاس 
منطــق شــرایط و متغیرهــای متعــدد و پیچیــدۀ محیطــی از یک ســو و اصــول و معیارهــای ثابــت 

دینــی از ســوی دیگــر اســت. 

در خصــوص تهدیــد نــرم به عنــوان دومیــن متغیــر کلیــدی ایــن پژوهــش، تلقــی واحــدی وجــود 
نــدارد. برخــی نــرم بــودن تهدیــد را براســاس ابــزار و شــیوه های تهدیــد تعریف کردنــد و بر ایــن پایه، 
تهدیــد نــرم بــه آن دســته تهدیداتــی گفتــه می شــود کــه در آن از ابزارهــا و شــیوه های غیرخشــونت 
آمیــز اســتفاده شــود. برخــی نــرم بــودن تهدیــد را از منظــر هــدف و ســوژه تهدیــد بررســی کرده اند. 
از ایــن نظــر، تهدیــد نــرم مجموعــۀ اقداماتــی درصــدد تغییــر نگرش هــا، افــکار و عالیــق افــراد یــا 
جامعــه اســت. ایــن پژوهــش بــه تهدیــد نــرم نــگاه ترکیبــی دارد و بــه تهدیداتــی اطــالق می شــود 
ــار  ــا به کارگیــری ابزارهــای غیرخشــونت ب ــر مقــوالت ذهنــی اســت و ب کــه ماهیــت آن هــا ناظــر ب
همــراه اســت)افتخاری، 1391: 50(. البتــه در مــوارد خــاص ممکــن اســت تهدیدگــر از ابزارهــای 
ســخت بــرای اهــداف نــرم نیــز اســتفاده کنــد. همچنیــن تهدید نــرم بــه تناســب متعلــق آن، دارای 
ابعــادی اســت کــه بــه تهدیــد نــرم فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و  اقتصــادی قابــل ُبعدســازی 
اســت. تهدیــدات نــرم در ایــن پژوهــش وجــوه فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی را شــامل می شــود.  
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1-2. چهارچوب نظری

چهارچــوب نظــری در پژوهــش علمــی، راهنمــای محقــق بــرای فرایند تحقیــق و توجیــه تئوریک 
 gمتغیرهــای پژوهــش اســت. دو متغیــر اصلــی در ایــن پژوهــش، ســیرۀ مواجهــۀ امــام کاظــم
ــن  ــای ای ــن متغیره ــۀ بی ــدۀ رابط ــوان توجیه کنن ــری به عن ــوب نظ ــت. چهارچ ــرم اس ــد ن ــا تهدی ب
ــار کنشــی و واکنشــی)مواجهه( اســت. منظــور از منطــق، یــک  ــر رفت پژوهــش، منطــق حاکــم ب
سلســله روش هــا، اســلوب، اصــول و معیارهایــی اســت کــه بــر رفتــار اشــخاص یــا مدیریــت تهدیــد 
حاکــم اســت. به طــور کلــی، در ایــن زمینــه ســه دیــدگاه قابــل طــرح اســت: 1. رفتــار یــک انســان 
در تمــام شــرایط زندگــی تابــع منطــق واحــد و ثابتــی اســت. 2. رفتــار یــک انســان همــواره تابــع 
شــرایط زمانــی، مکانــی و شــرایط زندگــی اســت و در هــر وضعــی از شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی 
از یــک منطــق پیــروی می کنــد. 3. انســان در هــر شــرایط از منطــق ثابــت و اصیلــی پیــروی کنــد، 
در عیــن حــال، متناســب با شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی و اقتضائات زمانــی و مکانی، 

شــکل و ســبک متغیــری داشــته باشــد)ر.ک. مطهــری، 1377، ج16: 74-59(.    

توضیــح اینکــه اگــر اســتراتژی مواجهــه نتیجــۀ عملــی تولیــد شــده از درون یــک نظــام معرفتــی 
ــورت  ــه ص ــه س ــق ب ــی منط ــای اساس ــردن مؤلفه ه ــاظ ک ــا لح ــوان ب ــورت می ت ــد، در آن ص باش
ارزیابــی کــرد: منطقــی )کــه امــکان توفیــق باالیــی برخــوردار اســت( ضــد منطق)کــه به احتمــال 
قــوی بــه شکســت می انجامــد( و ســرانجام غیرمنطقی)کــه اســتراتژی ناپایــداری بــوده و در مواجه 
بــا مشــکالت اجرایــی در صحنــه عمــل، دچــار تغییر و تحول شــده بــه یکــی از دو حالــت منطقی یا 
ضــد منطقــی تبدیــل می شــود(. از ایــن رو، در یــک رفتــار منطقــی، منطــق اولیــه حکــم بــه تبعیــت 
ــا و  ــردن توانایی ه ــاظ ک ــه لح ــم ب ــه حک ــق ثانوی ــری از آن و منط ــف ناپذی ــل و تخل ــول اصی از اص
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شــرایط محیطــی دارد و مجمــوع ایــن ارکان، یــک اســتراتژی را منطقی، غیرمنطقــی و ضدمنطقی 
می ســازد)ر.ک: افتخــاری، 1380: 510-514(. در نتیجــه، الگــوی رفتــاری یــا اســتراتژی 1 
مواجهــه دارای دو منطــق و اصــل کلــی اســت: 1. منطــق ثابــت و تغییرناپذیــر 2. منطــق متغیــر 
ــه در  ــی و محیطــی و ظرفیت هــا و توانایی هــای عامــل ک ــات زمان ــر شــرایط و مقتضای و مبتنــی ب
ــا  ــت در مواجهــه ب ــار ثاب ــن، منطــق و معی ــر دارد؛ بنابرای ــه ماهیــت متغی چهارچــوب منطــق اولی
ــع عوامــل متعــدد محیطــی  ــع جهان بینی هاســت، امــا شــکل و نحــوۀ مواجهــه تاب پدیده هــا تاب
و شــرایط زمانــی و مکانــی اســت. هرچنــد ایــن حکــم خــودش به نوعــی اصــل ثابــت و ناشــی از 
جهان بینــی و حکمــت نظــری اســت. بــا ایــن وصف،عوامــل و شــرایطی کــه بــر نحــوۀ مواجهــه و 
مقابلــه تأثیــر می گــذارد و منجــر بــه تفــاوت تصمیــم و اقــدام یــک فــرد یــا رهبــر نســبت بــه دیگــران 
می شــود، عبــارت اســت از: 1. توانایی هــا، ظرفیت هــا، ضعف هــا و کاســتی ها و شــرایطی جبهــۀ 
ــا تهدیدشــونده. 2. شــرایط و توانایی هــا و اهــداف و انگیزه هــای تهدیدگــر 3. نتیجــه و  خــودی ی
پیامــد اقــدام تهدیدشــونده. 4. تعــدد تهدیدگرهــا و موقعیــت آن هــا کــه آیــا بیــن آن هــا موقعیــت 
تعــارض یــا تقاطــع یــا تراکــم وجــود دارد یــا نــه؟ 5. موضــوع تهدیــد. آیــا بــا یــک موضــوع روبــه رو 
ــا متراکــم و به هــم تنیــده و وابســته  ــا چنــد موضــوع؟ اگــر چنــد موضــوع اســت، آی ــا ب هســتیم ی
اســت یــا متقاطــع و از هــم جــدا؟ 6. مرجــع تهدیــد. کــدام ارزش هــای اساســی در معــرض تهدیــد 
اســت؟ 7. عمــق تهدیــد. آیــا تهدیــد، ارزش هــای اساســی و حیاتــی را در معــرض قــرار داده اســت 
ــر  ــم ب ــای حاک ــا فض ــی. آی ــادالت امنیت ــر مع ــم ب ــای حاک ــا 3 را؟ 8. فض ــه2 ی ــای درج ــا ارزش ه ی
تهدیدگــر و تهدیدشــونده، بســیط اســت یــا پیچیــده؟ »ویژگــی بــارز فضــای بســیط، تک منطقــی 
بــودن آن اســت؛ یعنــی تهدیــد بــر مبنــای منطــق واحــدی شــکل و تکویــن یافتــه اســت. ویژگــی 
بــارز فضــای پیچیــده چندمنطقــی بــودن آن اســت؛ یعنــی تهدیــد از کانون هــا و علــل متعــددی 
ــی از  ــان، 1385: 217-221(. یک ــاری، 1380: 510-514 و هم ــود«)ر.ک: افتخ ــی می ش ناش
نتایــج کاربــردی تفکیــک فضــای پیچیــده و بســیط، در نحــوۀ مدیریــت تهدیــد اســت. در فضــای 
بســیط بــرای مدیریــت تهدیــد می تــوان از منطــق واحــدی بهــره گرفــت، امــا در فضــای پیچیــده 
ــر هــر حــوزه را فهــم کــرد و  الزم اســت کــه حوزه هــای مختلــف تفکیــک شــده و منطــق حاکــم ب

1. در این جا مراد جوهره استراتژی است که به معنای تصمیم و اقدام برای هدایت است.
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مجموعــۀ ایــن منطق هــای جداگانــه را در یــک ســاختار نظــری واحــد گــرد آورد و نحــوۀ مواجهــه بــا 
آن هــا را ســامان داد.

 

ــه  ــی از جمل ــادالت امنیت ــوص مع ــان در خص ــه محقق ــت ک ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــه نی ــن نکت ای
مدیریــت تهدیــد و باالبــردن ضریــب امنیتــی، منطق هــای مختلفــی را براســاس مبانــی گفتمانــی 
مطــرح کرده انــد. برخــی ســه منطــق زور یــا ســلطه، منطــق اقنــاع و منطــق جماعــت را مطــرح 
کرده انــد)ر.ک: افتخــاری، 1380: 511(. برخــی بــه پنــج منطــق زور یــا ســلطه محــض، منطــق 
اقنــاع، منطــق رقابــت و منطــق همــکاری اشــاره کرده اند)خلیلــی، 1391: 124(. شــهید 
مطهــری در یــک معنــای موســع تر، معتقــد اســت کــه هــر یــک از افــراد و مکتب هــا دارای منطــق 
ــق  ــالق، منط ــت و اخ ــق محب ــه، منط ــب و خدع ــق فری ــق زور، منط ــت. منط ــاص اس ــاری خ رفت
دوراندیشــی و تدبیــر، منطــق صبــر، منطــق تمــاوت و مــرده وشــی و منطــق قاطعیــت از جملــه این 
منطق هاســت)ر.ک: مطهــری، 1377، ج16: 50-54 و 72(. افزون بــر ایــن، برخــی از الگوهــای 
رفتــار از منطــق ترکیبــی پیــروی می کننــد. در هــر صــورت، نکتــه کلیــدی این اســت که هــر الگوی 
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رفتــاری ممکــن اســت از یــک منطــق یــا ترکیبــی از منطــق هــا پیــروی کنــد. ماهیــت ایــن منطق و 
نحــوۀ ترکیــب آن هــا، یــک الگــوی رفتــاری را از الگوهــای دیگــر متمایــز می ســازد. 

1-3. پیشینۀ تحقیق

ــت.  ــده اس ــن ش ــه تدوی ــاب و مقال ــورت کت ــددی به ص ــار متع ــم g، آث ــام کاظ ــوص ام در خص
ــت.  ــته بندی اس ــل دس ــوزه قاب ــد ح ــار در چن ــن آث ــوع ای ــوای مجم محت

1. ســیرۀ فرهنگــی و اجتماعــی امــام کاظــم g: بخشــی از آثــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه 
ــۀ  ــه مقال ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــه ب ــد ک ــرت پرداخته ان ــی آن حض ــی و اجتماع ــیرۀ فرهنگ ــه س ب
ــی)1392(  ــتۀ صرام ــم g« نوش ــام کاظ ــی ام ــی سیاس ــیرۀ اجتماع ــات س ــی روای »گونه شناس
و »ســیرۀ فرهنگــی امــام کاظــمg« نوشــتۀ حســینی)1397(، »حیــات فرهنگــی امــام موســی 
 »gنوشــتۀ نجفــی نــژاد)1397( و کتــاب »آییــن برنامه ســازی زندگــی امــام کاظــم »gکاظــم
نوشــتۀ رضایــی آدریانــی)1389( و »بررســی ابعــاد توفیــق امــام کاظــم gدر حفــظ و گســترش 
تشــیع« نوشــتۀ قاضــوی )1394( و کتــاب »نگاهــی بــه ســیرۀ تربیتــی امــام کاظــمg « نوشــتۀ 
نــادری )1394( اشــاره کــرد. بــا تتبعــی کــه بــر محتــوای ایــن آثــار انجــام شــد، الگــوی مواجهــه بــا 

تهدیدهــای گوناگــون دیــده نشــد.

ــۀ  ــمg از زاوی ــام کاظ ــی ام ــیرۀ سیاس ــوص س ــم g: درخص ــام کاظ ــی ام ــیرۀ سیاس 2. س
مختلفــی پرداختــه شــده اســت. از جملــه: مقالــۀ »منــش سیاســی امــام کاظــمg در برخــورد بــا 
خلفــای هم عصرشــان« نوشــتۀ رضــوی)1397(. مقالــۀ »گفتمــان و زمانــۀ سیاســی امــام موســی 
کاظــمg نوشــتۀ قاضــوی و بیــات )1392( کــه بــا اســتناد بــه شــواهد تاریخــی و تحلیــل آن هــا، 
ــر مواضــع سیاســی امــام موســی کاظــمg بررســی  ــه را به لحــاظ سیاســی ب ــر عنصــر زمان تأثی
کرده انــد. کتــاب »انســان 250 ســاله«، نوشــتۀ آیــت اللــه خامنــه ای)1390( کــه یکــی از فصــول 
ایــن کتــاب بــه زندگــی سیاســی مبارزاتــی ایشــان اختصــاص یافته اســت. مقالــۀ »راهبــرد و مواضع 
سیاســی امــام کاظــم g در مقابــل خلفــای عباســی«، نوشــتۀ سیدحســن قاضوی و علــی بیات و 
مقالــۀ »اســتراتژی امــام کاظــم g و هژمونــی حاکمــان عباســی«، نوشــتۀ پورفرد کــه در مجموعه 
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مقــاالت همایــش ســیره و زمانــۀ امــام کاظــم g منتشــر شــد. مقالــۀ ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم
ــۀ »شــیوه های مبــارزۀ سیاســی امــام کاظــم g کــه مرکــز مطالعــات شــیعه منتشــر کــرد. مقال
g نوشــتۀ انصــاری)1386( و مقالــۀ »بررســی رویکردهــای سیاســی و معنــوی امامــت شــیعه در 
زندگــی امــام کاظــم g نوشــتۀ چلونگــر و نجاتــی)1394( و مقالــۀ »تحلیــل ســازوکارهای معرفــی 
امــام رضــاg توســط امــام کاظــم g نوشــتۀ جهانبــازی و همــکاران)1399( و کتــاب »مــروری 
بــر اندیشــه های سیاســی و اخالقــی امــام کاظــم g نوشــتۀ بهشــتی)1394(. ایــن آثــار نیــز بــه 
مواضــع و راهبــرد سیاســی حضــرت پرداخته انــد و از مزیــت الگودهــی بــر اســاس منطــق ثابــت و 

ــد. ــی بهره ان ــد، ب متغیــری کــه در متــن می آی

3. وضعیــت سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی دورۀ امــام کاظــم g: در ایــن زمینــه 
متــون زیــادی منتشــر شــده اســت. برخــی از آن هــا عبــارت اســت از: مقالــۀ »مدیریــت و ســبک 
زندگــی سیاســی فرهنگــی امــام موســی کاظــمg بــا تکیــه بــر نقــش امــام در گســترش فرهنــگ 
و تمــدن اســالمی« نوشــتۀ شــجاعی فــرد)1393(. مقالــۀ »جبهه بنــدی قدرت هــای وقــت در برابــر 
امــام کاظــمg« نوشــتۀ پیشــوایی)1353( و کتــاب »دگرگونی هــای فکــری و فرهنگی عصــر امام 
کاظــم g، نوشــتۀ منتظرالقائــم)1392(. در ایــن خصــوص شــرایط اقتصــادی دورۀ امــام کاظــم 
g می تــوان بــه مقالــۀ »ســیمای اقتصــادی امام هفتمg«نوشــتۀ عــرب ابوزیــد آبــادی)1384( 
اشــاره کــرد. در ایــن مقالــۀ ضمــن ترســیم ســیمای اقتصــادی ایــن دوره، نحــوۀ اســتفادۀ خلفــای 
عباســی از اهــرم اقتصــادی علیــه امــام کاظــمg بررســی شــده اســت. در ایــن آثــار بــه وضعیــت 
سیاســی فرهنگــی و نیــز نقــش امــام پرداختــه شــده، ولــی به گونــه ای نیســت کــه بتوانــد بــه لحاظ 

کاربــردی بــودن در عصــر حاضــر الگــو ارائــه دهــد.

4. فرقه هــا و گروه هــای انحرافــی در دورۀ امــام کاظــم g: متونــی کــه در ایــن زمینــه نــگارش 
یافتــه، عبــارت اســت از: مقالــۀ »امام کاظــم g و فرقه های انحرافی« نوشــتۀ ســرافرازی)139۲(، 
ــتۀ  ــی« نوش ــای انحراف ــی جریان ه ــا برخ ــمg ب ــی کاظ ــام موس ــی ام ــات قرآن ــۀ »احتجاج مقال
ــۀ  ــش فرق ــم g و پیدای ــام کاظ ــیعیان ام ــتگی در ش ــۀ »دو دس ــه)1397( و مقال ــی خامن قوجائ
واقفــه« نوشــتۀ بیــوکار ترجمــۀ وحیــد صفــری)1382(. گرچــه ایــن آثــار بــه فرقه هــا و موضــع امــام 

کاظــم در برابــر آن هــا می پــردازد، ولــی فاقــد الگــوی مواجهــه اســت.
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5. اندیشــۀ سیاســی امــام کاظــم g: در ایــن زمینــه نوشــته های معــدودی وجــود دارد از جملــه 
مقالــۀ »اندیشــه سیاســی امــام کاظم g، نوشــتۀ عــرب ابوزیــد آبــادی)1392(.

6. شــرح زندگــی امــام کاظــم g: در ایــن زمینــه کتاب هــای متعــددی نوشــته شــده اســت. از 
جملــه می تــوان بــه کتــاب »امــام موســی کاظــم g« نوشــتۀ ارفــع)1389( و کتــاب »نگاهــی بــه 

زندگــی امــام موســی  بــن جعفــر« نوشــتۀ قمــی و محمــدی)1397( اشــاره کــرد.

ــن  ــه ای ــه ب ــب مقال ــاری در قال ــی: آث ــای انحراف ــا فرقه ه ــا g ب ــام رض ــۀ ام ــوۀ مواجه 7. نح
موضــوع پرداخته اندکــه در مجلــۀ فرهنــگ رضــوی منتشــر شــده اســت کــه بــه  برخــی از 
ــا اندیشــه و عمــل واقفیــان«، نوشــتۀ حســن  آن هــا اشــاره می شــود: »امــام رضــا در مواجهــه ب
پــور)1392(، »واکاوی مواجهــۀ امــام رضــا بــا گفتمــان حــدوث و قــدم«، نوشــتۀ دیمــه کار گــراب 

و مالکاظمــی)1396(.

ــته  ــم g نوش ــام کاظ ــارۀ ام ــددی درب ــاالت متع ــا و مق ــد کتاب ه ــه ش ــه مالحظ ــور ک همان ط
شــد. ایــن متــون تقربیــا از زوایــای مختلفــی بــه ســیرۀ آن حضــرت پرداختند، امــا خأل پژوهشــی در 
خصــوص الگــوی رفتــاری آن حضــرت در مواجهه بــا تهدیدات نرم سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی 
ــت.  ــن اس ــال روش ــده، کام ــاره ش ــدد اش ــِع متع ــود مناب ــا وج ــان ب ــی ایش ــات مبارزات در دوران حی
همچنیــن مقاالتــی کــه دربــارۀ نحــوۀ مواجهــۀ امــام رضــا g نوشــته شــده بــه برخــی روش هــای 
حضــرت بــدون ارائــه الگــو تبییــن شــده اســت، امــا ویژگــی، مزیــت و نــوآوری ایــن نوشــتار نســبت 
بــه تحقیقــات قبلــی آن اســت کــه بــا تکیــه بــر منطــق واحــدی الگــوی جامــع عملیاتــی را به لحــاظ 
ذهنــی و عینــی در دو ســاحت ثابــت و اقتضایــی ارائــه کــرده کــه از یــک منطــق ترکیبــی پیــروی 

ــز می ســازد. ــد و آن را از الگوهــای دیگــر متمای می کن

ــن  ــده در ای ــام ش ــف انج ــای مختل ــام پژوهش ه ــواد خ ــه از م ــت ک ــن اس ــه ای ــن مقال ــوآوری ای ن
زمینــه بهــره  گرفتــه و بــا مطالعــه در آن هــا، الگــوی ثابــت و اقتضایــی امــام کاظــم g را در مواجهه 

بــا تهدیــدات نــرم کشــف کــرده و نشــان داده اســت.



73
الگوی مواجهۀ امام کاظم g با تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی     )نجفی و باقی نصرآبادی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

1-4.  روش تحقیق

   از آنجــا کــه موضــوع مــورد مطالعــه، در بســتر زمــان اتفــاق افتــاده و متعلــق بــه گذشــته تاریخــی 
اســت، از روش تاریخــی بهــره گرفتــه شــده اســت؛ چراکــه فراینــد بررســی و تحلیــل مــا بــر مبنــای 
اســناد گذشــته اســت)ال بیکــر، 1391: 326(. بــه بیــان دیگــر، تحقیــق تاریخــی، زمانــی بــه کار 
بــرده می شــود کــه محقــق موضوعــی معیــن را  کــه در گذشــته و در یــک مقطــع زمانــی مشــخص 
ــته را  ــات گذش ــق و اطالع ــق، حقای ــی، محق ــات تاریخ ــد. در تحقیق ــش کن ــاده، پژوه ــاق افت اتف
ــا ترکیــب دالیــل و تجزیــه  جمــع آوری، ارزش یابــی و صحــت و ســقم آن هــا را بررســی می کنــد و ب
ــکاران، 1394: 62- ــد)نادری و هم ــج می رس ــه نتای ــی ب ــم و عین ــی منظ ــا به صورت ــل آن ه و عل
ــته بندی  ــه دس ــج مرحل ــه پن ــی، آن را ب ــت روش تاریخ ــل کاربس ــوص مراح ــی در خص 65(. برخ
کردنــد؛ ســه مرحلــه اول کــه بــا بقیــۀ روش هــا مشــابه اســت، شــامل صورت بنــدی مســئله، تدویــن 
فرضیــه، نقــد و بررســی منابــع و اســناد اســت و دو مرحلــۀ دیگــر یعنــی توصیــف و تبییــن تاریخــی 
از گام هــای اساســی محســوب می شــوند)قراملکی، 1383: 202(. برخــی محققــان نیــز مراحــل 
ایــن روش بــه ایــن صــورت بیــان کرده انــد: شناســایی مســئله تحقیــق، جمــع آوری و ارزش یابــی 
منابــع اطالعاتــی، تحلیــل داده هــای حاصــل از منابــع اطالعاتــی، تفســیر و تدویــن و نتیجه گیری 
است)ســرمد و همــکاران، 1383: 123-125(. منابــع داده هــای مــورد نیــاز تحقیــق تاریخــی دو 
دســته اســت. منابــع دســت اول شــامل گــزارش شــاهدان عینــی اســت و  منابع دســت دوم شــامل 
گزارش هایــی اســت کــه گزارشــگر خــود شــاهد عینــی آن نبــوده اســت. در ایــن تحقیــق از منابــع 
دســته دوم اســتفاده شــده اســت. بــرای اعتبــار منابــع از دو روش انتقــاد درونــی و بیرونی اســتفاده 
شــده اســت. بــا انتقــاد درونــی ماهیــت و محتــوای منابــع و اطالعــات ارزش یابــی شــد. بــا انتقــاد 

بیرونــی اصالــت منابــع تعییــن شــد.

 روش شناسی این تحقیق با توجه به الگوی جامع عملیاتی  در پنج مرحله قابل شناسایی است:

1. جمع آوری اسناد و اطالعات مکتوب. 

2. اعتبارســنجی اصالــت منابــع و ارزش یابــی ماهیــت و محتــوای اطالعــات آن هــا)روش انتقــاد 
بیرونــی و درونــی(
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3. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از منابع اطالعاتی، تفسیر و تدوین آن ها.

ــکان و  ــان، م ــب زم ــر حس ــی ب ــت و اقتضائ ــئله)منطق ثاب ــا مس ــورد ب ــق برخ ــف منط 4. کش
مقتضیــات(

ــب  ــر در قال ــر حاض ــودن آن در عص ــردی ب ــاظ کارب ــب به لح ــوی متناس ــه الگ ــی و ارائ 5. طراح
ــت و اقتضایــی اصــول ثاب

2. مواجهۀ امام کاظم g با تهدیدات نرم

بــا نگاهــی بــه ســیرۀ پیغمبــر اکــرمn و ائمــۀ اطهــارb الگــوی مواجهــه آن هــا بــا تهدیــدات اعــم 
از نــرم و ســخت هــم در حــوزۀ اندیشــه دارای اصــول و معیارهــای نظــری بودنــد و هــم در حــوزۀ عملی 
اصــول و معیارهــای عملــی داشــتند. همان طــور کــه در منطــق نظــری از منطــق پوالدیــن و غیرقابل 
ــد، در منطــق عملــی هــم هیــچ قدرتــی و شــرایطی نمی توانســت آن هــا را  تغییــر پیــروی می کردن
متزلــزل کنــد؛ بنابرایــن، منطــق رفتــاری معصومیــن b از اصــول ثابــت و متغیــری برخــوردار بــود. 
بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــالب »تمــام کارهــای ائمه در طــول ایــن 250 ســال کار یــک انســان با یک 
هــدف، بــا یــک نیــت و بــا تاکتیک هــای مختلــف اســت«)خامنه ای، 1390: 19(.  بــرای نمونه اصل 
اقتــدار و نیرومنــد شــدن، در رفتــار معصومیــن b یــک اصــل مطلــق و از منطــق ثابتــی برخــوردار 
اســت، امــا اعمــال قــدرت یــا زور امــری نســبی اســت. مثال در ســیرۀ پیغمبــر اکــرم n و ائمــه اطهار
واِء  bدر مــواردی کــه هیــچ راه دیگــری باقــی نمانــده بــود، اعمــال زور را جایز می دانســتند »آِخُر الــدِّ
الَکّی«)مطهــری، 1377: 83(. یــا اینکــه آن هــا هیــچ گاه بــرای تبلیــغ دیــن یــا دفــع تهدیــدات علیــه 
دیــن و جامعــه دینــی از هــر وســیله ای اســتفاده نکردنــد. ایــن موضــوع نیــز یک اصــل ثابت در ســیرۀ 
آن هــا بــود. اصــل مبــارزه بــا دســتگاه جــور و ســتم نیــز در رفتــار همــۀ ائمــه تابــع اصــول تخلف ناپذیــر 
بــود، ولــی بــه تناســب مقتضیــات زمــان و شــرایط محیطــی شــکل مبــارزه متفــاوت بــود. بــه تعبیــر 
شــهید مطهــری مقتضیــات زمــان در شــکل مبــارزه می توانــد تأثیــر بگــذارد و از ســوی دیگــر هیــچ 
ــر ایــن اســاس اســت  ــا ظلــم را تأثیرگــذار باشــد. ب وقــت مقتضیــات زمــان نمی توانــد بــر ســازش ب
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کــه ائمــه اطهــارb در زمــان خودشــان بــا هیــچ خلیفــۀ جــوری ســازش نکردنــد و همیشــه در حــال 
مبــارزه بودنــد)ر.ک: مطهــری، 1372: 97(. بــا ایــن وصف، اصــول و معیارهای ائمــه b در مواجهه 
بــا پدیده هــای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی ثابــت اســت، از ایــن رو، بــا  اصــول ثابــت و الگــوی 
واحــدی روبــه رو هســتیم کــه خــود درس بزرگــی بــرای مدیریــت تهدیدات اســت. بــا وجود ایــن، روش 
آن هــا متفــاوت از هــم بــود و از ایــن نظــر بــا الگوهــای متفاوتــی روبــه رو هســتیم. درواقــع، آن هــا بــه 
حکــم روح دیــن و تعلیمــات دینــی و دســتورهای کلــی الهــی عملــی یــا اقدامــی انجــام می دادنــد که 
بــه هیــچ  وجــه قابــل تأویــل و تبدیــل نبــود، ولــی به حکــم مقتضیــات زمــان، عملــی انجــام می دادند 
کــه ممکــن بــود آن را در یــک زمــان و شــرایط دیگــر، انجــام  ندهنــد. ایــن قاعــدۀ ثابتــی اســت کــه در 
رفتــار و ســیرۀ امــام کاظــمg ماننــد دیگــر ائمــه قابــل مشــاهده اســت. حــال اینکــه ســیرۀ و الگوی 
امــام کاظــم g در مواجهــه بــا تهدیــدات نــرم زمانــۀ خویــش چگونــه بــوده اســت، نیازمند شــناخت 
عناصــر و عواملــی اســت کــه الگــو و ســیرۀ آن حضــرت متأثــر از آن هــا و در چهارچــوب و مرتبــط بــا 

منطــق و معیــار ثابــت بــوده اســت.

g 2-1.  شرایط و اقتضائات سیرۀ امام

2-1-1. موقعیت و شرایط تهدیدگرها

تهدیــد نــرم اســتفاده از قــدرت نــرم برای دســتکاری افــکار عمومی و تغییــر نگرش هــا و رفتارهای 
سیاســی و فرهنگــی مــردم اســت کــه بــه اســتحالۀ فرهنگــی در جامعه منجــر می شــود. تهدیدگرها 
در ایــن عرصــه بــا تغییــر نگرش هــا و باورهــا از هــر وســیله ای بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بهــره 

ــد. می گیرن

امــام کاظــم g در عصــری مــی زیســت کــه مــردم آن زمــان دچــار تشــّتت فکــری شــده بودنــد و 
ایــن تعــدد آرا باعــث ایجــاد فــرق گوناگــون شــد. ایــن وضعیــت معلــول عوامــل داخلــی1  و عوامــل 

1. آن  دســته  از  عواملــی کــه از درون جامعــه اســالمی نشــئت  می گیــرد، خــواه سیاســت حاکــم بــر جوامــع اســالمی چـــنین نـــقشی 
را ایفـــا کــرده باشــد یــا  مســلمانان  تحــت تأثیــر متــون دینــی اســـالمی  و بـــرداشت  نــاروا از  آن  بــه  دامــن فرقه گرایــی افتــاده باشــند یا 
اینکــه  عالمانــی  کــه بــه امــر تفســیر قــرآن و حدیــث و بیــان معــارف پرداخته انــد، مـــطالب بـــاطلی را  در  حـــوزۀ عقایــد بــه مســلمانان 

القــا کــرده  باشــند.
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بیرونــی بــوده اســت کــه  در ایــن زمینــه، هفــت عامــل را می تــوان بیــان کــرد: 1. اوضــاع سیاســی 
2. منــع تدویــن حدیــث نبــوی 3. میــدان دادن  بــه  احبــار  یهــود و رهبــران مســیحی تازه مســلمان 
شــده در بـــیان مـــعارف 4. میــدان نــدادن بــه  مـــرجع  عـــلمی  مطمئــن، یعنی عتــرت پیامبــر اکرم           
5. برداشــت های نــاروا از متــون و مفاهیــم دینــی در پرتــو جمــود  فکــری  6. تالقــی  فرهنگ هــای 
ــی  ــۀ علم ــا بنی ــناس ب ــان شبهه ش ــود عالم ــه در نب ــن هم ــالمی. ای ــگ اس ــا فرهن ــالمی ب غیراس
مناســب، ســبب گســترش خوانش هــای گوناگــون و شــبهه های زیــاد در عالــم اســالم شــد)رک: 

ــی، 1388: 150(. البان

حاکمــان ظالــم بــا گســتردن جریان هــای فکــری و انحرافــی ســّدی بــر ســر راه گســترش  معــارف 
اســالمی به وجــود آورده بودنــد. آیــت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه معتقدنــد حتــی شــعر 
ــزار زر و  ــاب قــدرت درآمــده و مکّمــل اب و هنــر، فقــه و حدیــث و حتــی زهــد و ورع در خدمــت ارب
زور آنــان گشــته بــود)ر.ک: مجموعــه آثــار ســومین کنگــرۀ جهانــی حضــرت رضــاg،1370، ج 
1: 23(. جریان هــای انحرافــی نیــز بــا خوانش هــای گوناگــون از دیــن ماننــد جبرگرایــی و جعــل 
حدیــث و ادعــای مهدویــت درصــدد تغییــر نگــرش در جامعــه برآمدنــد. جریــان جبرگرایــی در زمان 
ــلك  ــری مس ــار، جب ــر و اختی ــئلۀ جب ــث در مس ــل حدی ــت. اه ــی داش ــمg طرفداران ــام کاظ ام
بودنــد. حاکمــان امــوی1 )نشــار، 1977م، ج1: 231-232( و عباســی هــر دو به منظــور تحکیــم 
قــدرت خــود، از جبرگرایــی جانبــداری می کردنــد. جبرگرایــان بــرای اثبــات نظرّیــه خــود بــه ظواهر 

بعضــی آیــات و روایــات اســتناد می کردنــد. 

2-1-2. موقعیت و شرایط تهدیدشونده

ــاور و معلومــات قابــل شناســایی اســت و افــکار  تهدیــدات نــرم در چهــار رکــن: رفتــار، گرایــش، ب
ــا توجــه بــه ایــن چهــار عنصــر، آمــاج تهدیدهــا  عمومــی جامعــه اعــم از نخبگانــی و تــودۀ مــردم ب

هســتند. 

ــخصه های  ــا مش ــمg ب ــام کاظ ــت در دورۀ ام ــادی توانس ــای زی ــا فعالیت ه ــه ب ــکار غالیان اف

1. بنا به نقل مورخان، معاویه طالیه دار ترویج اعتقاد به جبر بود)طبری، 1383: 51(.
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فـــرقه ای بـــارور شــود. بــدون شــک چنین نظــرگاه تندی  می توانســت  باورهای تشــیع را هــم تهدید 
کنــد. در  روایـــتی چنیــن آمــده اســت: 

َقــُه  ْن َیْجِلــَس ِإَلــی َغــاٍل َفَیْســَتِمَع ِإَلــی َحِدیِثــِه َو ُیَصدِّ
َ
یَمــاِن أ ُجــُل ِمــَن اإْلِ ْدَنــی َمــا َیْخــُرُج ِبــِه الرَّ

َ
أ

َعَلــی َقْوِلِه)مجلســی، 1403ق ، ج 25: 270، ح 14 ( 1 از ایــن روایــت برمی آیــد انســان بــا انتقــال 
ــر  ــاور او تغیی ــرش و ب ــرد و نگ ــرار می گی ــر ق ــت تاثی ــت، تح ــنیدن و دریاف ــت و ش ــات نادرس معلوم
ــا و  ــر باوره ــۀ تغیی ــت. در نتیج ــر اس ــد کف ــن ح ــوم کمتری ــام معص ــۀ ام ــه گفت ــن ب ــد و ای می یاب

ــد.  ــر می یاب ــز تغیی ــردم نی ــای م ــا، رفتاره گرایش ه

2-1-3. شرایط تهدید نرم

شرایط تهدید نرم در چهار ساحت ذیل تحقق می یابد:

1. دامنــه تهدیــد نــرم؛ در مســائل انحرافــی دینــی عمــوم مــردم بیشــتر مــورد هدف انــد. 
عوام فریبــی یکــی از شــگردهای حاکمــان عباســی بــرای انحــراف افــکار عمومــی و دعــوت بــه خود 
بــود. امــام کاظــمg مواجهــه بــا این گونــه تهدیدهــا را در اولویــت می دانســت. هــر چقــدر ایــن 
دامنــه گســترده تر و آمــاج و آحــاد بیشــتری هــدف باشــد، مواجهــۀ امــام بــا آن مــورد توجــه قــرار 
ــل مرقــد رســول خــدا ص آن حضــرت را  ــه، هنگامــی کــه هــارون در مقاب ــاب نمون می گیــرد. از ب
به عنــوان »پســر عمــو« خطــاب کــرد تــا خــود را مقبــول عامــه قــرار دهــد امــام کاظــمg بالفاصلــه 
ــی،  ــرد) مجلس ــی ک ــۀ او را خنث ــدر« نقش ــو ای پ ــر ت ــالم ب ــاب »س ــا خط ــس، ب ــای مجل و به اقتض
ــر او را از بیــن می برد )خامنــه ای،  1403ق، ج48: 135( درســت در همــان مجلــس، شــیوۀ تزوی

.)301  :1390

2. موضــوع تهدیــد نــرم؛ تنــوع موضوعــی در تهدیــد، شــرایط تهدیــد را ویــژه می کنــد در موضــوع 
فرهنــگ و اعتقــادات، بــاور انســان ها هماننــد قــوۀ محرکــه در رفتــار آنان اســت؛ بنابرایــن انحرافات 
اعتقــادی و فرهنگــی شــدیدترین تهدیــد علیــه جامعــۀ هــدف اســت. جامعــۀ عصــر امــام کاظــم 

1. کمترین چـــیزی کـــه به وســیلۀ آن انســان از ایمانش  خارج  مـــی شود، آن اســـت که در مـــجلس یـــک غـــالی بنشــیند، ســخنانش را 
گــوش دهد  و آن ها  را  تـــصدیق کـــند.
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g پــر از احادیــث جعلــی شــده بــود. ایــن تهدیــد به گونــه ای گســترش یافــت کــه جریانــی بــه نام 
»اهــل حدیــث« شــکل گرفــت. تالش  امــام کاظــمg به اقتضــای آن تهدید ایســتادگی و مبــارزه با 
احادیــث جعلــی و اهــل حدیــث بود. ایشــان با تفســیر درســت احادیــث، راه فهم اشــتباه را بــه روی 
مــردم می بســت. در موضــوع تهدیــدات سیاســی امنیتــی نیــز امــام کاظــمg و یارانــش تهدیــد به 
قتــل و زنــدان شــدند)ر.ک: طوســی،1377ق: 148(. در نتیجــه، امــام برای مواجهۀ هوشــمندانه 
و اقتضایــی بــا آن راهبــرد تقیــه را در پیــش گرفتنــد. امــام بــه یــاران و شــیعیان خــود ســفارش بــه 
 g ــام ــن ام ــت. همچنی ــیعه می پرداخ ــظ ش ــردم و حف ــوت م ــه دع ــه ب ــرد و مخفیان ــه می ک تقی
شــیعیان را توصیــه می کــرد تمــام معامــالت و رفتــار خــود را بــا خلیفــه و نیروهــای آن قطــع کننــد 
و هیچ گونــه تعاملــی بــا آن هــا نداشــته باشــند. چنان کــه بــه صفــوان جّمــال کــه یکــی از شــیعیان 
ــر  ــود، فرمــود کــه تکیه کننــده ب ــه داده ب ــه هــارون کرای اســت و شــترهای خــود را در ســفر حــج ب
ــه آن  ــد ب ــت و نبای ــرام اس ــتمکار ح ــا س ــکاری ب ــه هم ــود و هرگون ــار دوزخ می  ش ــتمکار، گرفت س
ــه و خنثی ســازی  اعتمــاد کرد)طوســی، 1409ق: 441(. امــام در برخــی مــوارد به منظــور مقابل
تهدیــدات، افــرادی ماننــد علــی بــن یقطیــن را بــه درون دســتگاه خالفــت نفــوذ داد و به واســطۀ  
ایــن اقــدام از تصمیمــات درون دســتگاه خالفــت علیــه شــیعیان و خــود حضــرت مّطلــع و آگاه 

می شد)مجلســی،1403ق، ج48: 136(.

3. مرجــع تهدیــد نــرم؛ هــر چقــدر اهمیــت ارزش هــای مــورد تهدیــد و مرجــع تهدیــد بیشــتر 
باشــد، شــّدت مواجهــه بــا آن به اقتضــای شــرایط تعیین کننده تــر خواهــد بــود. توجــه بــه 
مســئلۀ امامــت و رهبــری از آن جملــه اســت. از انحــراف در تعییــن شــخص امــام گرفته تــا معرفی 
نادرســت از امــام، بــه ایــن مهــم ضربــه وارد می کنــد. چــون در عصــر امــام کاظــم g بــا ارائــه 
تصویــر غالیانــه از امــام معصــوم مواجــه هســتیم کــه در میــان شــیعیان گروهــی بودنــد نســبت 
بــه ائّمــه غلــّو می کردنــد و حّتــی بعضــی بــرای آن حضــرات قائــل بــه مقــام الوهّیــت می شــدند 
ایــن بــاور و ترویــج آن موجــب آشــفتگی در عقایــد و افــکار و انــزوای شــیعه شــده بــود، به گونــه ای 
کــه شــیعه را در نظــر مکاتــب و مذاهــب دیگــر بی قیــد و بنــد نســبت بــه فــروع جلــوه مــی داد. 
امــام کاظــم بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و تهدیدگــران، به شــدت در پــی پیشــگیری از ارتبــاط  
ــان  و دور کــردن آن هــا از جامعــۀ توحیــدی و افشــای ماهیــت، اعــالم برائــت و لعــن و نفریــن آن
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ــی، 1409ق: 483(.  ــوری، 1408 ق، ج 12 : 315؛ طوس ــت)ر.ک: ن اس

4. عمــق تهدیــد نــرم؛ والیت محــوری و تبعیــت از آن به عنــوان رکــن دینــداری اهمیــت 
فوق العــاده ای دارد و از عمیق تریــن ارزش هایــی اســت کــه تهدیــد می شــود. امــام کاظــمg در 
راهنمایــی فــردی موّجــه و زاهــد کــه در دفــاع از دیــن و دیانــت کوششــی فــراوان و جدیــت داشــت، 
اهــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــود، فرمــود تــو بایــد بــه دنبــال معرفــت امــام باشــی و ایــن 
ــد  ــد خواه ــتین مفی ــت راس ــه والی ــاد ب ــیر اعتق ــط در مس ــوزی ها فق ــا و دلس ــارزات و تالش ه مب

بــود)ر.ک: القرشــی، 1413ق، ج2 :160(.

2-1-4. شرایط فضای حاکم

عصــر زندگــی امــام کاظــم g از لحــاظ سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی شــرایط ویژه ای داشــت 
کــه ســبب شــد انحرافاتــی در آن عصــر به وجــود آیــد.

2-1-4-1. عامل اول: اختناق و استبداد

بعــد از ســقوط سلســلۀ حاکمــان امــوی، بنی عبــاس بــا حاکــم شــدن بــر مصــدر امــور ســتم بــر 
مــردم و خانــدان رســول خــداn را  در پیــش گرفتنــد. منصــور دوانیقــی از حاکمــان عباســی در 
عصــر امــام کاظــم g بعــد از اســتقرار از کشــتن و حبــس و زجــر فرزنــدان علــی و مصــادرۀ امــوال 
آنــان لحظــه ای نیاســود و اغلــب بــزرگان ایــن خانــدان و در راس همــۀ  آن هــا امــام صــادقg را بــه 
ــاری  ــان و شــیعیان بدرفت ــا علوی ــه ای ب ــی، 1388: 150-160( به گون شــهادت رســاند)رک: البان
می کــرد کــه بــه تعبیــر ابوفــراس شــاعر، بنی امیــه، یــک دهــم آن را هــم انجــام نــداده بودند)مغنیه، 
1396: ۲0۷(. اختنــاق به قــدری بــود کــه امــام کاظــم g بــه یــاران می فرمــود: بپــرس و بــدان 
و جایــی بازگــو مکــن وگرنــه بــه بهــای جانــت تمــام می شــود«)قربانی، 1385 بــه نقــل از الجنــدی، 
ــه ،  ــن ستم پیش ــی چنی ــا حکومت ــت ب ــز نمی توانس ــم g نی ــی کاظ ــام موس 1427ق: 34(. ام

موافــق باشــد)کلینی، 1407ق، ج1: 366(. 
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2-1-4-2. حیله منصور 

عامــل دیگــر، حیلــۀ منصــور بــرای مشــخص کــردن رهبــری آینــده بــود تــا شــیعیان دچــار تحّیــر 
ــه  ــر ایــن روی ــدان امــام صــادقg ب و انحــراف شــوند. در ایــن میــان داعیــۀ امامــت برخــی فرزن
افــزود. عباســیان بــر آن بودنــد  کــه امــام بعــدی را بــه شــهادت برســانند کــه امــام صــادقg بــرای 
ــوان  ــوایی، 1395: 113و  114( را به عن ــج نفر)پیش ــدی، پن ــام بع ــل ام ــران قت ــت از بح برون رف

وصــی بعــد از خــود معرفــی کــرد.

ــار شــرایط به وجــود  آمــده در فضــای تهدیــد، تــرس راویــان حدیــث از نقــل احادیــث بــوده  از آث
اســت. حامــد حفنــی داوود، دربــارۀ نقــل نکــردن روایــات اهــل  بیــت پیامبــر n در کتــاب بخــاری 
معتقــد اســت عّلــت اساســی، تــرس از حکمرانان عباســی بوده اســت)ر.ک: اســد حیــدر، 1392، 
ج 1: 17(. بنابرایــن، جامعــۀ عصــر امــام کاظــم g دچار تهدیدهایــی از جنس وارونگــی ارزش ها 
و مفاهیــم دینــی، تحریــف، شــبهه، برداشــت های نــاروا از متــون و مفاهیــم در پرتــو جمــود فکــری 
ــه این هــا افــزوده  ــه یهــود و مســیحیت و میــدان یافتــن شــبهه افکنــان ب ــود. افــکار بیگان شــده ب
ــت  ــناس و مرجعی ــان شبهه ش ــذف عالم ــا ح ــا ب ــن ه ــی، 1388: 150( و ای ــد)رک: البان می ش

علمــی آنــان همــراه شــده بــود.

2-2. شیوه و منطق مواجهۀ امام کاظم gبا تهدید نرم 

ــه دنبــال هدایــت، ارشــاد و  ــا تهدیدهــای نــرم فــوق، از ســویی ب امــام کاظــمg در رویارویــی ب
ــدال  ــه ج ــن ب ــل روش ــوی و دالی ــت ق ــق و حج ــا منط ــود و ب ــورده ب ــراد فریب خ ــازی اف دگرگون س
ــتن  ــر، برداش ــوی دیگ ــرد. از س ــان را رّد می ک ــد و مکتب ش ــت و عقای ــان می پرداخ ــا آن ــن ب احس

موانــع فکــری و تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل را وجهــۀ همــت خویــش قــرار داده بــود.

ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه شــرایط تهدیدگــران و تهدیدشــونده ها، تهدیــد نــرم و شــرایط 
فضــای حاکــم، الگــوی مواجهــۀ امــام کاظــم g بــا تهدیدهــای سیاســی فرهنگــی را در قالــب 

ــت. ــرده اس ــر ک ــر تحری ــت و متغی ــی ثاب گونه شناس



81
الگوی مواجهۀ امام کاظم g با تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی     )نجفی و باقی نصرآبادی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

2-2-1. رفتارهای ثابت

رهبــران دینــی در هــر شــرایطی از منطــق ثابــت و اصیلــی پیــروی می کننــد. گرچــه متناســب بــا 
شــرایط سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و اقتضائــات زمانــی و مکانی، شــکل و ســبک 
متغیــری داشــته باشــد. نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه هــر الگــوی رفتــاری ممکــن اســت از یــک 
منطــق یــا ترکیبــی از منطــق هــا پیــروی کنــد. ماهیــت ایــن منطــق و نحــوۀ ترکیــب آن هــا، یــک 

الگــوی رفتــاری را از الگوهــای دیگــر متمایــز می ســازد. 

ــه ســمت رشــد و کمــال و دور  دغدغــه اساســی انبیــا و ائمــه معصومیــنb، هدایــت جامعــه ب
کــردن آنــان از انحرافــات، بــوده اســت. آنــان بــا رویکــرد آینده نگــری و مآل اندیشــی به طــور مــداوم، 
مشــغول نظــارت، پایــش و هدایــت رفتارهــای سیاســی فرهنگــی بوده انــد و برای تضمین ســالمت 
ــۀ  ــت در هم ــات می توانس ــن اقدام ــد. ای ــام می دادن ــی انج ــه، اقدامات ــی جامع ــی فرهنگ سیاس

شــرایط و مقتضیــات ثابــت یــا متغیــر باشــد.

از جملــه مولفه هــای رفتارهــای ثابــت در ســیرۀ امــام کاظــمg می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 
کرد:

2-2-1-1. پافشاری بر اصل امامت و رهبر شایسته

ــدن  ــود آم ــب به وج ــت را موج ــگاه امام ــت از جای ــر، غفل ــان دیگ ــد امام ــمg همانن ــام کاظ ام
فرقه هــای انحرافــی تهدیــدزا می دانســت. از ایــن رو، شــرایط و ویژگــی امامــان و رهبــران واقعــی را 
بیــان می کــرد و بــا ایــن اقــدام، هــم بــه مــردم می فهمانــد کــه رهبــران واقعــی چــه کســانی هســتند 
و هــم اعــالم می کــرد کــه گروهــی دیگــر شایســتگی  رهبــری جهــان را ندارنــد و امامــت و خالفــت 
 آن هــا نامشــروع اســت. بارهــا بــا تعییــن و تاکیــد بســیار می فرمودنــد: امــام بعــد از مــن فرزنــدم 

علــی بــن موســی اســت)ر.ک: مجلســی، 1403ق، ج 49: 17(.

2-2-1-2. اصل استفاده نکردن از هر وسیله ای

از دیــدگاه مطهــری »بــرای حــق بایــد از حــق اســتفاده کــرد. حتــی اگــر بدانیــم یک حــرف ناحق 
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ــه مــا چنیــن  ــه  کننــد، در عیــن حــال، اســالم ب و نادرســت، باعــث می شــود همــۀ گنهــکاران توب
کاری را اجــازه نمی دهــد. اســالم نیــازی بــه روش نادرســت و دروغ در راه خــود نــدارد. حــق را بــا 
باطــل آمیختــن، حــق را از میــان می بــرد. و حــق تــاب اینکــه همــراه باطــل باقــی بمانــد نــدارد) 
ر.ک: مطهــری،1377: ج 16: 110(. حاکمــان امــوی و عباســی هــر دو به منظــور تحکیــم 
 gقــدرت خــود، از تحریــف بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده می کردنــد. امــام کاظــم
کــه می دیــد تحریــف وســیلۀ مقاصــد منحرفــان شــده، بــه تبییــن معنــای واقعــی آثــار نقلــی دینــی 

ــه، 1387: 356(. ــن بابوی ــت)ر.ک: اب می پرداخ

2-2-1-3. اصل حفاظت از میراث علمی فرهنگی

خــط و مشــی علمــی فرهنگــی امــام کاظــمg، همــان خــط و مشــی امــام صــادقg بــود. 
محافظــت از خــط فکــری اصیــل مبتنــی بــر اعتقــادات صحیــح و بــاال بــردن اّطالعــات مذهبــی و 
پاســخگویی بــه شــبهات و القائــات مخالفــان، یکــی از مولفه هــای رفتــاری پیشــگیرانه از انحــراف 
اســت کــه ســیرۀ امــام کاظــم g مبتنــی بــر اصــول شــریعت، ســنت پیامبــر و امامــان اســتوار بود. 
ــاووس ، 1411 ق، ج1:  ــاوا)ر.ک: ابن ط ــق فت ــت دقی ــا و ثب ــث و گفت وگوه ــل احادی ــا درس، نق ب

220( عــالج واقعــه قبــل از وقــوع انحــراف می کــرد.

2-2-1-4. اصل اقتدار و مبارزه

اصــل اقتــدار در رفتــار امامــان معصــومb یــک اصــل مطلــق و ثابــت، امــا اعمــال قــدرت نســبی 
اســت. اصــل مبــارزه بــا دســتگاه ظلــم نیــز در رفتــار همــۀ ائمــه تابــع اصــول تخلف ناپذیــر بــود، 
ولــی بــه تناســب مقتضیــات زمــان و شــرایط محیطــی شــکل مبــارزه متفــاوت بــود. بــر ایــن اســاس 
ــد و همیشــه  ــا هیــچ خلیفــۀ جــوری ســازش نکردن اســت کــه ائمــه اطهــار در زمــان خودشــان ب
در حــال مبــارزه بودنــد)ر.ک. مطهــری، 1372: 97(. امــام کاظــمg نیــز همــۀ زندگــی خــود را 
وقــف ایــن جهــاد مقــدس ســاخته بــود. البتــه زمــان او ویژگی هــای خــود را داشــت و بــه تناســب 
زمــان مختصاتــی می یافت)خامنــه ای، 1390: 292(.  امــام در برابــر یکــی از کارگــزاران حکومــت 
عباســی می فرمایــد: »اگــر از بلنــدی پرتــاب شــده و قطعــه قطعــه گــردم نــزد مــن محبوب تــر اســت 
از ایــن کــه کاری بــرای ظالمــان انجــام دهــم یــا حتــی بســاطی برایشــان پهــن کنــم مگــر آن کــه 



83
الگوی مواجهۀ امام کاظم g با تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی     )نجفی و باقی نصرآبادی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

غــم مومنــی را برطــرف ســازم یــا اســیری را آزادکنــم یــا دینــی را ادا کنــم. امــام در ادامــه بــه عقوبــت 
ــی،1407ق، ج5: 110(.  ــان می پردازد«)کلین ــاوران ظالم ی

2-2-1-5. اصل تربیت و به کارگماری سرمایۀ انسانی

ــران  ــای رهب ــه راهبرده ــانی ازجمل ــرمایه های انس ــت س ــتعدادها و تربی ــف اس ــایی، کش شناس
معصــوم  بــوده اســت. امــام کاظــمg به رغــم فشــارهای فــراوان عباســیان، موفــق شــد صدهــا 
ــر  ــی و دیگ ــیری، کالم ــی، تفس ــی، حدیث ــای فقه ــته در زمینه ه ــی برجس ــی فرهنگ ــال علم رج
رشــته های علمــی تربیــت کنــد)ر.ک: طوســی، 1415ق: 3۲9-34۷ و القرشــی، 1413ق: ج۲: 

 .)3۷3-۲31

2-2-2.  رفتارهای اقتضائی) متغیر(

ــتی  ــون را به درس ــای گوناگ ــد موقعیت ه ــران بتوانن ــه رهب ــت ک ــد آن اس ــی نیازمن ــار اقتضای رفت
تشــخیص دهنــد و وضعیــت کنونــی را بــا آن هماهنــگ کننــد. بــه  عبــارت دیگــر، هــر آنچــه مدیــر 
در عمــل انجــام می دهــد، بــه مجموعۀ شــرایط موجــود وابســته اســت)ریچارد و دیگــران، 1979م: 
ــا پدیده هــای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی  19(. اصــول و معیارهــای ائمــهb در مواجهــه ب
ــام  ــی انج ــان، عمل ــات زم ــم مقتضی ــه حک ــت و ب ــاوت اس ــا متف ــی روش آن ه ــد ول ــه ثابت ان گرچ

می دادنــد  کــه ممکــن بــود آن را در یــک زمــان و شــرایط دیگــر انجــام ندهنــد.

شــناخت الگــوی مواجهــه امــام کاظــم g در مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم زمانــۀ خویــش، نیازمنــد 
شــناخت عناصــر و عواملــی اســت کــه الگــو و ســیرۀ آن حضــرت متأثــر از آن هــا و در چهارچــوب و 
مرتبــط بــا منطــق و معیــار ثابــت بــوده اســت. ایــن رفتــار غالبــا به اقتضــای شــرایط تهدیــد صــادر 
ــد کــه در  ــی را به وجــود می آوردن ــکار انحرافــی، جریان های ــۀ امــام کاظــم g اف می شــد. در زمان

ادامــه بــه شــیوه برخــورد امــام کاظــمg بــا آن هــا بــه تناســب شــرایط اشــاره می شــود.

2-2-2-1. کار تشکیالتی

ــه  ــت الل ــر آی ــه تعبی ــا تهدیدهــا، تشــکیالتی عمــل کــردن اســت. ب یکــی از راه هــای مواجهــه ب
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ــتن  ــا داش ــارزه ب ــک مب ــکیالتی، ی ــارزه تش ــک مب ــی، ی ــارزۀ طوالن ــک مب ــه ی ــه ای: »قضی خامن
افــراد زیــاد اســت«)خامنه ای، 1390: 297(. یکــی از آن تشــکیالت، ســازمان وکالــت اســت کــه 
نهــادی راهبــردی و الگوســاز بــرای شــیعه از طــرف امامــان معصــوم به منظــور تفــّوق بــر شــرایط 
عصــر خویــش بــود. نظــارت و دسترســی همه جانبــه بــه اقصــی نقــاط و همچنیــن مبــادالت مالــی 
gو فرهنگــی از جملــه اهــداف ایــن ســازمان اســت. پایه هــای ایــن ســازمان در زمــان امــام کاظم
گذاشــته شــد و هــدف، آن بــود کــه بــا ایجــاد هســتۀ دانــا و شــبکۀ توانــا در ســازمان وکالــت، اهداف 
دینــی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و مالی خــود را محّقــق ســازند)ر.ک: جبــاری، 1392: 7(. 
امــام کاظــم g در مقــام  هدایــت تشــکیالت وکالــت، برخوردهایــی بــا جریان هــای انحرافــی  کــه 
به نحــوی  مرتبــط بــا ســازمان وکالــت بودنــد، انجــام مــی داد. ارتبــاط ایــن جریان هــا بــا ســازمان، 
یــا از ایــن جهــت ناشــی می شــد کــه بعضــی از اعضــای ســازمان، یعنــی وکال بــه خیانــت، فســاد، 
فســق و انحــراف  فکــری و اخالقــی آلــوده می شــدند، یــا اینکــه افــرادی بــه دروغ بــا اّدعــای بابّیت و 

وکالــت از امــام در پــی تحّقــق اهــداف فاســد و شــیطانی بودند)جبــاری،1382،ج1: 187(.

2-2-2-2. تنویر افکار 

منطــق اقتضایــی امــام معصــوم، در جلوگیــری از فرهنــگ انحرافــی، تبیین و هشــدار روشــنگرانه 
اســت. مــورد کاوی رفتــار اقتضایــی در ســیرۀ امــام رضا علیه الســالم دربارۀ واقفیان مشــهود اســت 
ــان انجــام می شد)حســن  ــه تاثیرگــذاری آن ــزوا کشــاندن و محــدود کــردن دامن کــه به جهــت به ان
پــور، 1392: 161(. بــا همیــن منطــق، امــام کاظــم g بــا تیزبینــی و مشــاهده خطــراِت پیــش 
روی، تهدیــداِت قطعــِی خوانش هــای انحرافــی را مشــاهده و اقــدام بــه روشن ســازی افــکار 

ــد. ــی می کردن عموم

جریــان جبرگرایــی در زمــان امــام کاظــم g طرفدارانــی داشــت. اهــل حدیــث در مســئلۀ جبر و 
اختیــار، جبــری مســلك بودند. حاکمــان امــوی1 )نشــار، 1977م، ج1: 231-232( و عباســی هر 
دو به منظــور تحکیــم قــدرت خــود، از جبرگرایــی جانبــداری می کردنــد. جبرگرایــان بــرای اثبــات 
نظرّیــه خــود بــه ظواهــر بعضــی آیــات و روایــات اســتناد می کردنــد. ازجملــه ایــن روایــت نبــوی کــه 

1. بنا به نقل مورخان، معاویه طالیه دار ترویج اعتقاد به جبر بود) طبری، 1383: 51(.
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می فرمایــد: »بدبخــت کســی اســت کــه در رحــم مــادر گرفتــار شــقاوت شــود و خوشــبخت کســی 
 g اســت کــه در شــکم مــادر ســعادتمند باشــد.«) مجلســی، 1403ق، ج1: 44(. امــام کاظــم
کــه می دیــد قائــالن بــه جبــر ایــن حدیــث را دســتاویز قــرار داده انــد، بــه تبییــن معنــای واقعــی آن 
پرداخــت و منظــور پیامبــر را ایــن دانســت کــه خداونــد می دانــد کــه بدبخــت )پــس از تولــد( کــردار 
اشــقیا و خوشــبخت کــردار ســعادتمندان را خواهــد داشــت)ابن بابویــه، 1387: 356(. امــام بــا 
ایــن تفســیر روشــن، بــه پیــروان خــود آموخــت کــه علــم خداونــد بــه ســعادت یــا شــقاوت فــردی، 
موجــب جبــر و ســلب اختیــار از او نمی شــود؛ بلکــه هــر کــس بــا اختیــار خــود می توانــد راه آینــده و 
سرنوشــت خویــش را انتخــاب کنــد. امــام می فرمــود: »خداونــد هیــچ یــک از مخلوقاتــش را مجبور 
بــه نافرمانــی نکــرده است«)مجلســی، 1403ق، ج 5: 26(. اگــر تنویــر امــام  کاظمg به شــرحی 

کــه بیــان شــد، نبــود، اندیشــه جبرگرایــی، تشــّیع را نیــز بــه انحــراف می کشــاند.

2-2-2-3. برمالسازی احادیث ساختگی

از مصادیــق انحــراف فرقــه ای تهدیــدزا، احادیــث ســاختگی بــود کــه  به منظــور ایجــاد فتنــه بــر 
ســِر مســائل اجتماعــی، کالمــی، فقهــی، تفســیری و ... بــا مهــارت خاصــی در میــان احادیــث و 
روایــات نبــوی گنجانــده شــده بــود)ر.ک: جعفریــان، 1381: 416-413(. برمالســازی تحریفــات 
و جعلیــات اهــل حدیــث ماننــد تشــبیه گرایی و عقیــده ارجــاء ازجملــه مواجهه هــای امــام اســت. 

ــد  ــزول خداون ــوی »ن ــث نب ــد، حدی ــتناد می کردن ــدان اس ــث« ب ــل حدی ــه »اه ــی ک از روایات
بــه آســمان دنیــا« بــود)ر.ک: ابــن کثیــر دمشــقی،  1419ق، ج2: 19(. پذیــرش چنیــن 
ــد از  ــی خداون ــول جابه جای ــز قب ــبیه و نی ــه تش ــده ب ــتلزم عقی ــورت، مس ــن ص ــه ای ــی ب روایت
مکانــی بــه مــکان دیگــر بــود. اهــل حدیــث آشــکارا ایــن اعتقــاد را بــه اســتناد ایــن احادیــث 
ــام  ــد. ام ــوال می کردن ــوم س ــان معص ــث از امام ــن احادی ــارۀ ای ــز درب ــاب نی ــرح و اصح مط
کاظــم g در مقــام پاســخ فرمودنــد: »خداونــد فــرود نمی آیــد، نیــازی نــدارد تــا فــرود آیــد. 
ــه نــزد او دور اســت و نــه دوری بــه  در نــگاه او دوری و نزدیکــی مســاوی اســت، نــه نزدیکــی ب
ــارۀ  ــا درب ــد، اّم ــه او نیازمندن ــه ب ــه هم ــدارد، بلک ــزی ن ــه هیچ چی ــاج ب ــك. او احتی ــزد او نزدی ن
ــد فــرود می آیــد!« ایــن را  ــد کــه: »خداون ــد را چنیــن توصیــف کرده ان ــان کــه خداون گفتــار آن
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کســی می گویــد کــه خــدا را بــه نقــص و زیــادت مّتصــف کــرده اســت. هــر متحّرکــی نیــاز بــه 
ــه  ــی ک ــس کس ــد. پ ــت درآی ــه حرک ــك آن ب ــه کم ــا ب ــت درآورد ی ــه حرک ــا او را ب ــّرك دارد ت مح
ــه  ــی ک ــدا، از صفات ــف خ ــود. در توصی ــالك می ش ــرد، ه ــی بب ــن[ گمان های ــدا ]چنی ــه خ ب
ــتن،  ــتن  و نشس ــدن، برخاس ــال  و فرود آم ــّرك، انتق ــك و تح ــادت، تحری ــص و زی ــه نق ــدا را ب خ
ــدگان  ــه وصف کنن ــف این گون ــر از وص ــر و برت ــد باالت ــرا[ خداون ــد. ]زی ــازد، بپرهیزی ــدود س مح
ــز در  ــا g نی ــام رض ــت«)کلینی، 1429ق، ج1: 125(. ام ــدگان اس ــن گمان کنن ــم ای و توّه
این بــاره بــا تحریف شــده دانســتن روایــت، معنــای جســمانی را از چهــرۀّ روایــت اهــل حدیــث 
ــود؛  ــار ســلبی امــام کاظــمg نب می زداینــد)ر.ک: محمــد جعفــری، 1395: 69(. اگــر رفت

ــت. ــم راه می یاف ــیعه ه ــه درون ش ــرات ب ــن تفّک ای

2-2-2-4. مبارزۀ منفی

در هــر دیــن و مذهبــی، ممکــن اســت کســانی یافــت شــوند کــه در بعضــی از آموزه هــا یــا اصــول 
آن، جانــب مبالغــه را بگیرنــد و دربــاره شــخصّیت های دینــی دچــار غلــّو شــوند. در میــان شــیعیان 
نیــز گروهــی دربــارۀ ائّمــه غلــّو می کردنــد و حّتــی بعضــی بــرای آن حضــرات قائل بــه مقــام الوهّیت 
می شــدند.1 ایــن گــروه در آغــاز بــه غلــّو دربــارۀ ائمــه پرداختنــد، ولــی از قــرن دّوم بــه بعــد مطالــب 

غلّوآمیــز را بــا سیاســت آمیختند. 

جریــان غلــّو در عصــر امــام صــادق g موجــب آشــفتگی در عقایــد و افــکار شــیعه شــده بــود 
کــه انــزوای شــیعه را بــه دنبــال داشــت، به گونــه ای کــه شــیعه را در نظــر مکاتــب و مذاهــب دیگــر 
ــود کــه برخــی از  ــان به قــدری ب ــن جری ــت ای ــوه داد. اهمّی ــروع جل ــه ف ــد نســبت ب ــد و بن ــی قی ب
فرقه نــگاران، غالیــان را در زمــرۀ فرقه هــای اصلــی شــیعه قلمــداد کرده اند)اشــعری، 1369، 
ج1: 65-66(. امــام کاظــم g در مواجهــه بــا جریــان فکــری غلــّو، رفتارهــای ســلبی داشــتند 

1. عالمــه مجلســی مظاهــر غلــو را در اعتقــاد بــه امــور زیــر برشــمرده اســت: 1. الوهیــت پیامبــر و ائمــه طاهریــن علیهــم الســالم. 2. در 
معبودیــت یــا خالقیــت و رازقیــت شــریک خداینــد. 3. حلــول خداونــد در آن هــا یــا اتحــاد خداونــد بــا آنــان. 4. آنــان بــدون وحــی و الهــام 
ــان، اطاعــت  ــا معرفــت آن ــارۀ ائمــه طاهریــن ع 6. تناســخ ارواح ائمــه در بدن هــای یکدیگــر. 7. ب الهــی از غیــب آگاه انــد. 5. نبــوت درب
خداونــد و تــرک معصیــت الهــی الزم نیســت. ســپس مجلســی می فرمایــد: »اگــر کســی قائــل بــه یکــی از ایــن انــواع غلــّو باشــد، ملحــد 
و کافــر اســت. از دیــن خــارج شــده اســت، همان طــور کــه ادلــۀ عقلــی و آیــات و اخبــار  بــر ایــن مســئله داللــت دارد«)مجلســی، 1403ق 

، ج25: 346(.
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کــه از جملــه آن هــا افشــای ماهّیــت، اعــالم برائــت، تکذیــب عقایــد، لعــن و نفریــن آنان)طوســی، 
1409ق: 483( و ســفارش بــه قطــع ارتبــاط بــا آنــان بــوده اســت)ر.ک: نــوری، 1408 ق، ج 12: 
315(. ایــن رفتــار اقتضایــی توســط امــام رضــاg نیــز ادامــه یافت)امــام جمعــه زاده  و محمــود 

اوغلــی، 1393: 23-22(.

2-2-2-5. تقیۀ نفوذ

ــاران  ــارزه و حرکــت فکــری، سیاســی و فرهنگــی اهــل بیــت b و ی ــی کــه مب یکــی از راه های
صدیــق آنــان را مجــال رشــد و اســتمرار بخشــید، تــالش خســتگی ناپذیر و جهــاد و مبــارزۀ خطیــر 
آن بزرگــواران و توســل به شــیوۀ الهــی تقیــه بــود. از طرفــی، پیــرو اصــل تربیــت نیــروی انســانی و 
به اقتضــای شــرایط، امــام کاظــمg بــا هــدف پیشــگیری و بــا برنامــه ای حســاب شــده یعنــی 
تقیــۀ نفــوذ) ر.ک: رضایــی آدریانــی، 1389: 305( نیروهــای فّعــال و مطمئــن ماننــد علــی بــن 
ــئولّیت های  ــارون در مس ــدان ه ــی فرزن ــی  علم ــعث، مرّب ــن اش ــد ب ــن محم ــر ب ــن و جعف یقطی
کلیــدی حکومــت باطــل عباســی نفــوذ می دادنــد و آن هــا بــا شــخصیت علمــی و دینــی اســتوار 
خــود، بــدون اســتحاله شــدن، در جامعــۀ شــیعی کارآمــدی داشــتند)ر.ک: مجلســی، 1403ق، 

ج48: 158(.

الگوی مواجهۀ امام کاظم g با تهدیدات نرم دارای دو ساحت ذیل است: 

در ســاحت منطــق مواجهــه، عوامــل و شــرایطی بــر نحوۀ مواجهــه و مقابلــه با تهدیــد از جهت 
بســیط یــا پیچیــده بــودن تأثیــر می گــذارد و منجــر بــه تفــاوت تصمیمــات و اقدامــات می شــود 
ــوع آن 2.  ــق و موض ــع، عم ــه، مرج ــت دامن ــد از جه ــرایط تهدی ــت از: 1. ش ــارت اس ــه عب ک
شــرایط جبهــۀ خــودی و پیامــد اقــدام تهدیــد شــونده 3. تعــدد، شــرایط و موقعیــت تهدیدگــر 
4. فضــای حاکــم بــر معــادالت امنیتــی. در ســاحت شــیوۀ مواجهــه بــه دو گونــه مواجهــۀ امــام 
ــیم  ــوح ترس ــل به وض ــرح وارۀ ذی ــه در ط ــیم ک ــی می رس ــت و اقتضای ــای ثاب ــم g رفتاره کاظ

شــده اســت.
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3. نتیجه گیری و پیشنهاد

ــیرۀ  ــدات در س ــت تهدی ــاز و مدیری ــوی امنیت س ــف الگ ــی، کش ــی بوم ــت امنیت پژوه راه تقوی
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ائمــه اطهــار b اســت. کاربســت الگــو و منطــق مواجهــۀ امــام کاظــم g بــا تهدیــدات نــرم بــه 
دلیــل تشــابه آن زمانــه بــا شــرایط کنونــی اســت. الگــوی رفتــاری مواجهــه امــام دارای دو منطــق 
ثابــت و اقتضایــی اســت. منطــق اقتضایــی تابــع عواملــی ماننــد شــرایط و توانایی هــا و اهــداف و 
انگیزه هــای تهدیدگــر؛ توانایی هــا، ظرفیت هــا، ضعف هــا و کاســتی ها و شــرایط تهدیــد شــونده و 

شــرایط تهدیــد و فضــای حاکــم بــر آن خواهــد بــود.

نتایــج مطالعــه و بررســی الگــوی مواجهــۀ رفتــاری امــام کاظــم g بــا تهدیــدات نــرم بــه شــرح 
ذیــل اســت: 

1. امــام کاظــم g بــا توجــه بــه شــرایط تهدیدشــونده، بــا مخاطب شناســی سیاســی فرهنگــی، 
ــن  ــی و از ای ــدات ارزیاب ــا تهدی ــودۀ مــردم را در مواجهــه ب ــدات یعنــی ت ســطح فکــری آمــاج تهدی

طریــق تصویــر روشــنی از توانمنــدی در مواجهــه بــا تهدیــدات ارائــه کــرد.

2. امــام کاظــم g بــا پافشــاری بــر اصــل امامــت و رهبری شایســته، بــا کار تشــکیالتی موفق به 
ایجــاد هســتۀ دانــا، و شــبکه توانــا بســتر و زمینه ارتقــای توده هــای مــردم را فراهــم کرد.

3. امــام کاظــم g بــا حفاظــت از میــراث علمــی فرهنگــی برجــای مانــده از رســول خــدا و امــام 
صــادق g بــه شناســایی، کشــف اســتعدادها و تربیــت ســرمایه های انســانی پرداخــت.

ــار(  ــاور، اطالعــات، گرایــش و رفت ــه فرهنــگ )ب ــت ارکان چهارگان ــا مدیری ــام کاظــم g ب 4. ام
ــا تهدیــدات مصونیــت بخشــید.  جامعــه را در مقابلــه ب

شایسته است:

1. محققــان الگــوی فــوق را در زیســت بوم سیاســی فرهنگــی رهبــران فکــری قابــل تاســی دیگــر 
معصومــان رصــد کننــد و رفتارهــای ثابــت و اقتضایــی را احصــا، تبییــن و تحلیــل نمایند. 

ــا  ــه ب ــد در مواجه ــت کارآم ــرای مدیری ــرای اج ــگ ب ــت و فرهن ــۀ سیاس ــازان عرص 2. تصمیم س
ــناد  ــی از اس ــوان یک ــوق را به عن ــوی ف ــا الگ ــبکه توان ــا و ش ــته دان ــاد هس ــا ایج ــرم، ب ــدات ن تهدی

ــد. ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــتی م باالدس
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