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مقاله پژوهشی

الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدهای
نرمسیاسیفرهنگی

دریافت 1400/9/1 :پذیرش1400/11/23 :
مرتضی نجفی ،1علی باقی نصرآبادی
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چکیده
تهدیــد نــرم گرچــه مفهومــی مدرن اســت ،اما همــواره در معــادالت امنیتی و مناســبات سیاســی و فرهنگی
بــوده و تهدیدگرهــا از آن بـرای کنــارزدن رقیب،اســتفاده کــرده و تهدیدشــوندهها نیــز الگوهــای مختلفــی را
بـرای مقابلــه بــا آن بـهکار بردهانــد .امــام کاظــم  gدر عصــر خــود بهعنــوان یــک دوران پیچیده ،با کاربســت
الگویــی موفــق توانســت جامعــۀ شــیعه را از تهدیــدات نــرم سیاســی فرهنگــی مصــون و آن را هدایــت کنــد.
ســوال اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه ماهیــت الگــوی مواجهــۀ آن حضــرت در مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم
سیاســی فرهنگــی چیســت و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن کــدام اســت؟ بـرای پاســخ علمــی بــه این پرســش و
دسـتیابی 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 .یافتههــا بیانگــر ایــن
موضــوع اســت کــه الگــوی مقابلــه آن حضــرت بــا توجــه بــه شـرایط 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 شـرایط خــاص زمانــۀ آن حضــرت از حیــث فرهنگــی سیاســی و موقعیت
تهدیدگـران و همچنیــن وضعیــت شــیعیان و شـرایط پیچیــده شــکل گرفــت .ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــۀ
اجمالــی رهنمــون شــد کــه الگــوی موفــق و اســامی تابــع دو رکــن اســت :رکــن ثابــت و تخلفناپذیــر کــه
منبعــث از اصــول دینــی اســت و رکــن متغیــر که تابــع مقتضیــات زمان و متناســب با شـرایط عناصــر تهدید و
شـرایط فضــای زمانــه اســت کــه بــه الگــو و ســیرۀ امــام ماهیــت وحــدت در عیــن کثــرت داده اســت.
کلیدواژهها :امام کاظم ،gالگوی مواجهه ،تهدیدات نرم ،تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی ،مقابله.
 .1دانش آموخته سطح  ۴حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه فقه پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق ( gنویسندۀ مسئول):

najafi4321@gmail.com
 .2استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادقbaqi1341@gmail.com : g
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مقدمه
امنیتپژوهــی در جامعــۀ علمــی ایــران از رهگــذر رشــد و توســعهای کــه در دو دهــۀ اخیــر داشــته
اســت ،گرچــه نتایــج ارزشــمندی را برجــای گذاشــت ،امــا دیدگاههــای بومــی امنیتپژوهــی تــا
رســیدن بــه نقطــۀ مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد .در ایــن مســیر ،یکــی از راههــای تقویــت و ارتقــای
امنیتپژوهــی بومــی ،کشــف الگوهــای امنیتســازی و مدیریــت تهدیــدات در ســیرۀ ائمــه اطهــار
 bاســت ،زیــرا یکــی از منابــع شــناخت از نظر اســام ،ســیرۀ معصومین  bاســت؛ یعنــی عالوه
ََ
بــر سخنانشــان ،ســیره و روش آنهــا منبعــی بــرای شــناخت اســت(مطهری .)29: 1383 ،لقـ ْـد
َ َ ُ
ٌ
َّ ُ ٌ
1
كان لكـ ْـم ِفــی َر ُســول اللـ ِـه أ ْسـ َـوة َح َسـ َـنة(احزاب.)21 ،
ِ
گرچــه ایــن آیــۀ قــرآن مربــوط بــه پیغمبــر اکــرم اســت ،ولــی از نظــر شــیعه ،اســوه و الگــو بــودن
ســیرۀ پیامبــر  nو ائمــه بــرای پیروانشــان هیــچ فرقــی نمیکنــد .بــرای بررســی الگــو و ســیرۀ
سیاســی ،فرهنگــی و امنیتــی معصومیــن میتــوان بــه دو صــورت انجــام داد :ســیرۀ یــک پیشــوای
معصــوم  250ســاله یــا ســیرۀ هــر یــک از ائمــه اطهــار  bبهصــورت مجــزا .هــر یــک از ایــن دو
پژوهــش دارای محســناتی اســت .در ایــن پژوهــش ،ســیرۀ امــام کاظــم gدر مواجهــه بــا تهدیدات
نــرم مبنــای بررســی قرارگرفــت .اهمیــت این بررســی ایــن اســت کــه دورۀ  35ســاله آن حضرت یکی
از مهمتریــن مقاطــع زندگــی ائمــه  bاســت .زعامــت امــام مقــارن بــا چهــار حکومــت چهــار نفــر از
خلفــای عباســی بــوده و دو تــن از آنهــا مقتدرتریــن ســاطین بنیعباســی محســوب میشــدند.
از ایــن رو ،بــه مــوازات تهدیــدات ســخت و نــرم پیچیــدۀ حکومــت عباســیان علیــه اســام نــاب،
هویــت جامعــۀ شــیعه و جایــگاه والیــت امــری امــام موســی بــن جعفــر ،gجریــان هــای فکــری و
عقیدتــی و فرصتطلبــی نیــز در ایــن دوران وجــود دارنــد کــه برخــی بــه اوج رســیده و برخــی زاده
شــدهاند .از ایــن رهگــذر ،فضــای ذهنــی جامعــۀ اســامی را از تعارضــات ،انباشــته و حرب ـهای در
َ
دســت قدرتمــداران ،آفتــی در هوشــیاری اســامی و سیاســی مــردم گشــته و میــدان را بر َعلـمداران
صحنــۀ معــارف اســامی و صاحبــان دعوت علــوی ،تنگ و دشــوار ســاخته بود(خامنــه ای:1390 ،
 .)335درواقــع امــام کاظــم  gدر ایــن دوران بــا فضــای بســیار پیچیــده و بــا تهدیــدات ســخت،
 .1قطعاً براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیكوست.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401
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نیمهســخت و نرمــی روبـهرو بــود کــه بــرای مصونســازی جامعــۀ اســامی ،انســجام جامعــۀ شــیعه
و هدایــت جامعــه بــه اســام نــاب و نظــام والیــی نیازمنــد مبــارزه و مدیریــت هوشــمندانه و مقابلــه
دوراندیشــانه و حکیمانـهای بــا آنهــا بــود .بــاور بــه اینکــه علــم و رفتــار امــام کاظــم  gماننــد ســایر
معصومیــن دارای جامعیــت ،عمــق و ژرفــای بیکــران اســت 1 ،ایــن ســوال را متبــادر ســاخت کــه بــا
چــه الگویــی امــام کاظــم gبــا تهدیدات نــرم و پیچیــدۀ زمانۀ خویــش مواجه شــد و با آنهــا مقابله
کــرد؟ تردیــدی نیســت کــه تمــام گفتــار ،رفتــار و ســیرۀ امامــان معصــوم از منطــق و اســلوب خاصی
پیــروی میکنــد؛ 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  gبــا تهدیــدات نــرم
زمانــۀ خویــش در کاربســت آن بــرای شــرایط کنونــی اســت بهخصــوص اینکــه شــباهتهای زیــادی
بیــن تهدیــدات نــرم دورۀ آن حضــرت بــا شــرایط حاضــر وجــود دارد .بــا ایــن وصــف ،مســئلۀ اصلــی
پژوهــش ،کشــف الگــوی عملــی امــام موســی بــن جعفــر gدر مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم سیاســی
فرهنگــی اســت .در نتیجــه ،چیســتی منطــق تخلفناپذیــر 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.

 .1مبانی نظری
 .1-1مفاهیم
بــرای دسـتیابی بــه درک بهتــر الگــوی مواجهــۀ امــام کاظــم gدر برابــر تهدیــد نــرم توجــه بــه
تعریــف واژگان کلیــدی ذیــل ضــروری اســت:
ـت
ـع ال َکلِــم یــا «أُ ْعطِ یـ ُ
ـد اُعطِ یـ َ
ـد اُعطِ یـ ُ
ـم َو ل َ َقـ ْ
 .1پیغمبــر اکــرم  nبــه امیرالمؤمنیــن  gفرمــود :ل َ َقـ ْ
ـت یــا َعلــی َجوا ِمـ َ
ـت َجوا ِمـ َ
ـع ال َکلِـ ْ
ـع العِلم»(فیــض کاشــانی1406 ،ق ،ج .)260 :1اســتاد مطهــری در توضیــح ایــن حدیــث میگویــد
ـع ال ْ َكلِـ ِ
ـی َج َوا ِمـ َ
َج َوا ِمـ َ
ـم َو أعطــی َعلـ ّ
همانطــور کــه ســخنان پیغمبــر عمیــق اســت ،رفتــار پیغمبــر هــم آنقــدر عمیــق اســت کــه از جزئیتریــن کار پیغمبــر میشــود
ـم» قواعــد عمومــی اســت بــرای حل مشــكالت
ـع ال ْ َكلِـ ِ
قوانیــن اســتخراج کرد(همــان .)45 ،آیــت اهلل جــوادی آملــی نیــز گفــت کــه َ
«ج َوا ِمـ َ
دنیا(جــوادی آملــی ،درس خــارج فقــه.)1391/3/6 ،
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واژۀ «الگــو» در فارســی ،بــه معنــای «نمونــه» بــهکار مــیرود و معــادل آن در عربــی «مثــال»،
«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،)45 :1369 ،
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 .)65 :1386 ،از تعریــف لغــوی
و اصطالحــی الگــو مــی تــوان دو کارکــرد را در ایــن مقالــه انتظــار داشــت :انتظــار اول ایــن اســت
کــه از طریــق الگوهــا پدیدههــای 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 کاظــم gدر چگونگــی مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم بــر اســاس
منطــق شــرایط و متغیرهــای متعــدد و پیچیــدۀ محیطــی از یکســو و اصــول و معیارهــای ثابــت
دینــی از ســوی دیگــر اســت.
در خصــوص تهدیــد نــرم بهعنــوان دومیــن متغیــر کلیــدی ایــن پژوهــش ،تلقــی واحــدی وجــود
نــدارد .برخــی نــرم بــودن تهدیــد را براســاس ابــزار و شــیوههای تهدیــد تعریف کردنــد و بر ایــن پایه،
تهدیــد نــرم بــه آن دســته تهدیداتــی گفتــه میشــود کــه در آن از ابزارهــا و شــیوههای غیرخشــونت
آمیــز اســتفاده شــود .برخــی نــرم بــودن تهدیــد را از منظــر هــدف و ســوژه تهدیــد بررســی کردهاند.
از ایــن نظــر ،تهدیــد نــرم مجموعــۀ اقداماتــی درصــدد تغییــر نگرشهــا ،افــکار و عالیــق افــراد یــا
جامعــه اســت .ایــن پژوهــش بــه تهدیــد نــرم نــگاه ترکیبــی دارد و بــه تهدیداتــی اطــاق میشــود
کــه ماهیــت آنهــا ناظــر بــر مقــوالت ذهنــی اســت و بــا بهکارگیــری ابزارهــای غیرخشــونت بــار
همــراه اســت(افتخاری .)50 :1391 ،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 میشــود.
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 .2-1چهارچوب نظری
چهارچــوب نظــری در پژوهــش علمــی ،راهنمــای محقــق بــرای فرایند تحقیــق و توجیــه تئوریک
متغیرهــای پژوهــش اســت .دو متغیــر اصلــی در ایــن پژوهــش ،ســیرۀ مواجهــۀ امــام کاظــمg
بــا تهدیــد نــرم اســت .چهارچــوب نظــری بهعنــوان توجیهکننــدۀ رابطــۀ بیــن متغیرهــای ایــن
پژوهــش ،منطــق حاکــم بــر رفتــار کنشــی و واکنشــی(مواجهه) اســت .منظــور از منطــق ،یــک
سلســله روشهــا ،اســلوب ،اصــول و معیارهایــی اســت کــه بــر رفتــار اشــخاص یــا مدیریــت تهدیــد
حاکــم اســت .بهطــور 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 میکنــد .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 ،ج.)74-59 :16

توضیــح اینکــه اگــر اســتراتژی مواجهــه نتیجــۀ عملــی تولیــد شــده از درون یــک نظــام معرفتــی
باشــد ،در آن صــورت میتــوان بــا لحــاظ کــردن مؤلفههــای اساســی منطــق بــه ســه صــورت
ارزیابــی کــرد :منطقــی (کــه امــکان توفیــق باالیــی برخــوردار اســت) ضــد منطق(کــه بهاحتمــال
قــوی بــه شکســت میانجامــد) 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 میشــود) .از ایـنرو ،در یــک رفتــار منطقــی ،منطــق اولیــه حکــم بــه تبعیــت
از اصــول اصیــل و تخلــف ناپذیــری از آن و منطــق ثانویــه حکــم بــه لحــاظ کــردن تواناییهــا و
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

67

68
شــرایط محیطــی دارد و مجمــوع ایــن ارکان ،یــک اســتراتژی را منطقی ،غیرمنطقــی و ضدمنطقی
میســازد(ر.ک :افتخــاری .)514-510 :1380 ،در نتیجــه ،الگــوی رفتــاری یــا اســتراتژی

1

مواجهــه دارای دو منطــق و اصــل کلــی اســت .1 :منطــق ثابــت و تغییرناپذیــر  .2منطــق متغیــر
و مبتنــی بــر شــرایط و مقتضایــات زمانــی و محیطــی و ظرفیتهــا و تواناییهــای عامــل کــه در
چهارچــوب منطــق اولیــه ماهیــت متغیــر دارد؛ بنابرایــن ،منطــق و معیــار ثابــت در مواجهــه بــا
پدیدههــا تابــع جهانبینیهاســت ،امــا شــکل و نحــوۀ مواجهــه تابــع عوامــل متعــدد محیطــی
و شــرایط زمانــی و مکانــی اســت .هرچنــد ایــن حکــم خــودش بهنوعــی اصــل ثابــت و ناشــی از
جهانبینــی و حکمــت نظــری اســت .بــا ایــن وصف،عوامــل و شــرایطی کــه بــر نحــوۀ مواجهــه و
مقابلــه تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه تفــاوت تصمیــم و اقــدام یــک فــرد یــا رهبــر نســبت بــه دیگــران
میشــود ،عبــارت اســت از .1 :تواناییهــا ،ظرفیتهــا ،ضعفهــا و کاســتیها و شــرایطی جبهــۀ
خــودی یــا تهدیدشــونده .2 .شــرایط و تواناییهــا و اهــداف و انگیزههــای تهدیدگــر  .3نتیجــه و
پیامــد اقــدام تهدیدشــونده .4 .تعــدد تهدیدگرهــا و موقعیــت آنهــا کــه آیــا بیــن آنهــا موقعیــت
تعــارض یــا تقاطــع یــا تراکــم وجــود دارد یــا نــه؟  .5موضــوع تهدیــد .آیــا بــا یــک موضــوع روب ـهرو
هســتیم یــا بــا چنــد موضــوع؟ اگــر چنــد موضــوع اســت ،آیــا متراکــم و بههــم تنیــده و وابســته
اســت یــا متقاطــع و از هــم جــدا؟  .6مرجــع تهدیــد .کــدام ارزشهــای اساســی در معــرض تهدیــد
اســت؟  .7عمــق تهدیــد .آیــا تهدیــد ،ارزش هــای اساســی و حیاتــی را در معــرض قــرار داده اســت
یــا ارزشهــای درجــه 2یــا  3را؟  .8فضــای حاکــم بــر معــادالت امنیتــی .آیــا فضــای حاکــم بــر
تهدیدگــر و تهدیدشــونده ،بســیط اســت یــا پیچیــده؟ «ویژگــی بــارز فضــای بســیط ،تکمنطقــی
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 کانونهــا و علــل متعــددی
ناشــی میشــود»(ر.ک :افتخــاری 514-510 :1380 ،و همــان .)221-217 :1385 ،یکــی از
نتایــج کاربــردی تفکیــک فضــای پیچیــده و بســیط ،در نحــوۀ مدیریــت تهدیــد اســت .در فضــای
بســیط بــرای مدیریــت تهدیــد میتــوان از منطــق واحــدی بهــره گرفــت ،امــا در فضــای پیچیــده
الزم اســت کــه حوزههــای مختلــف تفکیــک شــده و منطــق حاکــم بــر هــر حــوزه را فهــم کــرد و
 .1در این جا مراد جوهره استراتژی است که به معنای تصمیم و اقدام برای هدایت است.
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مجموعــۀ ایــن منطقهــای جداگانــه را در یــک ســاختار نظــری واحــد گــرد آورد و نحــوۀ مواجهــه بــا
آنهــا را ســامان داد.

ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه محققــان در خصــوص معــادالت امنیتــی از جملــه
مدیریــت تهدیــد و باالبــردن ضریــب امنیتــی ،منطقهــای مختلفــی را براســاس مبانــی گفتمانــی
مطــرح کردهانــد .برخــی ســه منطــق زور یــا ســلطه ،منطــق اقنــاع و منطــق جماعــت را مطــرح
کردهانــد(ر.ک :افتخــاری .)511 :1380 ،برخــی بــه پنــج منطــق زور یــا ســلطه محــض ،منطــق
اقنــاع ،منطــق رقابــت و منطــق همــکاری اشــاره کردهاند(خلیلــی .)124 :1391 ،شــهید
مطهــری در یــک معنــای موسـعتر ،معتقــد اســت کــه هــر یــک از افــراد و مکتبهــا دارای منطــق
رفتــاری خــاص اســت .منطــق زور ،منطــق فریــب و خدعــه ،منطــق محبــت و اخــاق ،منطــق
دوراندیشــی و تدبیــر ،منطــق صبــر ،منطــق تمــاوت و مــرده وشــی و منطــق قاطعیــت از جملــه این
منطقهاســت(ر.ک :مطهــری ،1377 ،ج 54-50 :16و  .)72افزونبــر ایــن ،برخــی از الگوهــای
رفتــار از منطــق ترکیبــی پیــروی میکننــد .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 آنهــا ،یــک الگــوی رفتــاری را از الگوهــای دیگــر متمایــز میســازد.
 .3-1پیشینۀ تحقیق
در خصــوص امــام کاظــم  ،gآثــار متعــددی بهصــورت کتــاب و مقالــه تدویــن شــده اســت.
محتــوای مجمــوع ایــن آثــار در چنــد حــوزه قابــل دســتهبندی اســت.
 .1ســیرۀ فرهنگــی و اجتماعــی امــام کاظــم  :gبخشــی از آثــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه
بــه ســیرۀ فرهنگــی و اجتماعــی آن حضــرت پرداختهانــد کــه بــرای نمونــه میتــوان بــه مقالــۀ
«گونهشناســی روایــات ســیرۀ اجتماعــی سیاســی امــام کاظــم  »gنوشــتۀ صرامــی()1392
و «ســیرۀ فرهنگــی امــام کاظــم »gنوشــتۀ حســینی(« ،)1397حیــات فرهنگــی امــام موســی
کاظــم »gنوشــتۀ نجفــی نــژاد( )1397و کتــاب «آییــن برنامهســازی زندگــی امــام کاظــم»g
نوشــتۀ رضایــی آدریانــی( )1389و «بررســی ابعــاد توفیــق امــام کاظــم gدر حفــظ و گســترش
تشــیع» نوشــتۀ قاضــوی ( )1394و کتــاب «نگاهــی بــه ســیرۀ تربیتــی امــام کاظــم » gنوشــتۀ
نــادری ( )1394اشــاره کــرد .بــا تتبعــی کــه بــر محتــوای ایــن آثــار انجــام شــد ،الگــوی مواجهــه بــا
تهدیدهــای گوناگــون دیــده نشــد.
 .2ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم  :gدرخصــوص ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم gاز زاویــۀ
مختلفــی پرداختــه شــده اســت .از جملــه :مقالــۀ «منــش سیاســی امــام کاظــم gدر برخــورد بــا
خلفــای همعصرشــان» نوشــتۀ رضــوی( .)1397مقالــۀ «گفتمــان و زمانــۀ سیاســی امــام موســی
کاظــم gنوشــتۀ قاضــوی و بیــات ( )1392کــه بــا اســتناد بــه شــواهد تاریخــی و تحلیــل آنهــا،
تأثیــر عنصــر زمانــه را بهلحــاظ سیاســی بــر مواضــع سیاســی امــام موســی کاظــم gبررســی
کردهانــد .کتــاب «انســان  250ســاله» ،نوشــتۀ آیــت اللــه خامنــه ای( )1390کــه یکــی از فصــول
ایــن کتــاب بــه زندگــی سیاســی مبارزاتــی ایشــان اختصــاص یافته اســت .مقالــۀ «راهبــرد و مواضع
سیاســی امــام کاظــم  gدر مقابــل خلفــای عباســی» ،نوشــتۀ سیدحســن قاضوی و علــی بیات و
مقالــۀ «اســتراتژی امــام کاظــم  gو هژمونــی حاکمــان عباســی» ،نوشــتۀ پورفرد کــه در مجموعه
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مقــاالت همایــش ســیره و زمانــۀ امــام کاظــم  gمنتشــر شــد .مقالــۀ ســیرۀ سیاســی امــام کاظــم
 gکــه مرکــز مطالعــات شــیعه منتشــر کــرد .مقالــۀ «شــیوههای مبــارزۀ سیاســی امــام کاظــم
 gنوشــتۀ انصــاری( )1386و مقالــۀ «بررســی رویکردهــای سیاســی و معنــوی امامــت شــیعه در
زندگــی امــام کاظــم  gنوشــتۀ چلونگــر و نجاتــی( )1394و مقالــۀ «تحلیــل ســازوکارهای معرفــی
امــام رضــا gتوســط امــام کاظــم  gنوشــتۀ جهانبــازی و همــکاران( )1399و کتــاب «مــروری
بــر اندیشـههای سیاســی و اخالقــی امــام کاظــم  gنوشــتۀ بهشــتی( .)1394ایــن آثــار نیــز بــه
مواضــع و راهبــرد سیاســی حضــرت پرداختهانــد و از مزیــت الگودهــی بــر اســاس منطــق ثابــت و
متغیــری کــه در متــن میآیــد ،بــی بهرهانــد.
 .3وضعیــت سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی دورۀ امــام کاظــم  :gدر ایــن زمینــه
متــون زیــادی منتشــر شــده اســت .برخــی از آنهــا عبــارت اســت از :مقالــۀ «مدیریــت و ســبک
زندگــی سیاســی فرهنگــی امــام موســی کاظــم gبــا تکیــه بــر نقــش امــام در گســترش فرهنــگ
و تمــدن اســامی» نوشــتۀ شــجاعی فــرد( .)1393مقالــۀ «جبههبنــدی قدرتهــای وقــت در برابــر
امــام کاظــم »gنوشــتۀ پیشــوایی( )1353و کتــاب «دگرگونیهــای فکــری و فرهنگی عصــر امام
کاظــم  ،gنوشــتۀ منتظرالقائــم( .)1392در ایــن خصــوص شــرایط اقتصــادی دورۀ امــام کاظــم
 gمیتــوان بــه مقالــۀ «ســیمای اقتصــادی امام هفتم»gنوشــتۀ عــرب ابوزیــد آبــادى()1384
اشــاره کــرد .در ایــن مقالــۀ ضمــن ترســیم ســیمای اقتصــادی ایــن دوره ،نحــوۀ اســتفادۀ خلفــای
عباســی از اهــرم اقتصــادی علیــه امــام کاظــم gبررســی شــده اســت .در ایــن آثــار بــه وضعیــت
سیاســی فرهنگــی و نیــز نقــش امــام پرداختــه شــده ،ولــی بهگونـهای نیســت کــه بتوانــد بــه لحاظ
کاربــردی بــودن در عصــر حاضــر الگــو ارائــه دهــد.
 .4فرقههــا و گروههــای انحرافــی در دورۀ امــام کاظــم  :gمتونــی کــه در ایــن زمینــه نــگارش
یافتــه ،عبــارت اســت از :مقالــۀ «امام کاظــم  gو فرقههای انحرافی» نوشــتۀ ســرافرازی(،)۱۳۹۲
مقالــۀ «احتجاجــات قرآنــی امــام موســی کاظــم gبــا برخــی جریانهــای انحرافــی» نوشــتۀ
قوجائــی خامنــه( )1397و مقالــۀ «دو دســتگی در شــیعیان امــام کاظــم  gو پیدایــش فرقــۀ
واقفــه» نوشــتۀ بیــوکار ترجمــۀ وحیــد صفــری( .)1382گرچــه ایــن آثــار بــه فرقههــا و موضــع امــام
کاظــم در برابــر آنهــا میپــردازد ،ولــی فاقــد الگــوی مواجهــه اســت.
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 .5اندیشــۀ سیاســی امــام کاظــم  :gدر ایــن زمینــه نوشــتههای معــدودی وجــود دارد از جملــه
مقالــۀ «اندیشــه سیاســی امــام کاظم  ،gنوشــتۀ عــرب ابوزیــد آبــادی(.)1392
 .6شــرح زندگــی امــام کاظــم  :gدر ایــن زمینــه کتابهــای متعــددی نوشــته شــده اســت .از
جملــه میتــوان بــه کتــاب «امــام موســی کاظــم  »gنوشــتۀ ارفــع( )1389و کتــاب «نگاهــی بــه
زندگــی امــام موســیبــن جعفــر» نوشــتۀ قمــی و محمــدی( )1397اشــاره کــرد.
 .7نحــوۀ مواجهــۀ امــام رضــا  gبــا فرقههــای انحرافــی :آثــاری در قالــب مقالــه بــه ایــن
موضــوع پرداختهاندکــه در مجلــۀ فرهنــگ رضــوی منتشــر شــده اســت کــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میشــود« :امــام رضــا در مواجهــه بــا اندیشــه و عمــل واقفیــان» ،نوشــتۀ حســن
پــور(« ،)1392واکاوی مواجهــۀ امــام رضــا بــا گفتمــان حــدوث و قــدم» ،نوشــتۀ دیمــه کار گــراب
و مالکاظمــی(.)1396
همانطــور کــه مالحظــه شــد کتابهــا و مقــاالت متعــددی دربــارۀ امــام کاظــم  gنوشــته
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
در دوران حیــات مبارزاتــی ایشــان بــا وجــود منابـ ِـع متعــدد اشــاره شــده ،کامــا روشــن اســت.

همچنیــن مقاالتــی کــه دربــارۀ نحــوۀ مواجهــۀ امــام رضــا  gنوشــته شــده بــه برخــی روشهــای
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 بهلحــاظ
ذهنــی و عینــی در دو ســاحت ثابــت و اقتضایــی ارائــه کــرده کــه از یــک منطــق ترکیبــی پیــروی
میکنــد و آن را از الگوهــای دیگــر متمایــز میســازد.
نــوآوری ایــن مقالــه ایــن اســت کــه از مــواد خــام پژوهشهــای مختلــف انجــام شــده در ایــن
زمینــه بهــر ه گرفتــه و بــا مطالعــه در آنهــا ،الگــوی ثابــت و اقتضایــی امــام کاظــم  gرا در مواجهه
بــا تهدیــدات نــرم کشــف کــرده و نشــان داده اســت.
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 .4-1روش 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 .)326 :1391 ،بــه بیــان دیگــر ،تحقیــق تاریخــی ،زمانــی بـهکار
بــرده میشــود کــه محقــق موضوعــی معیــن را کــه در گذشــته و در یــک مقطــع زمانــی مشــخص
اتفــاق افتــاده ،پژوهــش کنــد .در تحقیقــات تاریخــی ،محقــق ،حقایــق و اطالعــات گذشــته را
جم ـعآوری ،ارزشیابــی و صحــت و ســقم آنهــا را بررســی میکنــد و بــا ترکیــب دالیــل و تجزیــه
و علــل آنهــا بهصورتــی منظــم و عینــی بــه نتایــج میرســد(نادری و همــکاران-62 :1394 ،
 .)65برخــی در خصــوص مراحــل کاربســت روش تاریخــی ،آن را بــه پنــج مرحلــه دســتهبندی
کردنــد؛ ســه مرحلــه اول کــه بــا بقیــۀ روشهــا مشــابه اســت ،شــامل صورتبنــدی مســئله ،تدویــن
فرضیــه ،نقــد و بررســی منابــع و اســناد اســت و دو مرحلــۀ دیگــر یعنــی توصیــف و تبییــن تاریخــی
از گامهــای اساســی محســوب میشــوند(قراملکی .)202 :1383 ،برخــی محققــان نیــز مراحــل
ایــن روش بــه ایــن صــورت بیــان کردهانــد :شناســایی مســئله تحقیــق ،جمـعآوری و ارزشیابــی
منابــع اطالعاتــی ،تحلیــل دادههــای حاصــل از منابــع اطالعاتــی ،تفســیر و تدویــن و نتیجهگیری
است(ســرمد و همــکاران .)125-123 :1383 ،منابــع دادههــای مــورد نیــاز تحقیــق تاریخــی دو
دســته اســت .منابــع دســت اول شــامل گــزارش شــاهدان عینــی اســت و منابع دســت دوم شــامل
گزارشهایــی 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 ارزشیابــی شــد .بــا انتقــاد
بیرونــی اصالــت منابــع تعییــن شــد.
روششناسی این تحقیق با توجه به الگوی جامع عملیاتی در پنج مرحله قابل شناسایی است:
 .1جمعآوری اسناد و اطالعات مکتوب.
 .2اعتبارســنجی اصالــت منابــع و ارزشیابــی ماهیــت و محتــوای اطالعــات آنهــا(روش انتقــاد
بیرونــی و درونــی)
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 .3تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از منابع اطالعاتی ،تفسیر و تدوین آنها.
 .4کشــف منطــق برخــورد بــا مســئله(منطق ثابــت و اقتضائــی بــر حســب زمــان ،مــکان و
مقتضیــات)
 .5طراحــی و ارائــه الگــوی متناســب بهلحــاظ کاربــردی بــودن آن در عصــر حاضــر در قالــب
اصــول ثابــت و اقتضایــی

 .2مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدات نرم
بــا نگاهــی بــه ســیرۀ پیغمبــر اکــرم nو ائمــۀ اطهــار bالگــوی مواجهــه آنهــا 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 .همانطــور کــه در منطــق نظــری از منطــق پوالدیــن و غیرقابل
تغییــر پیــروی میکردنــد ،در منطــق عملــی هــم هیــچ قدرتــی و ش ـرایطی نمیتوانســت آنهــا را
متزلــزل کنــد؛ بنابرایــن ،منطــق رفتــاری معصومیــن  bاز اصــول ثابــت و متغیــری برخــوردار بــود.
بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب «تمــام کارهــای ائمه در طــول ایــن  250ســال کار یــک انســان با یک
هــدف ،بــا یــک نیــت و بــا تاکتیکهــای مختلــف اســت»(خامنه ای .)19 :1390 ،بـرای نمونه اصل
اقتــدار و نیرومنــد شــدن ،در رفتــار معصومیــن  bیــک اصــل مطلــق و از منطــق ثابتــی برخــوردار
اســت ،امــا اعمــال قــدرت یــا زور امــری نســبی اســت .مثال در ســیرۀ پیغمبــر اکــرم  nو ائمــه اطهار
ِّ
واء
«آخ ُر الــد ِ
bدر مــواردی کــه هیــچ راه دیگــری باقــی نمانــده بــود ،اعمــال زور را جایز میدانســتند ِ
َ
الک ّی»(مطهــری .)83 :1377 ،یــا اینکــه آنهــا هیـچگاه بـرای تبلیــغ دیــن یــا دفــع تهدیــدات علیــه
دیــن و جامعــه دینــی از هــر وســیلهای اســتفاده نکردنــد .ایــن موضــوع نیــز یک اصــل ثابت در ســیرۀ
آنهــا بــود .اصــل مبــارزه بــا دســتگاه جــور و ســتم نیــز در رفتــار همــۀ ائمــه تابــع اصــول تخلفناپذیــر
بــود ،ولــی بــه تناســب مقتضیــات زمــان و شـرایط محیطــی شــکل مبــارزه متفــاوت بــود .بــه تعبیــر
شــهید مطهــری مقتضیــات زمــان در شــکل مبــارزه میتوانــد تأثیــر بگــذارد و از ســوی دیگــر هیــچ
وقــت مقتضیــات زمــان نمیتوانــد بــر ســازش بــا ظلــم را تأثیرگــذار باشــد .بــر ایــن اســاس اســت
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کــه ائمــه اطهــار bدر زمــان خودشــان بــا هیــچ خلیفــۀ جــوری ســازش نکردنــد و همیشــه در حــال
مبــارزه بودنــد(ر.ک :مطهــری .)97 :1372 ،بــا ایــن وصف ،اصــول و معیارهای ائمــه  bدر مواجهه
بــا پدیدههــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی ثابــت اســت ،از ای ـنرو ،بــا اصــول ثابــت و الگــوی
واحــدی روبـهرو هســتیم کــه خــود درس بزرگــی بـرای مدیریــت تهدیدات اســت .بــا وجود ایــن ،روش
آنهــا متفــاوت از هــم بــود و از ایــن نظــر بــا الگوهــای متفاوتــی روبـهرو هســتیم .درواقــع ،آنهــا بــه
حکــم روح دیــن و تعلیمــات دینــی و دســتورهای کلــی الهــی عملــی یــا اقدامــی انجــام میدادنــد که
چ وجــه قابــل تأویــل و تبدیــل نبــود ،ولــی به حکــم مقتضیــات زمــان ،عملــی انجــام میدادند
بــه هیـ 
کــه ممکــن بــود آن را در یــک زمــان و شـرایط دیگــر ،انجــام ندهنــد .ایــن قاعــدۀ ثابتــی اســت کــه در
رفتــار و ســیرۀ امــام کاظــم gماننــد دیگــر ائمــه قابــل مشــاهده اســت .حــال اینکــه ســیرۀ و الگوی
امــام کاظــم  gدر مواجهــه بــا تهدیــدات نــرم زمانــۀ خویــش چگونــه بــوده اســت ،نیازمند شــناخت
عناصــر و عواملــی اســت کــه الگــو و ســیرۀ آن حضــرت متأثــر از آنهــا و در چهارچــوب و مرتبــط بــا
منطــق و معیــار ثابــت بــوده اســت.
 .1-2شرایط و اقتضائات سیرۀ امام g
 .1-1-2موقعیت و شرایط تهدیدگرها
تهدیــد نــرم اســتفاده از قــدرت نــرم برای دســتکاری افــکار عمومی و تغییــر نگرشهــا و رفتارهای
سیاســی و فرهنگــی مــردم اســت کــه بــه اســتحالۀ فرهنگــی در جامعه منجــر میشــود .تهدیدگرها
در ایــن عرصــه بــا تغییــر نگرشهــا و باورهــا از هــر وســیلهای بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بهــره
میگیرنــد.
امــام کاظــم  gدر عصــری مــی زیســت کــه مــردم آن زمــان دچــار تشـ ّـتت فکــری شــده بودنــد و
ایــن تعــدد آرا باعــث ایجــاد فــرق گوناگــون شــد .ایــن وضعیــت معلــول عوامــل داخلــی 1و عوامــل
ت میگیــرد ،خــواه سیاســت حاکــم بــر جوامــع اســامی چـــنین نـــقشی
ن دســت ه ا ز عواملــی کــه از درون جامعــه اســامی نشــئ 
 .1آ 
ن بـ ه دامــن فرقهگرایــی افتــاده باشــند یا
ت نــاروا ا ز آ 
ی و بـــرداش 
ن تحــت تأثیــر متــون دینــی اســـام 
را ایفـــا کــرده باشــد یـا مســلمانا 
ی کــه بــه امــر تفســیر قــرآن و حدیــث و بیــان معــارف پرداختهانــد ،مـــطالب بـــاطلی را د ر حـــوزة عقایــد بــه مســلمانان
اینکـ ه عالمانـ 
القــا کــرد ه باشــند.
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بیرونــی بــوده اســت کـ ه در ایــن زمینــه ،هفــت عامــل را میتــوان بیــان کــرد .1 :اوضــاع سیاســی
ن بـ ه احبــا ر یهــود و رهبــران مســیحی تازهمســلمان
 .2منــع تدویــن حدیــث نبــوی  .3میــدان داد 
ی مطمئــن ،یعنی عتــرت پیامبــر اکرم
ع عـــلم 
شــده در بـــیان مـــعارف  .4میــدان نــدادن بـ ه مـــرج 
ی فرهنگهــای
ی  .6تالق ـ 
 .5برداش ـتهای نــاروا از متــون و مفاهیــم دینــی در پرتــو جمــو د فکــر 
غیراســامی بــا فرهنــگ اســامی .ایــن همــه در نبــود عالمــان شبههشــناس بــا بنیــۀ علمــی
مناســب ،ســبب گســترش خوانشهــای گوناگــون و شــبهههای زیــاد در عالــم اســام شــد(رک:
البانــی.)150 :1388 ،
حاکمــان ظالــم بــا گســتردن جریانهــاى فكــرى و انحرافــی سـ ّـدى بــر ســر راه گســترشمعــارف
اســامى بهوجــود آورده بودنــد .آیــت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه معتقدنــد حتــی شــعر
و هنــر ،فقــه و حدیــث و حتــى زهــد و ورع در خدمــت اربــاب قــدرت درآمــده و ّ
مكمــل ابــزار زر و
زور آنــان گشــته بــود(ر.ک :مجموعــه آثــار ســومین كنگــرۀ جهانــى حضــرت رضــا ،1370،gج
 .)23 :1جریانهــای انحرافــی نیــز بــا خوانشهــای گوناگــون از دیــن ماننــد جبرگرایــی و جعــل
حدیــث و ادعــای مهدویــت درصــدد تغییــر نگــرش در جامعــه برآمدنــد .جریــان جبرگرایــی در زمان
امــام کاظــم gطرفدارانــی داشــت .اهــل حدیــث در مســئلۀ جبــر و اختیــار ،جبــرى مســلك
بودنــد .حاکمــان امــوی( 1نشــار1977 ،م ،ج )232-231 :1و عباســی هــر دو بهمنظــور تحکیــم
قــدرت خــود ،از جبرگرایــی جانبــدارى میكردنــد .جبرگرایــان بــراى اثبــات ّ
نظریــه خــود بــه ظواهر
بعضــى آیــات و روایــات اســتناد مىكردنــد.
 .2-1-2موقعیت و شرایط تهدیدشونده
تهدیــدات نــرم در چهــار رکــن :رفتــار ،گرایــش ،بــاور و معلومــات قابــل شناســایی اســت و افــکار
عمومــی جامعــه اعــم از نخبگانــی و تــودۀ مــردم بــا توجــه بــه ایــن چهــار عنصــر ،آمــاج تهدیدهــا
هســتند.
افــکار غالیانــه بــا فعالیتهــای زیــادی توانســت در دورۀ امــام کاظــم gبــا مشــخصههای
 .1بنا به نقل مورخان ،معاویه طالیه دار ترویج اعتقاد به جبر بود(طبری.)51 :۱۳۸۳ ،
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ت باورهای تشــیع را هــم تهدید
ی میتوانسـ 
فـــرقهای بـــارور شــود .بــدون شــک چنین نظــرگاه تند 
کنــد .د ر روایـــتی چنیــن آمــده اســت:
َ
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1
َعلــى ق ْو ِل ِه(مجلســی1403 ،ق ،ج  ،270 :25ح  )14از ایــن روایــت برمیآیــد انســان بــا انتقــال
معلومــات نادرســت و شــنیدن و دریافــت ،تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد و نگــرش و بــاور او تغییــر
مییابــد و ایــن بــه گفتــۀ امــام معصــوم کمتریــن حــد کفــر اســت .در نتیجــۀ تغییــر باورهــا و
گرایشهــا ،رفتارهــای مــردم نیــز تغییــر مییابــد.
 .3-1-2شرایط تهدید نرم
شرایط تهدید نرم در چهار ساحت ذیل تحقق مییابد:
 .1دامنــه تهدیــد نــرم؛ در مســائل انحرافــی دینــی عمــوم مــردم بیشــتر مــورد هدفانــد.
عوامفریبــی یکــی از شــگردهای حاکمــان عباســی بــرای انحــراف افــکار عمومــی و دعــوت بــه خود
بــود .امــام کاظــم gمواجهــه بــا اینگونــه تهدیدهــا را در اولویــت میدانســت .هــر چقــدر ایــن
دامنــه گســتردهتر و آمــاج و آحــاد بیشــتری هــدف باشــد ،مواجهــۀ امــام بــا آن مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .از بــاب نمونــه ،هنگامــی کــه هــارون در مقابــل مرقــد رســول خــدا ص آن حضــرت را
بهعنــوان «پســر عمــو» خطــاب کــرد تــا خــود را مقبــول عامــه قــرار دهــد امــام کاظــم gبالفاصلــه
و بهاقتضــای مجلــس ،بــا خطــاب «ســام بــر تــو ای پــدر» نقشــۀ او را خنثــی کــرد( مجلســی،
1403ق ،ج )135 :48درســت در همــان مجلــس ،شــیوۀ تزویــر او را از بیــن میبرد(خامنــه ای،
.)301 :1390
 .2موضــوع تهدیــد نــرم؛ تنــوع موضوعــی در تهدیــد ،شــرایط تهدیــد را ویــژه میکنــد در موضــوع
فرهنــگ و اعتقــادات ،بــاور انســانها هماننــد قــوۀ محرکــه در رفتــار آنان اســت؛ بنابرایــن انحرافات
اعتقــادی و فرهنگــی شــدیدترین تهدیــد علیــه جامعــۀ هــدف اســت .جامعــۀ عصــر امــام کاظــم
ش خار ج مــیشود ،آن اســـت که در مـــجلس یـــک غـــالی بنشــیند ،ســخنانش را
 .1کمترین چـــیزی کـــه بهوســیلۀ آن انســان از ایمان 
گــوش ده د و آنها را تـــصدیق کـــند.
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

77

78
 gپــر از احادیــث جعلــی شــده بــود .ایــن تهدیــد بهگونـهای گســترش یافــت کــه جریانــی بــه نام
ش امــام کاظــم gبهاقتضــای آن تهدید ایســتادگی و مبــارزه با
«اهــل حدیــث» شــکل گرفــت .تال 
احادیــث جعلــی و اهــل حدیــث بود .ایشــان با تفســیر درســت احادیــث ،راه فهم اشــتباه را بــه روی
مــردم میبســت .در موضــوع تهدیــدات سیاســی امنیتــی نیــز امــام کاظــم gو یارانــش تهدیــد به
قتــل و زنــدان شــدند(ر.ک :طوســی1377،ق .)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
تقیــه میکــرد و مخفیانــه بــه دعــوت مــردم و حفــظ شــیعه میپرداخــت .همچنیــن امــام g
شــیعیان را توصیــه میکــرد تمــام معامــات و رفتــار خــود را بــا خلیفــه و نیروهــای آن قطــع کننــد
و هیچگونــه تعاملــی بــا آنهــا نداشــته باشــند .چنانکــه بــه صفــوان ّ
جمــال کــه یکــی از شــیعیان
اســت و شــترهای خــود را در ســفر حــج بــه هــارون کرایــه داده بــود ،فرمــود کــه تکیهکننــده بــر
ســتمکار ،گرفتــار دوزخ میشــود و هرگونــه همــکاری بــا ســتمکار حــرام اســت و نبایــد بــه آن
اعتمــاد کرد(طوســی1409 ،ق .)441 :امــام در برخــی مــوارد بهمنظــور مقابلــه و خنثیســازی
تهدیــدات ،افــرادی ماننــد علــی بــن یقطیــن را بــه درون دســتگاه خالفــت نفــوذ داد و بهواســطۀ
ّ
ایــن اقــدام از تصمیمــات درون دســتگاه خالفــت علیــه شــیعیان و خــود حضــرت مطلــع و آگاه
میشد(مجلســی1403،ق ،ج.)136 :48
 .3مرجــع تهدیــد نــرم؛ هــر چقــدر اهمیــت ارزشهــای مــورد تهدیــد و مرجــع تهدیــد بیشــتر
باشــدّ ،
شــدت مواجهــه بــا آن بهاقتضــای شــرایط تعیینکنندهتــر 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 میکنــد .چــون در عصــر امــام کاظــم  gبــا ارائــه
تصویــر غالیانــه از امــام معصــوم مواجــه هســتیم کــه در میــان شــیعیان گروهــی بودنــد نســبت
ائمــه غلـ ّـو میکردنــد و ّ
بــه ّ
ّ
الوهیــت میشــدند
حتــی بعضــی بــرای آن حضــرات قائــل بــه مقــام
ایــن بــاور و ترویــج آن موجــب آشــفتگی در عقایــد و افــکار و انــزوای شــیعه شــده بــود ،بهگونـهای
کــه شــیعه را در نظــر مکاتــب و مذاهــب دیگــر بیقیــد و بنــد نســبت بــه فــروع جلــوه م ـیداد.
امــام کاظــم بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و تهدیدگــران ،بهشــدت در پــی پیشــگیری از ارتبــاط
و دور کــردن آنهــا از جامعــۀ توحیــدی و افشــای ماهیــت ،اعــام برائــت و لعــن و نفریــن آنــان
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الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی (نجفی و باقی نصرآبادی)

اســت(ر.ک :نــورى1408 ،ق ،ج 315 : 12؛ طوســی1409 ،ق.)483 :
 .4عمــق تهدیــد نــرم؛ والیتمحــوری و تبعیــت از آن بهعنــوان رکــن دینــداری اهمیــت
فوقالعــادهای دارد و از عمیقتریــن ارزشهایــی اســت کــه تهدیــد میشــود .امــام کاظــم gدر
راهنمایــی فــردی ّ
موجــه 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
مبــارزات و تالشهــا و دلســوزیها فقــط در مســیر اعتقــاد بــه والیــت راســتین مفیــد خواهــد
بــود(ر.ک :القرشــی1413 ،ق ،ج.)160: 2
 .4-1-2شرایط فضای حاکم
عصــر زندگــی امــام کاظــم  gاز لحــاظ سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی شــرایط ویژهای داشــت
کــه ســبب شــد انحرافاتــی در آن عصــر بهوجــود آیــد.
 .1-4-1-2عامل اول :اختناق و استبداد

بعــد از ســقوط سلســلۀ حاکمــان امــوی ،بنیعبــاس بــا حاکــم شــدن بــر مصــدر امــور ســتم بــر
مــردم و خانــدان رســول خــدا nرا در پیــش گرفتنــد .منصــور دوانیقــى از حاکمــان عباســی در
عصــر امــام کاظــم  gبعــد از اســتقرار از كشــتن و حبــس و زجــر فرزنــدان علــى و مصــادرۀ امــوال
آنــان لحظـهاى نیاســود و اغلــب بــزرگان ایــن خانــدان و در راس همـ ۀ آنهــا امــام صــادق gرا بــه
شــهادت رســاند(رک :البانــی )160-150 :1388 ،بهگون ـهای بــا علویــان و شــیعیان بدرفتــاری
میکــرد کــه بــه تعبیــر ابوفــراس شــاعر ،بنیامیــه ،یــک دهــم آن را هــم انجــام نــداده بودند(مغنیه،
 .)۲۰۷ :1396اختنــاق بهقــدری بــود کــه امــام کاظــم  gبــه یــاران میفرمــود :بپــرس و بــدان
و جایــی بازگــو مکــن وگرنــه بــه بهــای جانــت تمــام میشــود»(قربانی 1385 ،بــه نقــل از الجنــدی،
1427ق .)34 :امــام موســى كاظــم  gنیــز نمىتوانســت بــا حكومتــی چنیــن ستمپیشــه،
موافــق باشــد(کلینی1407 ،ق ،ج.)366 :1
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 .2-4-1-2حیله منصور

عامــل دیگــر ،حیلــۀ منصــور بــرای مشــخص کــردن رهبــری آینــده بــود تــا شــیعیان دچــار ّ
تحیــر
و انحــراف شــوند .در ایــن میــان داعیــۀ امامــت برخــی فرزنــدان امــام صــادق gبــر ایــن رویــه
افــزود .عباســیان بــر آن بودنــد کــه امــام بعــدی را بــه شــهادت برســانند کــه امــام صــادق gبــرای
برونرفــت از بحــران قتــل امــام بعــدی ،پنــج نفر(پیشــوایی۱۱۳ :1395 ،و  )۱۱۴را بهعنــوان
وصــی بعــد از خــود معرفــی کــرد.
از آثــار شــرایط بهوجــودآمــده در فضــای تهدیــد ،تــرس راویــان حدیــث از نقــل احادیــث بــوده
اســت .حامــد حفنــى داوود ،دربــارۀ نقــل نکــردن روایــات اهــلبیــت پیامبــر  nدر كتــاب بخــاری
ّ
معتقــد اســت علــت اساســى ،تــرس از حكمرانان عباســى بوده اســت(ر.ک :اســد حیــدر،1392 ،
ج  .)17 :1بنابرایــن ،جامعــۀ عصــر امــام کاظــم  gدچار تهدیدهایــی از جنس وارونگــی ارزشها
و مفاهیــم دینــی ،تحریــف ،شــبهه ،برداشـتهای نــاروا از متــون و مفاهیــم در پرتــو جمــود فکــری
شــده بــود .افــکار بیگانــه یهــود و مســیحیت و میــدان یافتــن شــبهه افکنــان بــه اینهــا افــزوده
میشــد(رک :البانــی )150 :1388 ،و ایــن هــا بــا حــذف عالمــان شبههشــناس و مرجعیــت
علمــی آنــان همــراه شــده بــود.
 .2-2شیوه و منطق مواجهۀ امام کاظم gبا تهدید نرم
امــام کاظــم gدر رویارویــی بــا تهدیدهــای نــرم فــوق ،از ســویی بــه دنبــال هدایــت ،ارشــاد و
دگرگونســازی افــراد فریبخــورده بــود و بــا منطــق و حجــت قــوی و دالیــل روشــن بــه جــدال
احســن بــا آنــان میپرداخــت و عقایــد و مکتبشــان را ّرد میکــرد .از ســوی دیگــر ،برداشــتن
موانــع فکــری و تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل را وجهــۀ همــت خویــش قــرار داده بــود.
ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه شــرایط تهدیدگــران و تهدیدشــوندهها ،تهدیــد نــرم و شــرایط
فضــای حاکــم ،الگــوی مواجهــۀ امــام کاظــم  gبــا تهدیدهــای سیاســی فرهنگــی را در قالــب
گونهشناســی ثابــت و متغیــر تحریــر کــرده اســت.
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 .1-2-2رفتارهای ثابت
رهبــران دینــی در هــر شــرایطی از منطــق ثابــت و اصیلــی پیــروی میکننــد .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 آنهــا ،یــک
الگــوی رفتــاری را از الگوهــای دیگــر متمایــز میســازد.
دغدغــه اساســی انبیــا و ائمــه معصومیــن ،bهدایــت جامعــه بــه ســمت رشــد و كمــال و دور
کــردن آنــان از انحرافــات ،بــوده اســت .آنــان بــا رویکــرد آیندهنگــری و مآلاندیشــی بهطــور مــداوم،
مشــغول نظــارت ،پایــش و هدایــت رفتارهــای سیاســی فرهنگــی بودهانــد و برای تضمین ســامت
سیاســی فرهنگــی جامعــه ،اقداماتــی انجــام میدادنــد .ایــن اقدامــات میتوانســت در همــۀ
شــرایط و مقتضیــات ثابــت یــا متغیــر باشــد.
از جملــه مولفههــای رفتارهــای ثابــت در ســیرۀ امــام کاظــم gمیتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره
کرد:
 .1-1-2-2پافشاری بر اصل امامت و رهبر شایسته

امــام کاظــم gهماننــد امامــان دیگــر ،غفلــت از جایــگاه امامــت را موجــب بهوجــود آمــدن
فرقههــای انحرافــی تهدیــدزا میدانســت .از ایـنرو ،شــرایط و ویژگــی امامــان و رهبــران واقعــی را
بیــان میکــرد و بــا ایــن اقــدام ،هــم بــه مــردم میفهمانــد کــه رهبــران واقعــی چــه کســانی هســتند
ی رهبــری جهــان را ندارنــد و امامــت و خالفــت
و هــم اعــام میکــرد کــه گروهــی دیگــر شایســتگ 
آنهــا نامشــروع اســت .بارهــا بــا تعییــن و تاکیــد بســیار میفرمودنــد :امــام بعــد از مــن فرزنــدم
علــی بــن موســی اســت(ر.ک :مجلســى1403 ،ق ،ج .)17 :49
 .2-1-2-2اصل استفاده نکردن از هر وسیلهای

از دیــدگاه مطهــری «بــراى حــق بایــد از حــق اســتفاده کــرد .حتــی اگــر بدانیــم یک حــرف ناحق
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و نادرســت ،باعــث میشــود همــۀ گنهــکاران توبــهکننــد ،در عیــن حــال ،اســام بــه مــا چنیــن
کارى را اجــازه نمىدهــد .اســام نیــازى بــه روش نادرســت و دروغ در راه خــود نــدارد .حــق را بــا
باطــل آمیختــن ،حــق را از میــان مىبــرد .و حــق تــاب اینکــه همــراه باطــل باقــى بمانــد نــدارد(
ر.ک :مطهــری :1377،ج  .)110 :16حاکمــان امــوی و عباســی هــر دو بهمنظــور تحکیــم
قــدرت خــود ،از تحریــف بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده مىكردنــد .امــام كاظــمg
كــه مىدیــد تحریــف وســیلۀ مقاصــد منحرفــان شــده ،بــه تبییــن معنــاى واقعــى آثــار نقلــی دینــی
میپرداخــت(ر.ک :ابــن بابویــه.)356 :1387 ،
 .3-1-2-2اصل حفاظت از میراث علمی فرهنگی

خــط و مشــی علمــی فرهنگــی امــام کاظــم ،gهمــان خــط و مشــی امــام صــادق gبــود.
ّ
محافظــت از خــط فکــری اصیــل مبتنــی بــر اعتقــادات صحیــح و بــاال بــردن اطالعــات مذهبــی و
پاســخگویی بــه شــبهات و القائــات مخالفــان ،یکــی از مولفههــای رفتــاری پیشــگیرانه از انحــراف
اســت کــه ســیرۀ امــام کاظــم  gمبتنــی بــر اصــول شــریعت ،ســنت پیامبــر و امامــان اســتوار بود.
بــا درس ،نقــل احادیــث و گفتوگوهــا و ثبــت دقیــق فتــاوا(ر.ک :ابنطــاووس1411 ،ق ،ج:1
 )220عــاج واقعــه قبــل از وقــوع انحــراف میکــرد.
 .4-1-2-2اصل اقتدار و مبارزه

اصــل اقتــدار در رفتــار امامــان معصــوم bیــک اصــل مطلــق و ثابــت ،امــا اعمــال قــدرت نســبی
اســت .اصــل مبــارزه بــا دســتگاه ظلــم نیــز در رفتــار همــۀ ائمــه تابــع اصــول تخلفناپذیــر بــود،
ولــی بــه تناســب مقتضیــات زمــان و شــرایط محیطــی شــکل مبــارزه متفــاوت بــود .بــر ایــن اســاس
اســت کــه ائمــه اطهــار در زمــان خودشــان بــا هیــچ خلیفــۀ جــوری ســازش نکردنــد و همیشــه
در حــال مبــارزه بودنــد(ر.ک .مطهــری .)97 :1372 ،امــام کاظــم gنیــز همــۀ زندگــی خــود را
وقــف ایــن جهــاد مقــدس ســاخته بــود .البتــه زمــان او ویژگیهــای خــود را داشــت و بــه تناســب
زمــان مختصاتــی مییافت(خامنــه ای .)292 :1390 ،امــام در برابــر یکــی از کارگــزاران حکومــت
عباســی میفرمایــد« :اگــر از بلنــدی پرتــاب شــده و قطعــه قطعــه گــردم نــزد مــن محبوبتــر اســت
از ایــن کــه کاری بــرای ظالمــان انجــام دهــم یــا حتــی بســاطی برایشــان پهــن کنــم مگــر آن کــه
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غــم مومنــی را برطــرف ســازم یــا اســیری را آزادکنــم یــا دینــی را ادا کنــم .امــام در ادامــه بــه عقوبــت
یــاوران ظالمــان میپردازد»(کلینــی1407،ق ،ج.)110 :5
 .5-1-2-2اصل تربیت و بهکارگماری سرمایۀ انسانی

شناســایی ،کشــف اســتعدادها و تربیــت ســرمایههای انســانی ازجملــه راهبردهــای رهبــران
معصــوم بــوده اســت .امــام کاظــم gبهرغــم فشــارهای فــراوان عباســیان ،موفــق شــد صدهــا
رجــال علمــی فرهنگــی برجســته در زمینههــای فقهــی ،حدیثــی ،تفســیری ،کالمــی و دیگــر
رشــتههای علمــی تربیــت کنــد(ر.ک :طوســی1415 ،ق ۳۴۷-۳۲۹ :و القرشــی1413 ،ق :ج:۲
.)۳۷۳-۲۳۱
 .2-2-2رفتارهای اقتضائی( متغیر)
رفتــار اقتضایــی نیازمنــد آن اســت کــه رهبــران بتواننــد موقعیتهــای گوناگــون را بهدرســتی
تشــخیص دهنــد و وضعیــت کنونــی را بــا آن هماهنــگ کننــد .بـ ه عبــارت دیگــر ،هــر آنچــه مدیــر
در عمــل انجــام میدهــد ،بــه مجموعۀ شــرایط موجــود وابســته اســت(ریچارد و دیگــران1979 ،م:
 .)19اصــول و معیارهــای ائمــه bدر مواجهــه بــا پدیدههــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی
گرچــه ثابتانــد ولــی روش آنهــا متفــاوت اســت و بــه حکــم مقتضیــات زمــان ،عملــی انجــام
میدادنــدکــه ممکــن بــود آن را در یــک زمــان و شــرایط دیگــر انجــام ندهنــد.
شــناخت الگــوی مواجهــه امــام کاظــم  gدر مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم زمانــۀ خویــش ،نیازمنــد
شــناخت عناصــر و عواملــی اســت کــه الگــو و ســیرۀ آن حضــرت متأثــر از آنهــا و در چهارچــوب و
مرتبــط بــا منطــق و معیــار ثابــت بــوده اســت .ایــن رفتــار غالبــا بهاقتضــای شــرایط تهدیــد صــادر
میشــد .در زمانــۀ امــام کاظــم  gافــکار انحرافــی ،جریانهایــی را بهوجــود میآوردنــد کــه در
ادامــه بــه شــیوه برخــورد امــام کاظــم gبــا آنهــا بــه تناســب شــرایط اشــاره میشــود.
 .1-2-2-2کار تشکیالتی

یکــی از راههــای مواجهــه بــا تهدیدهــا ،تشــکیالتی عمــل کــردن اســت .بــه تعبیــر آیــت اللــه
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خامنــه ای« :قضیــه یــک مبــارزۀ طوالنــی ،یــک مبــارزه تشــکیالتی ،یــک مبــارزه بــا داشــتن
افــراد زیــاد اســت»(خامنه ای .)297 :1390 ،یکــی از آن تشــکیالت ،ســازمان وکالــت اســت کــه
نهــادی راهبــردی و الگوســاز بــرای شــیعه از طــرف امامــان معصــوم بهمنظــور تفـ ّـوق بــر شــرایط
عصــر خویــش بــود .نظــارت و دسترســی همهجانبــه بــه اقصــی نقــاط و همچنیــن مبــادالت مالــی
و فرهنگــی از جملــه اهــداف ایــن ســازمان اســت .پایههــای ایــن ســازمان در زمــان امــام کاظمg
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 محقــق ســازند(ر.ک :جبــاری.)7 :1392 ،
امــام کاظــم  gدر مقــا م هدایــت تشــكیالت وكالــت ،برخوردهایــی بــا جریانهــاى انحرافــى كــه
بهنحــوىمرتبــط بــا ســازمان وكالــت بودنــد ،انجــام م ـیداد .ارتبــاط ایــن جریانهــا بــا ســازمان،
یــا از ایــن جهــت ناشــى مىشــد كــه بعضــى از اعضــاى ســازمان ،یعنــى وكال بــه خیانــت ،فســاد،
فســق و انحــراففكــرى و اخالقــى آلــوده مىشــدند ،یــا اینكــه افــرادى بــه دروغ بــا ّادعــاى ّ
بابیت و
ّ
وكالــت از امــام در پــى تحقــق اهــداف فاســد و شــیطانى بودند(جبــاری،1382،ج.)187 :1
 .2-2-2-2تنویر افکار

منطــق اقتضایــی امــام معصــوم ،در جلوگیــری از فرهنــگ انحرافــی ،تبیین و هشــدار روشــنگرانه
اســت .مــورد کاوی رفتــار اقتضایــی در ســیرۀ امــام رضا علیه الســام دربارۀ واقفیان مشــهود اســت
کــه بهجهــت بهانــزوا کشــاندن و محــدود کــردن دامنــه تاثیرگــذاری آنــان انجــام میشد(حســن
ـرات پیــش
پــور .)161 :1392 ،بــا همیــن منطــق ،امــام کاظــم  gبــا تیزبینــی و مشــاهده خطـ ِ
قطعــی خوانشهــای انحرافــی را مشــاهده و اقــدام بــه روشنســازی افــکار
تهدیــدات
روی،
ِ
ِ

عمومــی میکردنــد.

جریــان جبرگرایــی در زمــان امــام کاظــم  gطرفدارانــی داشــت .اهــل حدیــث در مســئلۀ جبر و
اختیــار ،جبــرى مســلك بودند .حاکمــان امــوی( 1نشــار1977 ،م ،ج )232-231 :1و عباســی هر
دو بهمنظــور تحکیــم قــدرت خــود ،از جبرگرایــی جانبــدارى میكردنــد .جبرگرایــان بــراى اثبــات
ّ
نظریــه خــود بــه ظواهــر بعضــى آیــات و روایــات اســتناد مىكردنــد .ازجملــه ایــن روایــت نبــوى كــه
 .1بنا به نقل مورخان ،معاویه طالیهدار ترویج اعتقاد به جبر بود( طبری.)51 :۱۳۸۳ ،
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مىفرمایــد« :بدبخــت كســى اســت كــه در رحــم مــادر گرفتــار شــقاوت شــود و خوشــبخت كســی
اســت كــه در شــكم مــادر ســعادتمند باشــد (».مجلســی1403 ،ق ،ج .)44 :1امــام كاظــم g
كــه مىدیــد قائــان بــه جبــر ایــن حدیــث را دســتاویز قــرار دادهانــد ،بــه تبییــن معنــاى واقعــى آن
پرداخــت و منظــور پیامبــر را ایــن دانســت كــه خداونــد مىدانــد كــه بدبخــت (پــس از تولــد) كــردار
اشــقیا و خوشــبخت كــردار ســعادتمندان را خواهــد داشــت(ابن بابویــه .)356 :1387 ،امــام بــا
ایــن تفســیر روشــن ،بــه پیــروان خــود آموخــت كــه علــم خداونــد بــه ســعادت یــا شــقاوت فــردى،
موجــب جبــر و ســلب اختیــار از او نمىشــود؛ بلكــه هــر كــس بــا اختیــار خــود مىتوانــد راه آینــده و
سرنوشــت خویــش را انتخــاب كنــد .امــام میفرمــود« :خداونــد هیــچ یــک از مخلوقاتــش را مجبور
بــه نافرمانــی نکــرده است»(مجلســى1403 ،ق ،ج  .)26 :5اگــر تنویــر امــامکاظم gبه شــرحی
کــه بیــان شــد ،نبــود ،اندیشــه جبرگرایــی ،تشـ ّـیع را نیــز بــه انحــراف میکشــاند.
 .3-2-2-2برمالسازی احادیث ساختگی

از مصادیــق انحــراف فرق ـهای تهدیــدزا ،احادیــث ســاختگی بــود کــه بهمنظــور ایجــاد فتنــه بــر
سـ ِـر مســائل اجتماعــی ،کالمــی ،فقهــی ،تفســیری و  ...بــا مهــارت خاصــی در میــان احادیــث و

روایــات نبــوی گنجانــده شــده بــود(ر.ک :جعفریــان .)413-416 :1381 ،برمالســازی تحریفــات
و جعلیــات اهــل حدیــث ماننــد تشــبیهگرایی و عقیــده ارجــاء ازجملــه مواجهههــای امــام اســت.
از روایاتــى كــه «اهــل حدیــث» بــدان اســتناد مىكردنــد ،حدیــث نبــوی «نــزول خداونــد
بــه آســمان دنیــا» بــود(ر.ک :ابــن كثیــر دمشــقى،1419ق ،ج .)19 :2پذیــرش چنیــن
روایتــى بــه ایــن صــورت ،مســتلزم عقیــده بــه تشــبیه و نیــز قبــول جابهجایــى خداونــد از
مكانــى بــه مــكان دیگــر بــود .اهــل حدیــث آشــكارا ایــن اعتقــاد را بــه اســتناد ایــن احادیــث
مطــرح و اصحــاب نیــز دربــارۀ ایــن احادیــث از امامــان معصــوم ســوال مىكردنــد .امــام
كاظــم  gدر مقــام پاســخ فرمودنــد« :خداونــد فــرود نمىآیــد ،نیــازى نــدارد تــا فــرود آیــد.
در نــگاه او دورى و نزدیكــى مســاوى اســت ،نــه نزدیكــى بــه نــزد او دور اســت و نــه دورى بــه
نــزد او نزدیــك .او احتیــاج بــه هیچچیــزى نــدارد ،بلكــه همــه بــه او نیازمندنــدّ ،امــا دربــارۀ
گفتــار آنــان كــه خداونــد را چنیــن توصیــف كردهانــد كــه« :خداونــد فــرود مىآیــد!» ایــن را
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ّ
متحركــى نیــاز بــه
كســى مىگویــد كــه خــدا را بــه نقــص و زیــادت ّمتصــف كــرده اســت .هــر
ّ
محــرك دارد تــا او را بــه حركــت درآورد یــا بــه كمــك آن بــه حركــت درآیــد .پــس كســى كــه
بــه خــدا [چنیــن] گمانهایــى ببــرد ،هــاك مىشــود .در توصیــف خــدا ،از صفاتــى كــه
ن و نشســتن،
ل و فرودآمــدن ،برخاســت 
خــدا را بــه نقــص و زیــادت ،تحریــك و تحـ ّـرك ،انتقــا 
محــدود ســازد ،بپرهیزیــد[ .زیــرا] خداونــد باالتــر و برتــر از وصــف اینگونــه وصفكننــدگان
و ّ
توهــم ایــن گمانكننــدگان اســت»(کلینی1429 ،ق ،ج .)125 :1امــام رضــا  gنیــز در
اینبــاره بــا تحریفشــده دانســتن روایــت ،معنــای جســمانی را از چهــرۀّ روایــت اهــل حدیــث
میزداینــد(ر.ک :محمــد جعفــری .)69 :1395 ،اگــر رفتــار ســلبی امــام کاظــم gنبــود؛
ّ
ایــن تفکــرات بــه درون شــیعه هــم راه مییافــت.
 .4-2-2-2مبارزۀ منفی

در هــر دیــن و مذهبــی ،ممکــن اســت کســانی یافــت شــوند کــه در بعضــی از آموزههــا یــا اصــول
آن ،جانــب مبالغــه را بگیرنــد و دربــاره شـ ّ
ـخصیتهای دینــی دچــار غلـ ّـو شــوند .در میــان شــیعیان
ائمــه غلـ ّـو میکردنــد و ّ
نیــز گروهــی دربــارۀ ّ
حتــی بعضــی بــرای آن حضــرات قائل بــه مقــام ّ
الوهیت

میشــدند 1.ایــن گــروه در آغــاز بــه غلـ ّـو دربــارۀ ائمــه پرداختنــد ،ولــی از قــرن ّ
دوم بــه بعــد مطالــب
ّ
غلوآمیــز را بــا سیاســت آمیختند.
جریــان غلـ ّـو در عصــر امــام صــادق  gموجــب آشــفتگی در عقایــد و افــکار شــیعه شــده بــود
کــه انــزوای شــیعه را بــه دنبــال داشــت ،بهگونـهای کــه شــیعه را در نظــر مکاتــب و مذاهــب دیگــر
بــی قیــد و بنــد نســبت بــه فــروع جلــوه دادّ .
اهمیــت ایــن جریــان بهقــدری بــود کــه برخــی از
فرقهنــگاران ،غالیــان را در زمــرۀ فرقههــای اصلــی شــیعه قلمــداد کردهاند(اشــعری،1369 ،
ج .)66-65 :1امــام کاظــم  gدر مواجهــه بــا جریــان فکــری غلـ ّـو ،رفتارهــای ســلبی داشــتند
 .1عالمــه مجلســی مظاهــر غلــو را در اعتقــاد بــه امــور زیــر برشــمرده اســت .1 :الوهیــت پیامبــر و ائمــه طاهریــن علیهــم الســام .2 .در
معبودیــت یــا خالقیــت و رازقیــت شــریک خداینــد .3 .حلــول خداونــد در آنهــا یــا اتحــاد خداونــد بــا آنــان .4 .آنــان بــدون وحــی و الهــام
الهــی از غیــب آگاهانــد .5 .نبــوت دربــارۀ ائمــه طاهریــن ع  .6تناســخ ارواح ائمــه در بدنهــای یکدیگــر .7 .بــا معرفــت آنــان ،اطاعــت
خداونــد و تــرک معصیــت الهــی الزم نیســت .ســپس مجلســی میفرمایــد« :اگــر کســی قائــل بــه یکــی از ایــن انــواع غلـ ّو باشــد ،ملحــد
و کافــر اســت .از دیــن خــارج شــده اســت ،همانطــور کــه ادلــۀ عقلــی و آیــات و اخبــار بــر ایــن مســئله داللــت دارد»(مجلســی1403،ق
 ،ج.)346 :25
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کــه از جملــه آنهــا افشــای ّ
ماهیــت ،اعــام برائــت ،تکذیــب عقایــد ،لعــن و نفریــن آنان(طوســی،
1409ق )483 :و ســفارش بــه قطــع ارتبــاط بــا آنــان بــوده اســت(ر.ک :نــورى1408 ،ق ،ج :12
 .)315ایــن رفتــار اقتضایــی توســط امــام رضــا gنیــز ادامــه یافت(امــام جمع ـهزاده و محمــود
اوغلــی.)23-22 :1393 ،
 .5-2-2-2تقیۀ نفوذ

یکــی از راههایــی کــه مبــارزه و حرکــت فکــری ،سیاســی و فرهنگــی اهــل بیــت  bو یــاران
صدیــق آنــان را مجــال رشــد و اســتمرار بخشــید ،تــاش خســتگیناپذیر و جهــاد و مبــارزۀ خطیــر
آن بزرگــواران و توســل بهشــیوۀ الهــی تقیــه بــود .از طرفــی ،پیــرو اصــل تربیــت نیــروی انســانی و
بهاقتضــای شــرایط ،امــام کاظــم gبــا هــدف پیشــگیری و بــا برنام ـهای حســاب شــده یعنــی
تقیــۀ نفــوذ( ر.ک :رضایــی آدریانــی )305 :1389 ،نیروهــای ّفعــال و مطمئــن ماننــد علــی بــن

یقطیــن و جعفــر بــن محمــد بــن اشــعثّ ،
ّ
مســئولیتهای
مربــیعلمــی فرزنــدان هــارون در

کلیــدی حکومــت باطــل عباســی نفــوذ میدادنــد و آنهــا بــا شــخصیت علمــی و دینــی اســتوار
خــود ،بــدون اســتحاله شــدن ،در جامعــۀ شــیعی کارآمــدی داشــتند(ر.ک :مجلســی1403 ،ق،
ج.)158 :48
الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا 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 میگــذارد و منجــر بــه تفــاوت تصمیمــات و اقدامــات میشــود
کــه عبــارت اســت از .1 :شــرایط تهدیــد از جهــت دامنــه ،مرجــع ،عمــق و موضــوع آن .2
شــرایط جبهــۀ خــودی و پیامــد اقــدام تهدیــد شــونده  .3تعــدد ،شــرایط و موقعیــت تهدیدگــر
 .4فضــای حاکــم بــر معــادالت امنیتــی .در ســاحت شــیوۀ مواجهــه بــه دو گونــه مواجهــۀ امــام
کاظــم  gرفتارهــای ثابــت و اقتضایــی میرســیم کــه در طــر حوارۀ ذیــل بهوضــوح ترســیم
شــده اســت.
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 .3نتیجهگیری و پیشنهاد
راه تقویــت امنیتپژوهــی بومــی ،کشــف الگــوی امنیتســاز و مدیریــت تهدیــدات در ســیرۀ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

الگوی مواجهۀ امام کاظم  gبا تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی (نجفی و باقی نصرآبادی)

ائمــه اطهــار  bاســت .کاربســت الگــو و منطــق مواجهــۀ امــام کاظــم  gبــا 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 تواناییهــا و اهــداف و
انگیزههــای تهدیدگــر؛ تواناییهــا ،ظرفیتهــا ،ضعفهــا و کاســتیها و شــرایط تهدیــد شــونده و
شــرایط تهدیــد و فضــای حاکــم بــر آن خواهــد بــود.
نتایــج مطالعــه و بررســی الگــوی مواجهــۀ رفتــاری امــام کاظــم  gبــا تهدیــدات نــرم بــه شــرح
ذیــل اســت:
 .1امــام کاظــم  gبــا توجــه بــه شــرایط تهدیدشــونده ،بــا مخاطبشناســی سیاســی فرهنگــی،
ســطح فکــری آمــاج تهدیــدات یعنــی تــودۀ مــردم را در مواجهــه بــا تهدیــدات ارزیابــی و از ایــن
طریــق تصویــر روشــنی از توانمنــدی در مواجهــه بــا تهدیــدات ارائــه کــرد.
 .2امــام کاظــم  gبــا پافشــاری بــر اصــل امامــت و رهبری شایســته ،بــا کار تشــکیالتی موفق به
ایجــاد هســتۀ دانــا ،و شــبکه توانــا بســتر و زمینه ارتقــای تودههــای مــردم را فراهــم کرد.
 .3امــام کاظــم  gبــا حفاظــت از میــراث علمــی فرهنگــی برجــای مانــده از رســول خــدا و امــام
صــادق  gبــه شناســایی ،کشــف اســتعدادها و تربیــت ســرمایههای انســانی پرداخــت.
 .4امــام کاظــم  gبــا مدیریــت ارکان چهارگانــه فرهنــگ (بــاور ،اطالعــات ،گرایــش و رفتــار)
جامعــه را در مقابلــه بــا تهدیــدات مصونیــت بخشــید.
شایستهاست:
 .1محققــان الگــوی فــوق را در زیسـتبوم سیاســی فرهنگــی رهبــران فکــری قابــل تاســی دیگــر
معصومــان رصــد کننــد و رفتارهــای ثابــت و اقتضایــی را احصــا ،تبییــن و تحلیــل نمایند.
 .2تصمیمســازان عرصــۀ سیاســت و فرهنــگ بــرای اجــرای مدیریــت کارآمــد در مواجهــه بــا
تهدیــدات نــرم ،بــا ایجــاد هســته دانــا و شــبکه توانــا الگــوی فــوق را بهعنــوان یکــی از اســناد
باالدســتی مــد نظــر قــرار دهنــد.
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