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Abstract  
The purpose of the present study is to review the political seerah of Imam Rezā (AS) in his encounter with 

the demagogy of antagonists. The method of study is descriptive-analytic and results indicate that although 

historical propositions are silent about the conspiracy of these 2 movements during the time of Imam Rezā 

(AS), it is reckoned that both bases -power and Vāqefiyah- synergized against Imam Rezā (AS) with their 

independent interests and each of them tried to deceive people in a way. The analysis of Imam Rezā (AS)’s 

techniques shows that one of the basic principles against soft war, especially the demagogy of antagonists, 

is to recognize their goals. Therefore, the suitable strategy should be in line with the fortification of status 

and enlightenment of public thought. Disclosure, enlightenment, telling the truth, training the elites, … are 

among techniques used by Imam Rezā (AS) against the demagogy of Ma’moun and the sect of Vāqefiyah. 
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 چکیده

تحلیلی  -فریبی معاندان است. روش پژوهش توصیفی عوامهدف پژوهش حاضر بررسی سیره سیاسی امام رضا)ع( در مواجهه با 
بل اما قاست. اساکت نسبت به تبانی این دو جریان در زمان امام رضا)ع( یخی رتاهای  بوده و نتایج حاکی از آن است اگرچه گزاره

ای  و هر کدام به گونه  نموده افزایی ع(، همضا)م رماامقابله با در با منافع مستقل  -قدرت و واقفیه -هپایگادو ست که هر س احد
م، مقابله با جنگ نردر ساسی ل اصواز اهد که یکی دمین نشانیز  م رضا)ع(مای اهاتکنیکسی ر. حاصل برفریبی نمودند عوام

ه و تقویت جایگای ستادر رامناسب باید د هبر، رایناست. بنابرافریبی امعواز حریف اف هداشناخت معاندان، فریبی امعوص بهخصو
م مااکه هایی هستند  پروری و... از جمله تکنیک گری، بیان حقیقت، نخبه افشاءگری، روشنعمومی باشد. ر فکادن انمو شنرو
 بکار گرفتند. قفیهوافرقه فریبی مأمون و  با عواممقابله ع( در ضا)ر

 

  فریبی، مأمون. ، عوامقفیهم رضا)ع(، سیره سیاسی، وامام، اجنگ نر های کلیدی:  واژه
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 مهمقد. 0

 م،نر جنگ عرصه ،یزمجا یفضا و تتباطاار زهحو در مختلف های فناوری توسعه با وزمرا ینیاددر 
 و مسالا. ستا فریبی  عوام زه،حو این در دشمن زیربنایی های مؤلفه از یکی ،ستا هشد پیچیده و دهگستر

 رتصو در. گیرد می ارقر حمله ردمو تیتبلیغامتنوع  یهااربزاتوسط و مختلف  یهاراه از ،تشیع خصوص به
 ارقرشیعی  و میسالا بنا یها اندیشه جای به رضمعا نديشها ،مناسب فعیاتد تعملیا و متقابل امقدا معد
 سیرهو  تياروا آن،قر. است ضروری بسیار م،نر جنگ با مقابله یهاروش به بیستیاد رو،ينا از. گیرند می

 را مختلفی راهکارهای و ها روش دهند، می ئهارا ننساا یدجوو دبعاا از شنرو یتصوير كه( ع)نمعصوما
 .دهند می ارقر يند نفعاامد یرو افر معاندان منر جنگ با مقابله یابر

از صدر اسالم و در رویارویی پیامبر)ص( با مشرکان، یهود و منافقان وجود داشته است.  روانی جنگ
عنوان منبع فرعی،  شدن حدیث در کنار قرآن، به   پس از رحلت پیامبر)ص(، حوزه جنگ روانی با مطرح

های  ؤلفهای شد. رصد برخی از م تازه  قدرت گرفت و با سوءاستفاده از روایات و جعل احادیث، وارد مرحله
سازد.  روانی در قالب احادیث جعلی، پیچیدگی دوچندان عرصه جنگ نرم، در این دوره را روشن می  جنگ

های مختلف  در حیات اجتماعی و سیاسی ائمه معصومین)ع(، پیوسته جنگ و جدال مخالفان در عرصه
یه، جنگ روانی به اوج های معاو امیه و توطئه حسن)ع( با حکومت بنی است، در دوران اماموجود داشته 

عباس ادامه داشت. در عصر امامت  امیه و بنی خود رسید. این روند با فراز و فرودهایی در دوران خلفای بنی
شود. این  فریبی، مشاهده می امام رضا)ع( نیز، مظاهر جنگ روانی معاندان علیه امام به ویژه عنصر عوام

ارانه و تهدیدآمیز مواجه بود. ایشان در مواجهه با این تکنیک ک ای از مسائل فریب امام همام همیشه با گونه
معاندان، همیشه با روشی هوشمندانه و زیرکانه بهترین راه را برای حفظ اسالم انتخاب نموده و به مبارزه 

های مأمون در عرصه جنگ روانی با امام  پرداختند. استخراج راهبردها و تکنیک روانی علیه دشمنان می
فریبی،  العمل ایشان، به ویژه در حوزه عوام های ضد عملیات روانی و عکس در مقابل، تکنیکرضا)ع( و 

تواند برای مقابله با جنگ روانی در دنیای امروز مورد  دهد که می های قابل کاربستی ارائه می روش
 برداری قرار گیرد. بهره

با  لهمقابهایی در  تکنیک ام رضا)ع( چهکه امست اين حاضر اهش وپژ صلیبر این اساس، سؤال ا
 گرفتند؟  ن بکار میمخالفا یبیفرامعود هبررا
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 پیشینه پژوهش .2

اند، تاکنون در چارچوب پژوهش حاضر، مقاله، کتاب  تا جایی که نگارندگان پژوهش حاضر بررسی کرده
ند راهگشا و مفید توان ها به صورت عام می نامه مستقلی به رشته تحریر درنیامده است. برخی پژوهش و یا پایان

، نشان دادند که «قدرت نرم در سیره رضوی»( در پژوهشی با عنوان 1210زاده و همکاران ) باشند. جمال
ه، مناظره و یو تق دهد یرا شکل م ین قدرت نرم رضویادید، امامت و عدالِت در امتداد نبوت، اصول بنیتوح

 مورد استفاده امام رضا)ع( در حوزه اعمال قدرت نرم است.  ین ابزارهایتر معجزه در زمره مهم
، «مقابله با جنگ نرم در سیره سیاسی امام رضا)ع(»(، نیز در پژوهشی با عنوان 1213دهمرده ) 

های ایشان در مواجهه با جنگ نرم  های جنگ در عصر امام رضا)ع( را تبیین نموده و سپس تکنیک مولفه
 کند. معاندان را مطرح می

، به راهکارهای مقابله «سیره سیاسی امام رضا)ع( در قبال مأمون»(، در پژوهشی با عنوان 1212برزگر )
پردازد. نتایج حاکی از آن است که مأمون ابتدا قصد  امام رضا)ع( با سه تاکتیک تطمیع، تهدید و تزویر می

ن مرحله به سرعت به ی، ایاب به وان مقاصد پنهان مأمون خطیر را دارد که با بیا تزویامام رضا)ع(  یاغوا
 یبرا« دیتهد»و سپس  یتعهدیشنهاد والیع دوم، با پیشنهاد خالفت و تطمیع اول، با پیرسد. تطم یان میپا

ر از فنون مأمون بوده که همواره توسط امام رضا)ع( یبصریغ یدر اذهان عموم« ع شدنیتصور تطم» یالقا
 .ه استل شدیتبد یساز ن موارد به فرصتیو ا یخنث

، «راهبرد مقابله با جنگ نرم، با تکیه بر سیره امام رضا)ع(»(، در پژوهشی با عنوان 1213شناسی ) حق
راهبردهای موثر برای مقابله با جنگ نرم دشمن را اجرای سیره تربیتی، اخالقی و عملی امام رضا)ع( و 

گیری از  اد متخصص، بهرهترویج مکتب رضوی، برگزاری مناظرات و جلسات پرسش و پاسخ، تربیت افر
ها و... را برای مبارزه با جنگ نرم  رسانی، تالش در جهت ایجاد وحدت در تمام زمینه ابزارهای اطالع

 دهد. دشمن پیشنهاد می
ره امام یاندیش در س های کج های مقابله با فرقه گونه»(، در پژوهشی با عنوان 1203میراحمدی )

ها را تبیین نموده  های مقابله امام رضا)ع( با آن ها پرداخته و روش قه، به تبیین فعالیت برخی فر«رضا)ع(
های حضرت در سیره  های مقابله امام رضا)ع( در مقابل این فرقه اشتراکاتی با روش است. هرچند که روش

بر این اساس پژوهش حاضر دارای رویکرد  سیاسی با حاکمیت دارد، لیکن نوع پژوهش متفاوت است.
 های پیشین طرح نشده است. که در هیچ کدام از پژوهشجدیدی بوده 
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 چارچوب مفهومی. 6

 د.شو یم تبیینمفاهیم بنیادین پژوهش  ر جهت روشن شدن مباحث برخید

 جنگ نرم. 6-0

توان هرگونه اقدام روانی و تبلیغات  نرم جایگزین جنگ سخت شده است. جنگ نرم را می امروزه جنگ
را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار، به انفعال و شکست ای دانست که جامعه هدف  رسانه
ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقالب نرم، انقالب  دارد. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه وامی

 1(. جوزف نای36: ص1211های جنگ نرم است )جاللی فراهانی،  مخملی، انقالب رنگی و... از شکل
ترین هزینه از سوی  داند که بر اساس آن هنجارها و باورها، با کم ن جنگ نرم، جنگ نرم را روشی میتئورسی

شود، بر این اساس وی کاهش قدرت )سخت( ایاالت متحده در قرن اخیر را دلیلی  طرف مقابل پذیرفته می
 (. برNye, 1990: p.153-154داند ) میو تغییر استراتژی به سمت جنگ نرم محکم برای توجه به قدرت نرم 

توضیح جوزف نای، مقدور نبودن جنگ سخت و یا نداشتن توان کافی در جنگ سخت، از عوامل مهم اساس 
 شود.  روی آوری به جنگ نرم است. بنابراین، رابطه قدرت نرم و جنگ نرم نیز از اینجا مشخص می

ای و تبلیغات، و  سانههای اقتصادی، جنگ ر های جنگ نرم شامل جنگ سایبری و تحریم تاکتیک
شود. در حالی که در  آمیز است که در ]ایجاد[ نافرمانی مدنی انجام می همچنین مقاومت غیرخشونت

در مورد موضوع جنگ نرم عماًل  -های زیادی برای گفتن دارد حرف -جنگ سخت، گلوله، بمب و سرنیزه
گیری از جنگ نرم را  زمینه بهره (. پیشرفت تکنولوژی، فناوری و ارتباطات،Gross, 2017ساکت است )

جنگ نرم مقدم بر »بیشتر کرده است. در کنار آثار متعددی که در مورد جنگ نرم نوشته شده است، مقاله 
دهد که در ادبیات  (، نشان می123-110: ص1011پور،  )نک.: موسی« جنگ سخت؛ چرا و چگونه؟

 پژوهشی، اولویت جنگ نرم به مقام اثبات رسیده است. 

 فریب. 6-2

ها. عملیات فریب سلسله  عبارت است از ارائه وارونه واقعیت برای دستیابی به برخی برتری« فریب»
منظور تأثیرگذاری بر ذهنّیت حریف )مردم(، طراحی و اجرا  یافته و پنهانی است که به  اقدامات سازمان

                                                           
1. Joseph Nye 
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(. به همین 212: ص1200شود و هدف اصلی آن ایجاد انحراف در تصمیمات حریف است )جنیدی،  می
فریبی بشمار آورد. در  توان نوعی عوام های تبلیغاتی که مخالف با واقعیت است را می منظور برخی از آگهی

شود مخاطب به سمت فضای روانی متفاوت با واقعیت سوق داده شود.  سیاست فریب، تالش می
فاده از موقعیت و مقام چیزی برای هایی همچون دوپهلو صحبت کردن و است دهنده معمواًل از روش فریب

 (.30: ص1211کند )اسکندری،  پذیرش چیز دیگر استفاده می

 عوام فریبی. 6-6

است. فرهنگ معین به « عوام فریبی»گیرد،  های جنگ نرم که بسیار مورد استفاده قرار می یکی از شکل
به معنای « دماگوگیا»ه از اصل یونانی نویسد: این واژ کند و می ، یاد می1فریبی از ِدماُگوِژی خاستگاه عوام

فریبی به  -فریبی و مردم  رفته در زبان سیاسی امروز معنای عوام گرفته شده است؛ اما رفته« رهبری مردم»
 «(.ِد ُگ ژ»، ذیل ماده 1202خود گرفته است )معین، 

و « ژیدماگو»شناسی و اشاره به تحول معنایی دماگوژی، آشوری معتقد است:  از نظر اصطالح
در زبان یونانی گرفته شده است « دماگوگیا«  از فرانسه به فارسی وارد شده و در اصل از کلمه «دماگوژیسم»

رفته و معنای  بوده و در روم باستان نیز به همین معنا بکار می« رهبری مردم»که در یونانی دماگوگیا به معنای 
اند. کسانی چون  نامیده می« رهبر مردم»یا « دماگوس»های بزرگ را  افتخارآمیز داشته و شخصیت

اند. اما در زبان سیاسی جدید، دماگوژی به  )سیسرو( را به این نام خوانده 1و کیکیرو 1، دموستنس0پریکلس
  های عامه گیری نادرست از احساسات و تعصب رود، یعنی بهره فریبی بکار می فریبی و مردم معنای عوام

است « مردم فریب»و « عوام فریب»ردیف با  زبان سیاسی جدید همدر « دماگوگ»رو،  مردم. از این
استفاده  بنابراین، در حال حاضر دماگوژی معنای منفی دارد که به دنبال سوء 0(.163: ص1233)آشوری، 

                                                           
1. Demagogie 

2. Periklēs 

3. Demosthenes 
4. Calgary 

کسفورد نیز اینگونه تحلیل نموده که دماگوژی از همان ابتدا به معنای رهبری توده مردم بوده، اما در معنای جدید اثر فرهنگ  .0 آ
 منفی پذیرفته، به این صورت که به راهبری توده مردم برای اهداف حقیرانه باشد، تغییر یافته است. نک.:

https://www.oxfordreference.com/view/10/1093/oi/authority.20110803095709183 
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فریبی، رابرت میلر معتقد است که  در رویکردی نو به مفهوم عوام 1از احساسات و عواطف مردم است.
(. بر این Roberts-Miller, 2005: p.471د غیرعاطفی، روشنفکرانه و عقالنی باشد )توان فریبی می عوام

داند که اعضای یک گروه را  اساس است که وی در تعریف دماگوژی، آن را پروپاگاندای دو قطبی می
 (.Roberts-Miller, 2005: p.462ها متنّفر باشند ) کند تا از برخی گروه تحریک می

جا که برخی  شود، عدالت است، تا بدان که از نظر سیاسی دستخوش دماگوژی مییکی از مفاهیم مهم 
و جستجوی آن در ورای   معتقدند: مفروض این است که عدل در همان اصول و ضوابط حقوقی تجّلی کرده

 (.00: ص1211)صفری فروشانی، « این اصول نوعی خودکامگی حقوقی بوده و خالی از دماگوژی نیست
سی معاصر، دماگوژی در مقابل دموکراسی قرار گرفته و تاکید شده که خطر دموکراسی، در ادبیات سیا

فریبی( در تضاد  مداران، دماگوژی )عوام (. از منظر بررسی رفتار سیاستMerritt, 2021فریبی است ) عوام
اده فریبی استف های بلند مدت، دوراندیشی و خیرخواهی اجتماعی است. کسانی که از عوام با برنامه

دهد به جای عقل  اند که انسان ذاتًا ترجیح می شناسی اجتماعی بهره برده کنند، از این ویژگی انسان می
های  فکر، برنامه فریبان برای افراد کوته تصمیم بگیرد ]...[؛ بنابراین، عوام 1اشتیاقبر اساس شور و  0)شعور(،

 (.Bernhardt, 2021: p.1-2زنند ) فریبی می مبه عوا دست 1ریزی اجتماعی، جذابی دارند و به جای برنامه
سربرآورده  0«رضایت مهندسی موافقت/»در یک قرن اخیر دماگوژی بسط و توسعه یافته و در قالب 

کند که عموم مردم،  است که از یک اصطالح صرفًا سیاسی فراتر رفته است. مهندسی موافقت بیان می
                                                           

، «تحریک کردن ]احساسات[»فرهنگ آنالین وبستر تمامی واژگانی را که به عنوان مترادف دماگوژی بکار برده، به  .1
فریبی را تبیین نموده است.  های نزدیک به آن معنا کرده و در ادامه با آوردن مثالی عوام و واژه« برافروختن»، «برانگیختن»

  https://www.merriam-webster.com/dictionary/demagogueنک: 
فرهنگ آنالین کمبریج نیز دماگوژی را اینگونه معنا کرده است: شخصی، به ویژه یک رهبر سیاسی، که با برانگیختن احساسات 

نیز نشان گیرد. اطالعات سایر منابع  های خوب یا اخالقًا درست، مورد حمایت قرار می مردم عادی، به جای داشتن ایده
 :.دهد که آنچه بیشتر مورد توجه بوده، ظهور و بروز دماگوژی در عرصه انتخابات سیاسی است. نک می

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demagogue 

2. Reason 
3. Passion 

4. Social planner  

5. The Engineering of Consent 
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توان به سهولت، ذهن  ها غلبه دارد، در نتیجه می بر آنهای کودنی هستند که احساسات و عواطف  انسان
پرداز  نظریه 1ها را شکل داد، افکارشان را مدیریت کرد و به اهداف مختلف دست یافت. ادوارد برنیز آن

 (.Bernays, 1969ای با همین عنوان به ابعاد مهندسی رضایت پرداخته است ) استعماری، در نوشته
ها در این است که  فریبی از نظر معنایی مترادف هستند و اختالف آن عوامالزم به ذکر است، فریب و 

رد مودم را مرهای  تودهكه رو  از آن یبیفرامعوشود.  فریبی محدودتر بوده و شامل عموم مردم می دامنه عوام
 .دارد دنبال به ناپذیری جبران اتثرا فقیت،مورت صو، در هدد میار قرف هد

کار رفته  دهد که مکر به عنوان کلیدواژه فریب با تعابیر گوناگون به کاربرد این واژه در قرآن کریم نشان می
اراً است. خداوند در قرآن کریم، مکر و حیله در برابر حضرت نوح)ع( را با تعبیر  ْکرًا ُکبَّ ُروا م  ک  )نوح،  و  م 

قدری فراوان بود که قرآن در سوره سباء از  اسالم، به  های دشمنان نسبت به برد. همچنین حیله ( بکار می33
ارِ آن به تعبیر  ه  النَّ ْیِل و  ْکُر اللَّ  (.22کند )سباء،  روزی یاد می ، به معنای مکر شبانهم 

فریبی در عصر امام رضا)ع( تبیین شده و سپس به راهکارهای  های عوام در ادامه بحث، ابتدا مولفه
 شود. ها پرداخته می ونه تکنیکایشان در مواجهه با اینگ

 فریبی معاندان در عهد امام رضا)ع( های عوام مؤلفه .0

 با کمیتحا سیسیان جريادهد که  ن مینشاع( ضا)م رمادوران ا سیسیا عضااو تحلیلو  سیربر
 یها مؤلفه از زمان، هم طور به که هستند جریانی دو ،قفیهفرقه وا عیجتماو جریان ا نمأمو يترمحو
 با. کردند می دهستفاا مردم، عموم عواطف و احساسات تحریک و دخو افهدا به بیستیاد یابر فریبی عوام
غالب هستند، بر این اساس، پژوهش حاضر نیز بر همین دو  در این دوران دو جریان این اینکه به توجه

های مختلف  ها و تاکتیک ن معاند در کاربست تکنیکجريادو هر د هبررامه جریان متمرکز است. در ادا
 شود. ها اشاره می عوام فریبی بیان و سپس به راهبردهای امام رضا)ع( در جهت خنثی نمودن آن

 فرافکنی. 0-0

ها و امیال ناپسند خود به دیگران که در واقع سازوکاری  نسبت دادن اعمال، عیببه معنی فرافکنی 
                                                           

1. Edward Bernays 
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با  یا (، در مقاله1121) 1آید برای اولین بار در حوزه روانشناسی، توسط فرانک لورنس پدافندی بشمار می
د نموگ، به طور واضح بکار گرفته شد. گرچه پیش از او کاربست آن در آثار زی«فرافکنی یها روش»عنوان 
معروف است  Projectionهای انگلیسی و فرانسوی به  خورد. این واژه در زبان هم به چشم می 0فروید

 (.60تا: ص فر، بی )شایگان
توان در سطح تاکتیک ارزیابی و تحلیل نمود، زیرا از نظر  اما در ادبیات جنگ نرم، فرافکنی را می

خوبی   در سطح تاکتیک، به -ظر گرفتن ماهیت آن با در ن -رو العملی سریع است. از این ماهیت، عکس
توجه است. فرافکنی عبارت است از کوشش در جهت نفی یک احساس منفی یا متخاصم در خود، از  قابل 

های منفی و مثبت یک شخص، ماهیت،  راه نسبت دادن آن به شخص دیگر. در بسیاری از مواقع ویژگی
: 1200تر یا ناخوشایندتر کنند )جنیدی،  وند تا آن را پذیرفتهش طرف مقابل فرافکن می هدف یا ارزش، به 

زیستی و زهد امامان شیعه، گواهی روشن تاریخ  (. دنیامداری خلفای عباسی و در مقابل ساده331ص
گیری از دنیا  سازد. مردم امام رضا)ع( را با زهد و گوشه است که زمینه درک متقابل از سوی مردم را فراهم می

کنند. از  ستایند و در مقابل خلفای عباسی را به خاطر دنیاگرایی و دنیاطلبی مذّمت می و میشناسند  می
رو، مأمون از همین ابزار استفاده نموده و برای برهم زدن درک درست مردم از رابطه امام با دنیا، پیشنهاد  این

های تکنیک فرافکنی مأمون  نمونهتوان از بارزترین  نماید. این مورد را می خالفت و والیتعهدی را مطرح می
باشد.  فریبی بسیار برجسته است و از دو سو حائز اهمیت می علیه امام رضا)ع( دانست. در این ترفند، عوام

یکی هدف مأمون از طرح والیتعهدی و دیگری موضع امام رضا)ع( در مقابل مأمون. اهمیت این جریان به 
های تاریخی در مورد زندگی امام رضا)ع( را جریان پیشنهاد  ترین بحث توان یکی از مهم حدی است که می

کند و هدف وی از این  والیتعهدی به آن حضرت دانست. در ابتدا مأمون خالفت را به امام پیشنهاد می
گاه بقبوالند که ائمه خواستاران و دوستداران دنیا بوده و  پیشنهاد فریب کارانه چیزی نبود جز اینکه به مردم ناآ

 (.13: ص1233الله،  ها به دنیا، بر اثر ناتوانی و عدم دسترسی به آن است )فضل اعتنایی آن بی زهد و
نماید که  کند. او چنین وانمود می به همین منظور مأمون دست به فضاسازی و فراهم نمودن مقدمات می

ای »گوید:  ای طوالنی به امام رضا)ع( می خودش را از خالفت عزل نموده است. لذا، در ضمن جلسه
                                                           

1. H. Frank Lawrence 

2. Z. Freud 
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بخشم و با شما در مقام  کنم و این ردای خالفت را به شما می ابوالحسن! من خودم را از خالفت عزل می
امام وقتی رفتار و پیشنهاد فریبکارانه مأمون را دیدند، به طوری که ایشان با فریب و «. کنم خلیفه بیعت می

ادند که دیگر مأمون پیشنهاد خالفت را بر زبان خواهد دست به عوام فریبی بزند، چنان پاسخی د فرافکنی می
اگر این خالفت از آِن توست، پس خدا به تو داده و جایز نیست لباسی که »نیاورد. امام رضا)ع( فرمودند: 

و اگر این مقام از آِن تو  ،خداوند به تو پوشانده است، از تن بیرون کنی و به دیگری بپوشانی و واگذاری
؛ غالمعلی، 11، ص1: ج1230بابویه،  )ابن« ی چیزی را که از آِن تو نیست، ندارینیست، پس، حق واگذار

 (.33: ص1216
پس از این جلسه، خلیفه دیگر پیشنهاد خالفت را مطرح نکرد. چند روزی به همین منوال گذشت تا 

ه و درپی اینکه مأمون پیشنهاد والیتعهدی را پیش روی امام نهاد، اما باز هم در گفتار خود صادق نبود
ما در هرچه شک کنیم، در این »گوید:  اهداف دیگری بود. در این زمینه سید جعفر مرتضی عاملی می

توانیم شک کنیم که مأمون شرایط زمان خویش را پیش از هر اقدامی و تمام جوانب محتمل و  نمی
و هواهای پست بر ما  های نابکار خوبی بررسی کرده بود. از آن اموری که دست  های مختلف را به بازتاب

اند و اگرچه این دستاویزش همه نتایجی را که انتظار داشت، نداد و این به سبب نقشه  مخفی کرده
: 1200؛ طبسی، 311: ص1232)مرتضی عاملی، « ای بود که امام رضا)ع( آن را درپی گرفته بود حکیمانه

 (.313ص
ل نکرده و به مأمون گفتند: من در حیات امام رضا)ع( در ابتدا والیتعهدی را نیز مثل خالفت قبو

بر من  که فرشتگان آسمان و زمین  رسم، در حالی  مسموم، از این دنیا خواهم رفت و مظلومانه به شهادت می
شوم. مأمون گستاخانه به حضرت گفت: اگر  الرشید دفن می گریند و در سرزمین غربت، در کنار هارون می

خداوند مرا از »فرماید:  یتعهدی یا مرگ. امام رضا)ع( در جواب مأمون مینپذیری تو را خواهم کشت، یا وال
 (.11، ص1: ج1230بابویه،  )ابن« اینکه خود را به هالکت اندازم، نهی فرموده است

ها در افکار عمومی جای گرفته  خواست حقیقتی که سال دهد که وی می تحلیل راهبرد مأمون نشان می
زد و به یکی از اهدافش که فریب عوام بود، دست یابد. آن حقیقت این بود که بود را با فرافکنی مخدوش سا

بر اساس تجربه تاریخی مردم دریافته بودند که خالفت و امامت دو مقوله متفاوت از یکدیگر هستند. 
پردازی، نیرنگ و  امامت تمامًا با قداست امامان معصوم درآمیخته بود، اما سیاست، عرصه قدرت، دروغ

شده بود. مأمون با پیشنهاد خود به دنبال این هدف بود که به خالفت هم قداست بخشد و به مردم  فریب
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خواست با تکنیک فرافکنی، به خالفت لباس معنوی  القاء کند که خالفت نیز دارای پایگاه معنوی است. می
ز ظاهری فریبنده چیز ها عملکرد خلفا، آن را زیر سوال برده بود و ج بپوشاند. معنویتی که در طول سال

دیگری از آن باقی نمانده بود. بر این اساس، با ترفند مأمون و نزدیکی امامت با خالفت از طریق طرح 
یافت و از سوی دیگر، به خالفت رنگ   سو جایگاه امام رضا)ع( در اجتماع تنزل می والیتعهدی، از یک

 بخشید. مشروعیت و لباس قداست می

 تخریب شخصیت. 0-2

قصد  های گفتمان حاکم بر جنگ روانی، فضای خصمانه، غیردوستانه و مبنی بر سوءظن، به  یژگیاز و
 (.33: ص1203تخریب و آسیب رساندن است )منصورنژاد، 

عنوان مرجع   در میان مردم و عالمان، از جایگاهی خاص و برتر برخوردار بود. ایشان به امام رضا)ع(
د توجه و پذیرش واقع شده بود. تا جایی که، حتی عالمان سایر علمی معتبر و عالم آل محمد)ص( مور

کردند و به جایگاه علمی امام رضا)ع( معترف بودند. این مقام  مذاهب در محضر ایشان کسب علم می
رو با برپایی جلسات مناظره و طرح  باعث شد، مأمون دست به تخریب شخصیت ایشان بزند، از این

ا امام را از پاسخ دادن عاجز نموده و شخصیت علمی ایشان را در اذهان سؤاالت گوناگون درصدد بود ت
 عمومی تخریب نماید.

بیت)ع(  به بحث، تصوری را که عامه مردم درباره ائمه اهل  )ع(خواست با کشاندن امام رضا مأمون می
: 1202ریان، دانستند، از بین ببرد )جعف داشتند و آنان را صاحب علم خاص، مثاًل از نوع علم لدنی می

رو مأمون جلسات گسترده بحث و  (. این همان ترفند تخریب شخصیت در جنگ نرم است. از این003ص
طور مثال، مأمون از  مناظره تشکیل داد و علمای مسلمانان و غیرمسلمانان را به این جلسات دعوت نمود. به 

با امام رضا)ع( به بحث و مناظره خواهد تا  سلیمان مروزی، عالم معروف علم کالم در خّطه خراسان می
اش  بنشیند. سلیمان که به علم و دانش خود مغرور بود، امتناع کرد و گفت: مبادا سؤالی کنم و از عهده

برنیاید و مأمون در جواب سلیمان گفت: هدف من اتفاقًا چیزی جز این نیست که راه را بر او ببندی، چراکه 
 (.21: ص1200؛ مکارم شیرازی، 131، ص1: ج1230بابویه،  ستی )ابندانم تو در علم و مناظره توانا ه می

گردد که هدف اصلی مأمون تخریب شخصیت امام رضا)ع( در برابر مردم است،  از این سخن آشکار می
  در حضور مخالفین اهل -کند. ایشان در جلسه مناظره نیز تایید می این مسأله را حدیثی از امام رضا)ع(
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کس جز او مرا به قتل   فرماید: تحت تأثیر سخنان او قرار نگیرید. به خدا سوگند، هیچ یارانش میبه  -بیت)ع(
 (.102، ص01تا: ج  سر آید )مجلسی، بی ام به ای جز صبر ندارم تا دوران زندگی رساند، ولی چاره نمی

ول در شناخت انگیزه مأمون یعنی تخریب شخصیت امام رضا)ع(، همین بس که در پنج سال ا
حکومتش، هرگز چنین جلساتی تشکیل نداد، بلکه او این ترفند را فقط بعد از منصوب کردن امام رضا)ع( 

دهد )مرتضوی،  کند. وی بعد از کشته شدن امام رضا)ع(، به این جلسات خاتمه می به والیتعهدی آغاز می
 (.10: ص1203

 تحریف آگاهانه. 0-6

در روزگار  .که قبل از اسالم هم وجود داشته استهای جنگ روانی بوده  تحریف یکی از روش
های پیامبر خاتم)ص( آشنا شده بودند، اما با  پیامبر)ص(، با وجود اینکه علمای یهود در تورات، با ویژگی

های ظهور ایشان پرداختند. قرآن کریم در این باره  مکر و حیله به تحریف واقعیت و عالئم و نشانه
ِإنَّ ِمنْ فرماید:  می ُقوُلون  ُه و  ی  اِب و  ا ُهو  ِمن  اْلِکت  م  اِب و  ُبوُه ِمن  اْلِکت  ْحس  اِب ِلت  ُهْم ِباْلِکت  ت  ْلِسن  ْلُوون  أ  ِریًقا ی  ف  و  ِمْن ُهْم ل 

ُمون   ْعل  ُهْم ی  ِذب  و  ِه اْلک  ی اللَّ ل  ُقوُلون  ع  ی  ِه و  ا ُهو  ِمْن ِعْنِد اللَّ م  ِه و  ان آنان یاز مو »(، 30عمران،  )آل ِعْنِد اللَّ
چانند، تا آن را از مطالب کتاب یپای می  ف شدهیگروهی هستند که زبان خود را به خواندن کتاب تحر

که از  گویند آن از جانب خداست، در صورتی  ست و میینکه آن از کتاب آسمانی نید، با ایآسمانی پندار
 دانند. بندند، با اینکه خودشان هم می ست و بر خدا دروغ مییجانب خدا ن

ای از مردم، بر سر امامِت امام دیگر به اختالف  بعد از رحلت پیامبر)ص(، با شهادت هر امامی، دسته
های مختلف به وجود آمد. در زمان امامت امام رضا)ع( نیز اوضاع به همین منوال  افتادند و اینگونه فرقه می

 است.   1از جمله آنها، فرقه واقفه .افتادندبود و گروهی بعد از شهادت امام موسی کاظم)ع( به اختالف 
ها فرقه  های مختلفی وجود داشتند، اما از میان آن در دوران امامت امام رضا)ع(، فرقه الزم به ذکر است

 تری داشت. واقفیه در حوزه جنگ نرم و همسو با حاکمیت نقش پررنگ
                                                           

های واقفیه، غالت، متصوفه، معتزله. اما  های مختلف مواجه بودند، از جمله فرقه امام رضا)ع( در دوران امامت خود با فرقه .1
تری داشتند ... برای مطالعه بیشتر به کتاب فرق  از این بین فرقه واقفیه در حوزه جنگ نرم و همسو با حاکمیت نقش پررنگ

: 1203اندیش در سیره امام رضا)ع( )میراحمدی،  های کج های مقابله با فرقه ( و مقاله گونه36تا: ص شیعه )نوبختی، بی
 ( مراجعه شود.01ص



 119 فریبی معاندان سیره سیاسی امام رضا)ع( در مواجهه با عوام

 

 شود که بر امامت امامی از ائمه معصومین)ع(، هایی گفته می فرقه  تمام  در اصطالح عام به  واقفه یا واقفیه
(. اما 01: ص1211قبل از امام دوازدهم)عج( توقف کردند و او را آخرین امام دانستند )صفری فروشانی، 

شود که بر امامت امام موسی بن جعفر)ع( توقف کردند و آن حضرت  خاص به افرادی اطالق می  در معنای
( و گاهی ایشان را مهدی منتظر پنداشتند 13تا: ص واندند )رفیعی، بیرا در سلسله امامت آخرین فرد خ

خورده را دادند. لذا، افرادی که بر  (. برخی به واقفیه، لقب ممطوره، یعنی باران 36: ص1213)مغنیه، 
 (.36تا: ص امامت موسی بن جعفر)ع( توقف کردند، با القاب واقفیه و ممطوره مشهور شدند )نوبختی، بی

پرستی سران این فرقه  دهد عامل اصلی پیدایش واقفیه، دنیادوستی و مال تاریخی نشان می تحقیقات
آوری اموال و وجوه شرعی  ای از اصحاب خود را مأمور جمع انحرافی است. امام موسی کاظم)ع( عده

نه خالصه توان در چهار زمی ترین وظایف وکیل را می نمودند که این افراد به وکالی امام مشهور شدند. مهم
نمود: أخذ و تحویل وجوه شرعی و هدایا، رسیدگی به امور موقوفات، استرداد اموال از غاصبان، توزیع و 

(. با طوالنی شدن مدت زندانی شدن امام کاظم)ع(، اموال 301، ص1: ج1203مصرف اموال )جباری، 
د بزرگوارش امام رضا)ع( از که آن حضرت به شهادت رسید، فرزن  زیادی نزد اینان گرد آمده بود. هنگامی

وکالی پدر بزرگوارشان خواستند تا اموال را به وی تحویل دهند. بعضی فریفته دنیا و اموال گرد آمده شده، 
ها دین خود را به دنیای خویش فروختند و در پاسخ به خواسته امام رضا)ع(، منکر رحلت  برای تصاحب آن

 (.10تا: ص شدند )رفیعی، بی امام کاظم)ع(
ترفند توقف بر امام کاظم)ع( راهبردی بود که سران واقفیه با تحریف واقعیت و به انگیزه مالی سبب 

 گو نباشند.  ها بود، پاسخ سبب گردید تا نسبت به وجوهاتی که نزد آن  ایجاد پایگاه اجتماعی برای آنان شد و
یادی نوشتند. تألیف های ز واقفیان در جهت تحریف واقعیت و اثبات آراء و اقوال خود، کتاب

های بارز تحریف واقعیت است. آنان در این  ها در موضوع غیبت مهدی)عج( از نمونه هایی توسط آن کتاب
شده از رسول خدا)ص( و ائمه)ع( در خصوص مهدی و قائم آل  طور عمده به ذکر روایات نقل   ها به کتاب

داده و این امام را همان مهدی موعود معرفی ها را بر امام هفتم)ع( تطبیق  محمد)ص( پرداخته و سپس آن
یکی از سران فرقه واقفیه بیش از سی کتاب « علی بن حسن طاطری کوفی»کردند. به عنوان نمونه، تنها از 

 (.111: ص1211است )صفری فروشانی،  الغیبهها، کتابی با عنوان  یاد شده است که از جمله آن
دهد که انحراف هم در خواص و هم  الی امام کاظم)ع( نشان میعنوان وک  تحلیل جایگاه سران واقفیه به

هایی را در عقاید مسلمانان پدید  پذیر است. واقفیه انحرافات و تحریف در عوام، و در هر سطحی امکان
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ها پرداختند. امام  رو امام رضا)ع( پس از ایشان، به مقابله و افشاگری در مواجهه با آن آوردند. از این
فرمودند. البته به دلیل اینکه در ابتدا  های مناسب عقاید نادرست ایشان را بیان می زمانهشتم)ع( در 

ها  خاستگاه فرقه واقفیه، عموم مردم بودند و در بین عوام الناس مقبولّیت نسبی داشتند، تبیین عدم اصالت آن
 بر بود. از جانب امام)ع( کاری سخت و زمان

 معاندان یبیفرامله با عومقابع( در ضا)م رمای اهارهکارا. 5

 تا نددنمو بنتخاا را ییهاتکنیک ،قفیهوا وکمیت حان جريادو  یهادهبررامتناسب با م رضا)ع(، ماا
 .شود می رهشاا( ع)رضا مماا یهاتکنیک ترین مهم به ادامه در. زندسا ثرا بی را حريف نیروا یهالیتفعا

 گری روشن. 5-0

کند. مأمون با پیشنهاد  طور مستقیم هدف مأمون از طرح والیتعهدی را مطرح می  امام رضا)ع( به
خالفت و والیت به امام رضا)ع( سعی داشت تا به اهداف خود یعنی جلب رضایت ایرانیان، خالی کردن 

(. اما 111: ص1211های علویان، دست یابد )ترکمنی آذر،  صحنه از وجود امام رضا)ع( و فرونشاندن قیام
امام رضا)ع( قبل از اینکه به والیتعهدی منصوب شود، با ذکر حدیث مشهور سلسله الذهب، اقدام به 

کند. البته والیتی که از طرف خداوند است، نه از ناحیه  کند و خود را دارای والیت اعالم میگری می روشن
خود در برابر درخواست مأمون، با (. همچنین امام رضا)ع( با سخنان 31: ص1203مأمون )مرتضوی، 

، 3: ج 1233بابویه،  گری، برای عموم مردم آشکار ساختند که هدف واقعی مأمون چیست )ابن روشن
 (.113، ص1: ج1200شهری،  ؛ محمدی ری212ص

نمودار ساختن نقاط ضعف امام رضا)ع( در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز از جمله اهداف شوم مأمون 
هایی گذاشتند )قندوزی،  یه ایشان است، اما امام رضا)ع( برای قبولی والیتعهدی شرطدر جنگ روانی عل

گا ( که دقیقًا مخالف هدف مأمون بود . این موضع130، ص2تا: ج بی دهنده  نه و عالمانه نشانهاگیری آ
بابویه،  هایی برای والیتعهدی )ابن تسّلط کامل امام)ع( بر شرایط زمانه دارد. امام)ع( با گذاشتن شرط

( عماًل این توطئه مأمون را 131، ص6: ج 1233؛ امین، 123: ص1203؛ مجلسی، 216، ص3: ج1233
 نیز خنثی ساختند. 

 شود: گیری امام رضا)ع( نتایج ذیل برداشت می ن موضعیاز ا

 ست.یت قائل نیامام رضا)ع( برای حکومت مأمون مشروع 
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 کرد. ن نمییك نظام حکومتی تأمیمنزله  ستم موجود هرگز نظر امام)ع( را به یس 
 ا به یی را به نام امام)ع( یتوانست کارها ها، نمی ن شرطیمأمون برخالف آنچه در سر داشت، با قبول ا

 دست او انجام دهد.
 (.230: ص1206زاده داوری،  های قدرت حاکم را اجرا کند )تقی امام هرگز حاضر نبود تصمیم 

دهد که حتی اگر با اشراف  بینانه امام رضا)ع( در مقابل مأمون نشان می گرانه و روشن عملکرد روشن
های دشمن همراهی  کامل در جریان بازی جنگ نرم دشمن قرار بگیریم، نباید در ادامه با طرح و برنامه

از آن، تمامی  تعهدی را پذیرفت. اما، پس کنیم. امام رضا)ع( با اعمال زور و تهدید و برای بقای جامعه، والی
های دشمن انجام داد.  های دشمن را شناسایی نمود و هرگونه اقدامی را برای خنثی نمودن برنامه طرح

برای مأمون، از وضعیت عادی  -ظاهر والیتعهدی  به -های حضور امام)ع( در مسند ای که زیان گونه به 
گری و  های روشن رار داشتن امام رضا)ع( مانع از پیشبرد برنامهبیشتر شد و در عمل، انحصار فیزیکی ق

 های الهی نبود. پایداری بر اندیشه

 افشای اعمال و افکار واقفیان )افشاءگری(. 5-2

خصوص  فرهنگی و به -های اجتماعی در کنار حاکمیت که مخالف وجود امام رضا)ع( بود، جریان
طور که بیان شد، از  هدف با حاکمیت و مأمون همسو بودند. همانهای نوظهور نیز وجود داشتند که در  فرقه

است که برای خود جایگاه و قدرتی ایجاد کرده و در بین عوام الناس پایگاه « واقفیه»ها فرقه  جمله آن
 اجتماعی به دست آورده بود.

اءسازی است. به ، استفاده از تکنیک افش«واقفیه»فریبی  ترین رویکرد امام)ع( در مواجهه با عوام مهم
عنوان نمونه، شخصی از امام رضا)ع( در مورد پدر بزرگوارشان پرسید؟ آن حضرت)ع( فرمود: پدرش، 
 همانند پدرانش از دنیا رفته است. آن شخص پس از شنیدن پاسخ امام)ع(، گفت: پس با این حدیثی

کنیم؟ امام صادق)ع(  که زرعه بن محمد حضرمی از سماعه بن مهران از امام صادق)ع( نقل کرده، چه
شود،  تن از پیامبران شباهت دارد، بر او حسد ورزیده می همانا این فرزندم امام کاظم)ع(، به پنج »فرمودند: 

امام «. طور که یونس غایب شد شود، همان طور که بر یوسف)ع( حسد ورزیده شد و غایب می همان
گونه نیست بلکه امام صادق)ع(  ه اینرضا)ع( در پاسخ فرمود: زرعه دروغ گفته است، حدیث سماع

تن از پیامبران شباهت دارد و نفرمود، فرزندم )طوسی،   فرمودند: صاحب این امر یعنی قائم)ع( به پنج
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(. امام)ع( با این بیان، در مقابل حربه تحریف واقعیت که توسط یکی از سران 330، ص3ق: ج 1010
سازند و حقیقت را بازگو  جنگ نرم معاندان را خنثی می واقفیه انجام شده، با تکنیک افشاءسازی، عمالً 

باشد. این راهبرد امام)ع(  ری هم می( ضمن افشاءگری دربردارنده روشنگنمایند. در واقع سخن امام)ع می
کند و  ایت نمیتواند راهگشا باشد، مبنی بر اینکه صرفًا افشاءگری کف دهد که امروزه می درس مهمی می

 گری هم الزم است.همزمان با آن روشن
نمونه دیگری از افشاءگری امام رضا)ع( در مواجهه با واقفیه، احمد بن محمد یکی از اصحاب 

روزی امام)ع( در محله بین زریق ایستاد و با صدای بلند مرا صدا کرد و من »کند:  امام)ع(، اینگونه نقل می
کردند نور  دنیا رفت، مردم تالش میجواب گفتم. امام رضا)ع( فرمودند: هنگامی که رسول خدا)ص( از 

که   داشته شد. هنگامی وسیله امیرالمؤمنین)ع( نگاه  خدا را خاموش کنند، اما خداوند مانع شد و نور خدا به 
ابوالحسن موسی بن جعفر رحلت نمودند، علی بن ابی حمزه و یارانش کوشیدند تا نور خدا را خاموش 

، 13: ج 1233؛ خوئی، 331، ص00تا: ج )مجلسی، بی« کرد لیش را تکمیکنند، ولی خداوند نور خو
یکی از « علی بن حمزه»(. در اینجا نیز امام رضا)ع( ترفندهای 331، ص3تا: ج ؛ مامقانی، بی321ص

فریبی، افشاءگری و افشاءسازی نموده و با تمّسک  سران واقفیه را در جنگ نرم علیه امام)ع( و بکارگیری عوام
 خواهند نور خدا را خاموش کنند. داند که می ها را چونان اشخاصی می نبه آیه قرآن، عمل آ

های بارز افشاءگری و افشاءسازی ایشان است. بسیاری  سفر امام رضا)ع( به بصره و کوفه نیز از نمونه
شیعیان این سامان، بر اثر تبلیغات سوء واقفیه و حمایت دستگاه خالفت از آنان و نیز دسترسی نداشتن به 

نتیجه امامت پیشوای پس از او دچار شک و  جعفر)ع( و درم زمان خود، نسبت به رحلت موسی بن اما
ها با دیدار امام رضا)ع( و شنیدن سخنان ایشان در زمینه رحلت پدر بزرگوارش و اثبات  تردید شده بودند. آن

امت آن حضرت معتقد هایشان زدوده و به ام امامت خویش و مشاهده دالیل امامت او، شک و تردید از دل
 (.116تا: ص شدند و اختالفشان به وحدت گرایید )رفیعی، بی

زنند. به عنوان نمونه ایشان در  امام رضا)ع( در مکاتبات خود نیز دست به افشاءگری پیرامون واقفیه می
ان حق بوده و گر و معاند نامه علی بن عبدالله زبیری که از واقفیه سؤال کرده بود، نوشت: واقفی، ستیزه پاسخ 

بر گناه استمرار دارند و اگر واقفی با این عقیده بمیرد، جایگاهش جهنم بوده و جهنم بد جایگاهی است 
 (.363، ص3ق: ج 1010)طوسی، 

نمونه دیگری از افشاءگری امام)ع( در مواجهه با واقفیه، گذاشتن افراد مورد وثوق در اقصی نقاط بالد 
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توانم شما را مالقات کنم، از چه کسی  پرسد: من هر وقت نمی رضا)ع( می اسالمی است. مثال فردی از امام
؛ او مورد «یونس بن عبدالرحمن»فرماید: از  دستورات دینی خود را بیاموزم؟ امام)ع( در جواب ایشان می

 (.33، ص1: ج1261وثوق من است )قمی، 
فریبی سران فرقه  ثی نمودن عوامها و خن های آن صراحت بیان در مقابله با واقفیه و افشاءگری تحریف

واقفیه، حتی بیش از جریان حاکمیت است. این نوع مواجهه امام)ع(، به معنای تفاوت راهبرد ایشان در 
جریانی اجتماعی بوده و خطر جانی برای امام)ع( و پیروان ایشان « واقفیه»مقابل واقفیه نیست، بلکه چون 

 دارد. ویش را علیه واقفیه اعالم میندارد، امام)ع( هم در اوج صراحت مواضع خ
دهد که  حاکمیت و واقفیه نشان می متفاوتمقایسه تطبیقی عملکرد امام)ع( در مقابل دو جریان 

های متفاوت و اتخاذ راهبردهای درست در مواجهه با جنگ نرم معاندان،  سنجش شرایط برای اظهار تقابل
فریبی با توده مردم سروکار دارید و بر این اساس  در عوامها، بسیار مهم است. شما  فریبی آن به ویژه عوام

کاربست تکنیک درست، مهم و راهگشاست. نتیجه اینکه، در شرایط مختلف، نحوه رویارویی هم متفاوت 
ای نیست، بلکه نوع مقابله متفاوت است. بنابراین، در عرصه جنگ  است. این به معنای تغییر راهبرد مقابله

دقیق عملکرد رهبر جامعه ضروری است، تا این تفاوت عملکرد، منجر به تمایل رهبر  نرم دشمن، ارزیابی
 جامعه به گروهی و فاصله گرفتن از گروهی دیگر نشود.

 گرایی ترویج روحیه حقیقت. 5-6

حق و   حق و حقیقت در اسالم از چنان اهمیتی برخوردار بوده که هر چیز مهم و اساسی در دین به
شده است. در دیدگاه اسالم، معیار تمامی رفتارها، حق است و از مردم درخواست   حقانیت نسبت داده

 (. 101: ص1210کند تا در زندگی بر مدار حق حرکت کنند )سلیمی،  می
خصوص در شرایطی  کرد. به امام رضا)ع( نیز از هر فرصتی برای شناساندن معیارهای الهی استفاده می

ی همچون جعل حدیث و فریب، سعی در کتمان حقیقت داشتند. در های که حکومت با بکارگیری سیاست
چنین شرایطی ارائه معیاری صحیح برای تشخیص حق و حقیقت ضروری است. در واقع ترویج روحیه 

فریبی معاندان بکار گرفت. آنان سعی داشتند  گرایی، سیاستی بود که امام در مقابل تکنیک عوام حقیقت
الناس را با خود همراه سازند.  سان عوام ست را گسترش و ترویج دهند، تا بدینآنچه در راستای منافعشان ا

گرایی در مردم، سعی داشتند تا وضعیت را طوری سامان بخشند که  اما امام)ع( با ترویج روحیه حقیقت
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شیعیان مالکشان برای تشخیص صحیح و غلط، قرآن باشد و مردم تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار 
 د.نگیرن

 مستندگویی. 5-0
از معیارهای مهم گفتار امام رضا)ع(، سخن گفتن، مطابق حقیقت و منابع اصیل بود. ایشان حتی در 

آوردند. این تکنیک ماهرانه هم  ها دلیل و حّجت می های آسمانی خود آن مواجهه با غیرمسلمانان، از کتاب
سازد. این مسأله در مواجهه امام)ع(  نمایان میبندد و هم کالم حق و حقیقت را  راه را بر کتمان حقیقت می
ها، عالوه بر ایجاد فرهنگ  فریبی آن کند در مقابل عوام شود. امام)ع( تالش می با واقفیه هم مشاهده می

 خواهند حقیقت را کتمان نمایند را رسوا کند. هایی که می گویی، اینگونه افراد یا جریان قرآنی حقیقت
فریبی، از  ها، تالش داشتند تا با تحریف واقعیت و عوام سران واقفیه و دیگر فرقهدر دوران امام رضا)ع(، 

ها باشد، گروهی از مردم را تحت تأثیر قرار دهند و برای  طریق جعل حدیث و صدور احکامی که موافق منافع آن
حدیثی طوالنی برای  ضمن -ها خود جایگاه اجتماعی بسازند. بر این اساس، امام)ع( در مواجهه با این ترفند آن

ها را بر  که دو حدیث متفاوت به شما رسید، آن هنگامی »فرمایند:  می -شناخت حدیث درست از نادرست
کتاب خدا عرضه کنید، هر آنچه از حالل و حرام در قرآن وجود داشت، از آن پیروی کنید و آنچه نبود، آن را بر 

چه نهی از جانب رسول خدا)ع( باشد، پیروی کنید، زیرا  سّنت پیامبر)ص( عرضه نمایید و در سّنت چه امر و
دهیم و برخالف آنچه پیامبر)ص( دستور داده  آنچه را پیامبر)ص( بر آن اجازه نداده است، ما نیز اجازه نمی

 (.01تا: ص ؛ حسینی میالنی، بی31، ص3: ج1233بابویه،  دهیم )ابن است، فرمان نمی
رهای اساسی مبارزه با تکنیک تحریف است. بکارگیری این این سخن امام رضا)ع( یکی از راهکا

راهبرد موجب بازگشتن مردم به قرآن و هشدار دادن آنان نسبت به آرای ساختگی و غیر مستند دشمن 
جانبه اطالعات، ضعف جدی در شناخت فضای منازعه جنگ نرم  شود. امروزه علت اصلی پذیرش یک می

فرهنگی و... سبب وابستگی اطالعاتی به منابع اطالعاتی خاص  های اجتماعی، سیاسی، است. وابستگی
رو، بر مخاطبان عمومی  شود. این موضوع باعث شده بخشی از واقعیت و حقیقت دیده نشود. از این می

آمده را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. پذیرش  دست  عرصه جنگ نرم الزم است که پیوسته اطالعات به
های بدون مبنا و  گیری مرام عات از یک جانب خاص، سبب تعصب در عقیده، شکلو چرای اطال چون  بی

 شود. همچنین چنددستگی در جامعه می
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 پروری نخبه. 5-5
فریبی معاندان،  از جمله راهبردهای مهم امامان)ع(، به ویژه امام رضا)ع( در مواجهه و مقابله با عوام

مکتب اهل بیت)ع( است، باید در برابر جریان منحرف جامعه پروری است. فرد نخبه که پرورش یافته  نخبه
ها مقابله کند. نخبگان باید احادیث و معارف اسالمی را نشر دهند. همچنین با توجه به  ایستاده و با آن

هایی که مأمون برای امام رضا)ع( قرار داده بود، ایشان با پرورش گروهی از دانشمندان اسالمی  محدودیت
گاه اسالمی و فرستادن آنان به شهرهای بزرگ اسالمی، به ترویج نظریات درست و نفی گرایش بر مبنای دید

نامیم، و عماًل اینگونه  پروری عام می های به وجود آمده، دست یازیدند. امام با این کار که آن را نخبه و فرقه
از سوی امام رضا)ع( در پروری خاص و عام  فریبی معاندان را خنثی نمودند. امروزه راهبرد نخبه عوام

 مواجهه با جنگ نرم معاندان، بسیار کارآمد و مفید است.

نگاران مکتب امام هشتم بودند )طوسی،  به عنوان نمونه، حسن بن جهم، ازجمله شاگردان و حدیث
(. برخی از شاگردان امام همچون یونس بن عبدالرحمن به کسب علوم قرآنی 203، ص3ق: ج1010

(. امام 30: ص1200نیا،  وان مرجع شیعه و نماینده امام)ع( به قم فرستاده شدند )پاکعن پرداخته و به 
، 11: ج1233رضا)ع( در کالمی، یونس بن عبدالرحمن را سلمان روزگار خویش معرفی کردند )امین، 

(. این افراد در ترویج افکار و عقاید امام رضا)ع( و خنثی نمودن جنگ نرم معاندان به ویژه 230ص
فریبی، نقشی مهم ایفا نمودند. در نمونه دیگر و در جهت مقابله با حربه نگارش کتاب توسط واقفیه و  معوا

جلد کتاب به یادگار  22تحریف واقعیت، علی بن مهزیار اهوازی از اصحاب امام رضا)ع( بود که از او 
های  رت مهدی)عج( و نشانهبه حض« المالحم»و « القائم»مانده است که وی دو جلد از آثار خود را به نام 
 (. 10 ق: ص1016پور،  ظهور آن حضرت اختصاص داده است )مهدی

گاه  توانستند مردم را با حقایق پنهان  ها می های امام)ع( را نداشتند. آن این شاگردان محدودیت شده، آ
م رضا)ع( را فریبی و فریب اذهان عمومی نسبت به اما سازند و اقدامات واقفیه یا مأمون، در جهت عوام

 خنثی کنند.
های  رنگ شدن است. شیوه های جدید، در حال کم در دنیای امروز، فرایند شاگردپروری در نظام

شک در دنیای  پروری را تضعیف کرده است. اما بی مختلف آموزش و انتقال اطالعات، شاگردپروری و نخبه
جامعه در مقابل جنگ نرم و به ویژه  ای کارآمد برای توانمندسازی پروری شیوه مدرن امروز نیز نخبه

 فریبی است.  عوام
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 گیری نتیجه. 3

که هد د مین نشاع( ضا)م رمان امافریبی در ز نرم، به ویژه تکنیک عوامجنگ های  بررسی و تحلیل مؤلفه
 جنگ ديجاا یهادنها ترین مهم توانند می عیجتماا های پایگاه و( سیسیا یهاه)پايگارت قدهای  پایگاه

ن دو جریان در زمان ای تبانی به نسبت یخیرتا های گزاره اگرچه. باشند جامعه در فریبی عوام ویژه به و نیروا
در با منافع مستقل  -قدرت و واقفیه -هپايگادو ست كه هر س ابل حداما قاست. اساكت امام رضا)ع( 

 یهاتکنیک سیرحاصل برنمودند. فریبی  ای عوام و هر کدام به گونه  افزایی نموده ع(، همضا)م رماامقابله با 
 یبیفرامعوص بهخصوم، مقابله با جنگ نردر  سیساا لصوا از یکی كه هدد می ننشا نیز( ع)رضا مماا

 دننمو فمنحر نیز و مقابل فطر هجايگا تضعیفست. ا یبیفرامعواز حريف اف هداشناخت معاندان، 
 تقويت یستارا در بايد مناسب دهبررا ،ينابنابر. است یبیفرامعو در كشف قابل افهدا ،میعمو رفكاا

پروری و... از جمله  گری، بیان حقیقت، نخبه شاءگری، روشناف. باشد میعمو رفكاا دننمو شنرو و هجايگا
 .گرفتند بکار قفیهوافرقه فریبی مأمون و  با عواممقابله ع( در ضا)م رمااكه هایی هستند  تکنیک
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