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درآمد

امامان معصوم

در طول عمر خود ،به منظور دعوت مردم به سوو حو و حقیقو و سوو دادن

آنها در مسیر توحید ،از هیچ فرصتی فروگذار نکرده و با راهبردها متناسب با اوضوا سیاسوی و فرهنگوی
جامعه ،به تبلیغ و ترویج تعالیم دین اهتمام داشتند .راهبردهایی که هر یک در جا خود توثییر بسواایی بور
نیووا در مسوویر تبلیووغ و در مواجهووه بووا

اندیشووه و رفتووار مخاطبووان بوور جووا مویگذاشو  .امووام صوواد
ّ
جریانها فکر گونواگون راهبردهوا ویو ها اتخوا کورده بوود .ایشوان طالیوهدار حرکو فرهنگوی و
تبلیغی عصر خویش به شمار میرود .باتوجه به وضع سیاسی اواخر حکوم امو و شوک گیر حکومو

و تشوکی حلقوه درسوی گسوترده در زمینوه علووم

عباسی ،ایشان با تثسیس اولین دانشگاه اه بیو
قرآنی ،حدیثی و فقهی ،تربی شاگردان ّ
از زبوان
عام و خوا  ،نشور و گسوتر احادیو اهو بیو
اسالف خود ،بنیانها علمی و فرهنگی مکتب ّ
تشیع را استحکام بخشوید و بوه تعبیور عالموان اسوالمی،
مؤسس فقه جعفر شد.
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
80

راهبردها تبلیغی آن امام

ّ
ّ
تا حد زیاد متوثیر از شورای سیاسوی و اجتمواعی آن عصور بوود زیورا

ایشان معاصر سقوط دول امویان و قدرتیابی حاکمان عباسی و اشتغال آنان به کشومکشها سیاسوی
و نظامی بود .دول عباسیان در هجدهمین سال از امام سوی و چهوار سواله اموام صواد
«الرضا من آل محمد

بوا شوعار

» به قدرت رسویدند (بوال ر  130/4 :1417 ،مقدسوی ،بویتوا .)62/6 :در

چنین شرایطی جنبش فکر و فرهنگی بیسابقها در جامعه اسالمی شک گرف  ،تا جوایی کوه برخوورد
ّ
فر گوناگون ،سبب ایجاد تشت و تفرقه در جامعه شیعی شد و تشوخی مسویر اصولی از سوایر راههوا
انحرافی دشوار شد .امام صاد

با راهبردها حیاتی و جوان بخوش و بوا بوه کوارگیر تووان فکور و

فرهنگی ،کوشش فراوانی را جه برخورد با اندیشهها و جریانها فکر عصر خویش مبوذول داشو و
به این ترتیب توانس اصول و فرو تبیین شده در قرآن و ّ
سن سلف صالح خویش را تبلیوغ کنود .بیتردیود
مکتب جعفر در جه نی به ایون هودف از راهبردهوا تبلیغوی خاصوی اسوتمداد گرفتوه اسو  .در ایون
نوشتار پس از بیان فضا عصر  ،مهمترین راهبردها تبلیغی حضورت در برابور جریانهوا فکور آن
عصر دستهبند و بررسی شدهاس .
پیشینه پژوهش

تال هووایی بوورا ارائووه رو هووا تبلیغووی امووام صوواد
میرصفی ( ) 1385در کتاب شیوه مناظرات انبیاء و امام صادق

توسو محققووان صووورت گرفتووه اسو .
 ،شرای فرهنگوی و مکاتوب عصور

امام صاد

را بیوان کورده

را بررسی کرده و مهمترین شیوههوا منوارراتی انبیوا و اموام صواد

اس  .بیشوتر تمرکوا ایون ایور بور منواررات انبیوا بوودهاسو  .محمودزاده ( ) 1393در کتواب جعفرر نر
محم ر

 ،امررام صررادق ،بووا اسووتناد بووه روایووات و سوویره عملووی امووام صوواد

فعالی ها امام

 ،برخووی از مهمتوورین

را در برابر جریانها فکر عصر ایشان توضیح داده اس  .همچنوین هوشونگی و

شووکرانی ( ) 1391در مقالووه «اصووول و رو ه وا حوواکم بوور منوواررات امووام صوواد
رو ها موجود در مناررات امام صاد

» ،برخووی از

را بوه صوورت اجموالی بیوان کردهانود .نیوک آفورین آالنو

جریانها فکر مختلف بیان کرده ،ولی به تبیین راهبردها تبلیغی ایشوان توجوه نکورده اسو  .بوراین
اسووا  ،توواکنون مقالووه مسووتق  ،علمووی و روشوومند دربوواره راهبردهووا تبلیغووی امووام صوواد

بووا

جریانها فکر آن عصر نوشته نشدهاس  .از این رو این پ وهش دارا رویکرد نوآورانه و بدیع اس .
مفهومشناسی

تبلیغ در لغ به معنی ابالغ و ایصال و رساندن پیغام یا خبر به مقصد اسو (راغوب اصوفهانی:1412 ،
 144ابن منظور .)419 /8 :1414 ،تبلیغ در اصطالح عبارت از رساندن پیام به دیگر به منظور اقنوا و
ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار اس  .تبلیغ بر سه عنصر اصلی پیامدهنده ،پیامگیرنده و پیام اسوتوار اسو
(رهبر .)80 :1371 ،مراد از تبلیغ اسالمی عبارت از رساندن پیام الهی بوه شویوها روشونگرانه از طریو
ایجاد ارتباط و تشوی به پذیر محتوا مورد نظر با استفاده از اباارها مشورو اسو (هموان .)25 ،از
دیدگاه اسالم ،تبلیغ جا ابالغ و رساندن پیام به منظور بس آگاهی و یوا تصوحیح اندیشوه مخاطوب نیسو
(زور  )315 :1368 ،و این کار اجتماعی عمدتا رویکرد روشنگرانه و آگاهکننوده دارد .تبلیوغ دانشوی اسو
که در پرتو آن ،رو ها و فنون تبیین اعتقادات و احکام و اخال اسالمی شناخته میشود.
 -2راهبرد

1

واژۀ راهبوورد ترجمووه واژه اسووترات

اسوو  .اسووترات

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

 -1تبلیغ

راهبردهای تبلیغی امام صادق

( ) 1390در پایاننامه «مهندسی فرهنگی امام صاد

» ،فعالی ها فرهنگی امام

را در برابور

81

واژها مرکووب و برگرفتووه از دو لغوو یونووانی

3

«استراتو» 2به معنا قشون و «آگاگس» به معنا فرمانده اس  .از اینرو راهبرد ،در ابتدا یک اصوطالح
1. Strategus
2. Stratus
3. Agaugus

و مفهوم نظامی بود (روشندل .)242-235 :1370 ،این اصطالح پس از ورود بوه علووم دیگور بوه معنوا
برنامه ،سیاس  ،نقشه و تدبیر به کار رفته اس (عمید .)167/1 :1363 ،بنابراین این واژه در اصطالح بوه
معنا سیاس کلی برا دستیابی به مقصود و به کارگیر بهتور امکانوات بورا رسویدن بوه هودف اسو
(انور  .)372/1 :1381 ،میتوان گف که در واقوع راهبورد بوه معنوا تعیوین اهوداف و طورح برناموها
جامع برا رسیدن به آنهاس  .به عبارت دیگر راهبرد طرح دراز مدت با دید بلند و آگاهانه اس کوه بورا
دس یابی به یک هدف بلندمدت مشخ

طراحی و تبیین شده تا راهبرد و راهکار مناسوب و قطعوی بورا

نی به هدف و مقصود به دس آید.
از طریو راهبردهوا

با توجه بوه ایون پو وهش ،منظوور از تبلیوغ ،اقودامات شایسوته اموام صواد
مشخ ّ ،
معین و برنامهریا توس امام در برابر جریانها فکر عصر خویش اس .
جریانهای فکری عصر امام صادق

امام جعفر صاد
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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در تحوالت سیاسی عصر خویش به وی ه در جابجایی قدرت از امو بوه عباسوی

و حتی در میان گروهها هاشمی مشارک جد نداش (نوک .سوجاد  2 :1391 ،جعفریوان:1393 ،
ّ
وضوعی  ،بوه طوور عموده ،در
 .)220در واقع ،تال ها سیاسی امام در برابور قودرت حاکموه در آن
ّ
مشوروعی آن و ادعوا امامو و رهبور اسوالم در خانودان
محدوده نارضایتی از حکوم موجود ،عودم
ّ
ّ
ّ
حاکمی  ،بدون فراهم آوردن مقدمات الزم ،که مهمتورین
نبوت بود .از نظر امام مقابله نظامی بر ضد
آنها کار فرهنگی بود ،جا شکس و نوابود  ،نتیجوه دیگور نخواهود داشو (طقوو  65 :1384 ،نیوا
نک .أسد حیدر .)112 /2 :1422 ،لذا موضعگیر ایشان با توجه به شناخ و رعایو مصوالح عموومی و
شرای و مقتضویات زموان بوود .چورا کوه گرایشهوا کالموی و ّ
تنوو جریانهوا فکور موجوب شود توا
اموام

بووه اقوودامات علمووی و فرهنگووی بپردازنوود .از سوو دیگوور ،شوورای فکوور و فرهنگووی دوره امووام

صاد

به گونها بود که بسیار از فرقهها و مذاهب ،فرص تبلیغ و ترویج افکوار خوود را یافتوه و بوه

دنبال افاودن بر پیروان و طرفداران خود بودند .دوره گوذار حکومو امویوان بوه عباسویان و ایجواد فضوا
آزاد اندیشه از مهمترین عوام شک گیر جریانها فکر مختلف در عصر امام ششم

اس .

هجده سال از امام حضرت در سالهایی سوپر شود کوه حکومو بنویامیوه رو بوه زوال نهواده بوود
( )132-114و شاناده سال آخر از زندگی ایشان نیا در سوالهایی بوود کوه حکومو بنویعبوا

کوشوش

داش تا پایهها خود را مستحکم سازد .همامانی حیات اموام صواد

بوا دوره اضومحالل حکومو

امو و استقرار حکوم عباسی موجب شد فضا نسبتا باز برا امام

مهیا شود تا ایشان با صواحبان

اندیشه ،فرقهها و گروهها مختلف به بح و منارره بنشینند .بنیامیه رو به ضوعف و سوقوط مویرفو و
فرص اینکه امام

را تح فشار قرار دهند ،نداشتند .عباسیان نیا که شعار طرفدار از خانودان پوا

پیامبر اکرم و گرفتن انتقام خون به ناح ریخته آنان را میدادند ،به امام

فشار جود وارد نمویآوردنود

(نک .مطهر .)158 :1374 ،
ّ
ّ
ورود اندیشهها الحاد از سو زنادقه ،جبریه ،قدریه و سایر جریانها فکور نیوا موجوب شود توا
جامعه اسالمی با شبهات دینی و مباح کالمی مواجه شود .به این ترتیب بارزترین وی گیها عصر اموام
«بی الحکمه» و شرو نهض ترجمه ،بیش از پیش هویدا شد .ادیب ( )148 :1386مینویسد« :مقابلوه
با امواج ناشناخته و فاسد که اوضا سیاسوی فاسود عهود امویوان و عباسویان آن را بوه وجوود آورده بوود ،از
طرفی معلول کشومکشها موذهبی و قبیلوها و قوومی در دو دوره فوو الوذکر بوود .از سوو دیگور در
نتیجه فکر بیگانگان ،از راه ترجمه کتابها یونوانی و فارسوی و هنود از جهو پدیود آمودن گوروههوا
خطرنا از جمله غالت ،زندیقان ،جاعالن حدی و اه رأ و متصووفه زمینوههوا مسواعد بورا رشود
انحراف حاص شد .امام صاد
ّ
کرد و خطر افکارشان را برا مل اسالم افشا کرد».
راهبردهای تبلیغی امام صادق

در متن روایات و مناررات امام صاد

در مواجهه با جریانهای فکری

 ،اشارات صریحی ارائه شده که گواه راهبردها تبلیغوی آن

حضرت در مواجهه با جریانها فکر اس  .در این بخش مهمترین راهبردها تبلیغی اموام

بیوان

میشود:
 -1به کارگیری جدال احسن

«جدال احسن» از اولین راهبردها تبلیغی کارآمد و تثییرگذار امام

در ابطال و دفع شبهات مطرح

شده از سو مخالفان بود .قرآن کریم نیا بارها به موارد متعدد از به کارگیر جدال أحسن توس انبیوا
الهووی در مقابلووه بووا مخالفانشووان اشوواره داشووته اسو (نووک .نحو  125/غووافر 56 ،35/عنکبوووت46/
حج .)8 ،3/بنابراین به تثسی از قرآن کریم ،راهبرد امام صاد

نیا در مواجهوه بوا جریانهوا فکور

عصر خویش ،جدال أحسن بود .این راهبرد نقش بارگی در شناساندن حقیق و کنار رفتن پردهها جه
با جریانها فکر عصر خود به سوبب وجوود

و غفل داش  .به طور کلی ،گفتگوها امام صاد
بسترها مناسب و با ّ
توجه به شرای سیاسی-اجتماعی حاکم بر عصر ایشوان شوک گرفتوه بوود زیورا در

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

در برابر آنها ایستادگی کرد و در سطح علمی با آنان منارره و مباحثوه

راهبردهای تبلیغی امام صادق

صاد

 ،فراوانی تعامالت فکر مسلمانان با فرهنگها غیراسالمی بوود .ایون امور پوس از تثسویس

83

اواخر حکوم امو از خفقان حاکم بر آن دوران کاسته شده بود و نیا در آغاز تشوکی حکومو عباسوی،
حاکمان سرگرم سرکوب مخالفان نظامی بودنود .از ایونرو ،اموام

بوه تشوکی جلسوات بحو و جودال

أحسن با صاحبان اندیشه و گروهها مختلف پرداخ و جلسات گف وگو متعدد با زنادقوه و دهریوون
در

داش (طبرسی 385-331/1 :1403 ،مجلسی .)222-163/10 :1403 ،به طوور کلوی ،اموام

راهبرد منارره با صاحبان اندیشه و فر از راهبرد وی ها استفاده کرد که از مهمترین آنهوا میتووان بوه
موارد زیر اشاره کرد:
الف) اصل تأثیرگذاری بر تمام ساحات وجودی مخاطبان

یکی از اصول مهم در مناررات حضرت که موجب تمایا منواررات ایشوان از سوایر مباحو و گفتگوهوا
متداول مطرح اس  ،رو خا

ایشان در بیان مفاهیم و عقاید دینوی بوود .گفتوار حضورت در منواررات بوه

گونها بوده که گویا هدفی فراتر از اقنا فکر مخاطبان دارند و به دنبال ایرگوذار بور هموه ابعواد وجوود
مخاطبان هستند .امام
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بر آن بود تا در سایر ساحات وجود مخاطبان همچوون اراده و عاطفوه آنوان ایور

بگذارد .این نحو ایرگذار که متثیر از اندیشه قرآنی اس (نسوا  ،)9/درصودد اسو توا مخاطبوان بوا شوناخ
جامع و صحیحی از دین برسند و با عق و جان و دل به صورت غیرمستقیم اقنا شوند.
یکی از عل اصلی که موجب میشد تا تعوالیم اموام ششوم

مانوا باشود و بور عقو و دل مخاطبوان

بنشیند ،نو ادبیات و زبان ایشان بود .اسوتفاده از زبوان انگیاشوی بورا ایجواد انگیواه و شوو درونوی در
مخاطب یکی از رو ها حضرت بودهاس  .امام بوا بوه کوار بوردن عبوارات تلنگرآمیوا و ّ
تنبوهانگیوا،
ّ
مخاطب را به خود میآوردند تا با تفکر و اندیشه به سو حقیق رهنمون شود .حضرت برا ایبوات صوانع
برا یکی از زنادقه بوه نوام عبودالملک مصور  ،از او پرسوید چوه چیوا درون زموین اسو
مصر با عدم آگاهی و براسا

گمان خود پاسو داد کوه چیوا در زیور زموین نیسو  .اموام

عبودالملک
از ایون

پاس و استفاده کرد و گف گمان ،ارهار درماندگی نسب به چیا اس که در موورد آن یقوین نودار .
در ادامه امام

از رفتن به آسمان از زندی سؤال کرد که مجدد با عودم آگواهی و مواجوه شود در ایون

هنگام امام

اشاره میکند که توو بوه آسومان و زموین نرفتوها پوس چطوور آنچوه در آنهاسو را انکوار

میکنی (نک .کلینی .)72 /1 :1407 ،یعنی وقتی تمام جهات زموین و آسومان را ندیودها  ،نمویتووانی
آنچه در آنهاس را انکار کنی .لذا انکار چیا به این آسانی نیس  ،باید دلی معتبر داشته باشی.
ّ
بود .امام در پاسو بوه سوؤال او دربواره علو
ابن ابیالعوجا یکی دیگر از زندیقان عصر امام صاد
محجوب بودن خدا از خلقش و عدم رهور او در جهان هستی ،فرمود« :وا بر تو چطور موجود نسوب بوه توو

در پرده اس با اینکه قدرت خود را در وجود شخ خودت به تو نشان داده اس » (همان)75 ،
پرسیدن اینگونه سؤاالت آن هم با چنین لحن انگیاشی و ّ
تنبهبرانگیا در کالم حضرت ،موجب میشود
تا مخاطب قدر به خود آمده و در عقاید و اندیشه خود تثم کند که شاید حقیق با آن حضورت باشود کوه
این چنین با اطمینان و صالب از عقاید خود سخن میگوید .نفو این شک و تردیود ،پایوههوا اعتقواد
باط آنان را فرو میریخ و اندیشههایشان را متالال میکرد .همین شوک ،گواه منجور مویشود توا افوراد

میکند« :پیدا شد و چیا نبود  ،بارگ کرد با اینکه خرد بوود  ،توانایو نموود پوس از اینکوه نواتوان
بود و باز هم پس از توانائی ناتوان کرد[ ...همه اینها نشانه قدرت اوسو » (هموان .)76 ،بودون شوک
هنگامی که انسان با چنین توصیفی از قدرت خدا در وجود خود مواجه میشود ،هوم بوه گسوتردگی قودرت
خداوند پی مویبورد و هوم بور حضوور و رهوور او در سراسور زنودگی و در تموام مراحو و حواالت آن ّ
صوحه
میگذارد و در همه حال خود را تح تدبیر و اراده او میبیند و سر تسلیم در برابر او فرومیآورد.
ارزیابی و سنجش مخاطبان ،به معنا شناخ دریافو کننوده و گیرنوده پیوام ،یکوی از عناصور مهوم و
تعیوینکننوده در عرصوه تعلویم و تبلیوغ مفواهیم دینوی اسو کوه تبلیوغ بودون در نظور گورفتن آن ،نوه تنهوا
توجیهپذیر نبوده ،بلکه سبب ناکامی آن نیا خواهد شد .به عبارت دیگر ،توجه به این مسئله که چه چیوا را،
برا چه کسی ،در چه زمانی ،به چه میاان و با چه هدفی در اختیار مخاطبان بگذارنود ،از اصوول مهوم در
در منوواررات و احتجاجهوا خووویش بووا مخاطبووان

عرصوه تبلیووغ مفوواهیم دینووی اسو  .امووام صوواد
متناسب با تواناییها فکر و ّ
ررفی ها روحی آنان سوخن مویگفو  .ایشوان بوا اشواره بوه ایون اصو
میفرمود« :خدا رحم کند کسی را که ّ
مودت و دوستی مردم را به سو موا جلوب مویکنود و بوا آنوان بوه

وسیله آنچه که میشناسند و میدانند ،سخن میگوید و سخن گفتن از آنچه که آنها آن را انکار مویکننود،
تر میکند» (ابن بابویه.)99 :1376 ،
اگر مخاطب امام  ،فرد عامی بود ،سعی میکورد توا بوا گفتوار سواده و بوا بوه کوارگیر عبواراتی
آسان و ملمو با او صحب کند .صاد آل محمد در گفتمان با زنادقه بر ّ
واقعی هوا عینوی تکیوه
دارد و در مناررها با ابوشاکر دیصانی برا نادیکساختن و ایبات وجود صانع در عالم هسوتی بوه هون
دیصانی بر امر محسو

که در دستر و بود ،تکیه کرده اس تا هم با نظوام اندیشوگانی دیصوانی پلوی

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

ب) اصل مخاطبسنجی

راهبردهای تبلیغی امام صادق

ایمان آورده و به حقیق رهنمون شوند.
ّ
در مناررها با ابن ابیالعوجا  ،تجلی قدرت خدا را در وجود انسان اینگونوه توصویف
امام صاد
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باند و هم موضو را بدون تبیین پیچیده به دیصوانی عرضوه دارد و و را در زمینوه وجوود صوانع در عوالم
اقنا سازد .ایشان در استدالل به صانع هستی چنوین فرمووده اسو « :ا دیصوانی ایون تخوم ،سونگر
پوشیده اس که پوس کلفتی دارد و زیر پوس کلف پوس نازکی اس و زیر پوس ناز  ،مواده طالئوی
روان و نقرها آب شدهاس که نه طال روان به نقره آب شده آمیواد و نوه نقوره آب شوده بوا طوال روان
درهم شود و به همین حال باقی اس  ،نه مصلحی از آن خارج شده تا بگوید من آن را اصوالح کوردم و نوه
مفسد درونش رفته تا بگوید من آن را فاسد کردم و معلوم نیس برا تولید نر آفریده شده یا مواده ،ناگواه
میشکافد و مانند طاوو رنگارنگ بیرون میدهد .آیا تو برا این ّ
مدبر در مییابی » (کلینوی:1407 ،
 80/1ابن بابویه.)122 :1398 ،
از آن سو ،اگر مخاطب حضرت فرد بود که از توانایی و قدرت هنی باالیی برخووردار بوود ،از مباحو
عقالنی و استداللی استفاده میکرد .چنانکه حضرت در استدالل درباره امتنوا وجوود دو خودا بوه برهوان
ُ
تمانع اشاره و چنین فرموده اس « :اگر تو بگوئی که آنها دوتایند ،یا از هر جه یگانوهانود یوا از هور جهو
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جدایند ،وقتی مالحظه میکنیم میبینیم خلق رشته منظمی دارد و گردون ،گرد

یک نوواختی و تودبیر

یکسان اس و شب و روز و خورشید و ماه را هم میبینیم .درستی کار و تدبیر ،هم آهنگوی جریوان هسوتی
دالل دارند که ّ
مدبر یکی اس » (کلینی .)81 /1 :1407 ،شک کلی تقریر استدالل حضورت بور برهوان
تمانع چنین اس  .1 :اگر خدایان دوتا باشند ،نظام تدبیر عالم فاسد مویشوود  .2لکون نظوام عوالم فاسود
ّ
نیس  ،بلکه متقن اس نتیجه میگیریم خدا نمیتواند دوتا باشد و در نتیجه فرض تعدد باط مویشوود و
ّ
وحدانی خداوند ایبات میشود .به این صورت که هر گاه در جهان دو خدا موجود باشد قهرا هر یک موانع
کار دیگر اسو و خوالف دیگور را اراده مویکنود .در نتیجوه نظوام عوالم دچوار اخوتالف و ناهمواهنگی
میشود (نک .تفتازانی.)36 /4 :1989 ،
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
همچنین در مناررها امام از ابنابیالعوجا میپرسد« :فقال ل ُه أ َم ْص ُنو أنو أ ْو غیو ُر َم ْص ُونو »
(کلینی« )74/1 :1407 ،پس فرمود :تو را سواختهانود یوا موجوود نسواختها » کوه ابون ابویالعوجوا
مصنو بودن خود را انکار میکند زیرا اگر مصنو بودن خود را قبول میکرد ،وجود صانع غیرقاب تردیود
بود .سپس عالم آل محمد

از و در ایبات مصنو بودنش اسوتدالل درخواسو کورده اسو « :اموام

فرمود :برا من شرح بده اگر مصنو و ساخته آفرینندها بوود چوه وصوفی داشوتی » (هموان) .بایود
یادآور شد که از لوازم مخلوقات ،مصنو بودن آنهاسو کوه حضورت آن را یکوی از ارکوان گفتموان بوا ابون
ابیالعوجا قرار داده اس تا او را به مصنو بودنش آگاه سازد .نکته قاب توجه اینکوه ایشوان اسوتدالل بور
غیرمصنو بودن ابن ابیالعوجا را نطلبیده اس

بلکه استدالل بور مصونو بوودن را درخواسو کورده توا

مخاطب را با اقرار خویش به مصنو بودنش مجاب سازد زیرا وقتی ابون ابویالعوجوا بوه وجودان و نفوس
خویش مراجعه کند جا اوصاف مصنو و اینکه سواخته دیگور اسو  ،چیوا نموییابود .از هموین رو ،بوا
توصیف خویش میتوانود بوه مصونو بوودنش راه بیابود .ایون اسوتداللها حضورت کوامال عقالنوی و بوه
اقتضا فهم مخاطبان بودهاس .
ج) اصل ایجاد صورتهای مختلف برای مدّعای فرد مقابل

حضرت در تبیین امتنا وجود دو خدا ،سه فورض را یوادآور شود ،سوپس بوه ابطوال آنهوا پرداخو و فورض
صحیح را چنین مشخ

کرده اس « :قول تو مبنی بر وجود دو خدا ،از چند فرض ،بیرون نیس  :اینکوه

هر دو قدیم و قو باشد یا هر دو ضعیف باشد یا یکی قو و دیگر ضعیف باشد .در فرض اینکوه هور دو

اسا

این فرض دیگر عاجا و ناتوان اس » (کلینی.)81-80 /1 :1407 ،
شارح اصول کرای در تعبیور جوامع بوه تبیوین اسوتدالل مؤسوس مکتوب جعفور پرداختوه و چنوین

مینویسد« :این قول که گفته شود خدا دوتاس بعد از یبوت لوازم وجوب وجود از قبی نفی فقر و احتیواج
و ضعف ،با مالحظه ّ
اینی و ّقوت و ضعف ،چهار وجه قاب تصور اس  :وجه اول اینکه اولی و دوموی هور
دو قو باشند وجه دوم آنکه هر دو ضعیف باشند و وجه سووم آنکوه اولوی قوو و دوموی ضوعیف باشود و
چهارم آنکه اولی ضعیف و دومی قو باشد و چون در دو وجه اخیر تعیین قو و ضعیف در بحو توثییر
ندارد ،حضرت سه وجه ایراد فرمود .از آنجا که روشن اس که قدم اتی از لوازم وجووب وجوود اسو  ،لوذا
تثییر در وجوه احتمالی ندارد .پس اگر فرض و وجه اول باشد ،یعنوی هور دو قوو باشوند ،پوس هور یوک
قادرند که دیگر را از وجود یا ایجاد ممانع کند و فرض این اس که موانع ممانع منتفوی اسو  ،چوون
وجوب وجود اقتضا میکند که مانعی از مقدوراتش وجود نداشته باشد .پس چورا هور کودام دیگور را دفوع
نمیکند تا در نتیجه هر دو معدوم شوند و یا اگر تدافع را باط بدانیم ،چرا یکی بر دیگر غلبه نمویکنود و
ّ
متفرد در تدبیر نمیشود تا فق او واجب باشد ،چون دیگر را یا از وجود یوا از ایجواد موانع شوود اموا ایون
فرض قاب قبول نیس چون هر دو مساو فرض شودهانود و اگور یکوی را دافوع بودانیم ،در ایون صوورت
ّ
ّ
بالمرجح واقع شده که محوال اسو  .اموا وجوه دوم ،اموام بوه ایون
بالمرجح و به تبع آن ،ترجح
ترجیح

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

قو باشند ،چرا هر دو خدا دیگر را دفع و خود به تنهایی بوه تودبیر اموور نپرداختوه اسو و اینکوه گموان
ّ
کرد یکی قو و دیگر ضعیف اس  ،مستلام ایبات وحدت خداس چنانکه ما مودعی آن هسوتیم ،بور

راهبردهای تبلیغی امام صادق

با جریانها فکر عصر خود ،چنین بود که دربواره مطلوب
از دیگر اصول مناررات امام صاد
ّ
ّ
دارا جنبهها و ابعاد مختلف ،پس از شنیدن ادعا طرف مقاب  ،ادعوا او را بوه صوورتها و احتمواالت
مختلف بیان میکرد ،سپس با تحلی دقی و حسابشدهّ ،ادعوا او را باطو مویکورد .بوه عنووان نمونوه
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فرض نپرداختند چون واضح البطالن اس  .اموا فورض سووم ،یعنوی اینکوه یکوی قوو و دیگور ضوعیف
باشد ،در حقیق اقرار ناخودآگاه به توحید اس  .چون به وجود واجوب کوه در ّ
قووت منفورد اسو  ،اعتوراف
کرده و ّ
الوهی را از عاجا نفی کرده اس » (سلیمانی آشتیانی و درایتی.)172-170 /1 :1387 ،
امام
هس  ،چیس

در منارره با ابوشاکر دیصانی که از و چنین پرسش کرده بود« :دلی بر اینکه توو را صوانعی
» (ابن بابویه .)290 :1398 ،امام

بوا اسوتناد بوه برهوان امکوان و وجووب ،بوه تبیوین

وجود صانع برا مخاطب پرداخ و فرمود« :من نفس خود را چنان یافتم کوه از یکوی از دو جهو خوالی
نباشد یا آن اس که من چنان باشم که آن را ساخته باشم یا نساخته باشم و بنا بر اول خالی نباشد از یکوی
از دو معنی یا آنس که من آن را ساختهام و موجود بوده یا من آن را ساختهام و معدوم بووده پوس اگور مون
آن را ساخته باشم و موجود بوده به وجود

از ساختنش بینیاز بوده و اگور معودوم بووده توو مویدانوی کوه

معدوم چیا را پدید نمویآورد پوس معنوا سووم یابو شود و آن ایون اسو کوه مورا صوانعی هسو و آن
پروردگار عالمیان اس » (همان) .در حقیق حضرت در کوالم خوویش ایون صوورتها را بورا مخواطبش
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بیان کرده اس :

واقعی خارجی خویش  -2حصر ّ
 -1ا عان به هستی و ّ
واقعی خویش به دو حالو ممکون و واجوب
ّ
 -3نیازمند وجود ممکن به عل به حسب تحلی مفهوم و ات ممکن الوجود که امر بدیهی اسو -4

استحاله دور و تسلس در عل  ،در صورت خال بودن خویش و یا خلق از عدم  -5ایبوات فورض واجوب
الوجود یا عل العل  ،یگانه فرض مورد قبول اس که وجود خداونود متعوال کوه او ّ
رب العوالمین اسو  ،را
ایبات کرده اس .
د) اصل پاسخگویی به شبهات و سؤاالت با استفاده از منابع مورد قبول طرف مقابل

امام ششم در مقاب سایر جریانها فکر و مذاهب مختلف بوا اسوتناد بوه منوابع و عقایود موورد
قبول آنان به ح ّ مسائ میپرداخ  .این اص در عرصه تبلیغ دیون ّ
اهمیو فراوانوی دارد زیورا بوه جوذب
مخاطب و ایجاد فضا پرسش و پاس منجر میشوود و در فضوا تضوارب آرا ّ ،
حقانیو اموور مشوخ
میشود .به عنوان نمونه امام

در مواجهه با جریان معتاله و در طی منارره با عمرو بون عبیود معتالوی

که از ایشان شناخ گناهان کبیره را درخواس کرده بود ،با استناد به آیات قرآن ،حدود بیس گناه کبیوره
َّ
َّ ُ ُ َّ
َ ْ
ْ ْ
ْ
را برایش برشمرد تا و در این زمینه اقنا گردد« :أ ک َب ُر الک َبائر اْلش َرا بالله یقول الل ُه َو َم ْن یشور باللوه
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ ُ ُ
َّ َ ْ َ
ََ ْ
وول -إ َّن ُوه ال ییو َث ُ
فقد َح َّر َم الل ُه َعلیه ال َج َّنة (مائده )72 /و بعده اْلیا من روح الله ِلن الله عا و جو یق
ْ
ُ َْ
َ َّ َّ
َّ
َّ َّ ْ َ ْ
َّ ُ ُ َ
َ
م ْن َر ْوح الله إال الق ْو ُم الکاف ُرون (یوسف )87 /ی َّم اِل ْم ُن ل َمکر اللهِ -لن الل َه َع َّوا َو َجو یقوول -فوال یوث َم ُن

َّ َّ ْ َ ْ
َ
َمک َر الله إال الق ْو ُم الخاس ُرون (أعراف( »)99 /کلینی )285 /2 :1407 ،بارگترین گناهان کبیره شر بوه
خداس که خدا میفرماید« :کسی که شر به خدا آورد ،خدا بهش را بر او حرام کورده اسو » و بعود از
آن نومید از رحم خداس  ،زیرا خدا عا و ج میفرماید« :کسی جا مردم کافر از رحم خدا نومیود
نشود» و پس از آن ایمنی از مکر (عذاب و مهل ) خداس  ،زیرا خدا عوا و جو مویفرمایود« :کسوی از
مکر خدا ایمن نشود مگر مردم زیانکار».
امام

در برابر زنادقه و ماد گرایان که اعتقاد به قرآن و متوون دینوی نداشوتند ،بوه اموور ّ
حسوی و

زندی مجاب شد و سخن حضرت را تصدی کرد و مسلمان شد (کلینی.)72 /1 :1407 ،
 -2اتمام حجّت در برابر جریانهای انحرافی

از جمله راهبردها مؤسس مکتب جعفر برا تبلیغ مفواهیم دینوی بوه ویو ه در حووزه عقایود ،اتموام

هم صورت گیرد ،باز هم عدها با تقاب و عناد بر پیکوره فکور و معرفتوی دیون ضوربه خواهنود زد .اموام
با رو اتمام ّ
حج راه هر گونه عذر و توجیه را بر رو جریانها منحرف و یا باطو بسوته و
صاد
پاس هایی محکم ،منطقی و استداللی در مقاب مبانی و بنیادها فکر و بهانهجوییها انحرافی آنهوا
ارائه کرد .برا نمونه امام

در ابتدا منارره با ابنابوی العوجوا کوه از زنادقوه و ملحودان سرسوخ و

منکر وجود خداوند بود ،چنین فرمود« :اگر حقیق همان اس که اینوان (مسولمانان) گوینود و بویتردیود
حقیق همان اس که آنها گویند ،آنها به سالم رستند و شوما هالکیود و اگور حو ایون اسو کوه شوما
میگوئید و قطعا چنین نیس  ،در این صورت شما و آنها یکسانید» (کلینوی .)74 /1 :1407 ،حضورت بوه
برهان عقلی و دفع ضرر محتم  1استدالل و استناد کرده بودند .این برهان یکی از دالی ایبات وجود خودا
ّ
اس تا در مخاطب خداناباور انگیاه تحقی و تفکر در موورد خداونود ایجواد شوود چورا کوه عقو و منطو
 1امروزهدرعلمفلسفهایناست اللبه«شرطیهپاسرال»معروفاست است الل شرطی پاسرال عمل گرایانه است که بر
دالیلعملگرایانهواحتیاطان یشانهوسودمحورونهص محورمبت،یاست طبقشرطیهپاسرال،ازآنجاکهدالیلعقلی
یتوانیم باور به و ود  ا را به دلیل م،فعتی که در پی دارد،انتخاب ک،یم این
یتوان ،و ود  ا را اثبات ک، ،،م 
و تجربی نم 
انتخاب به لحاظ عملی معقول است؛ چون از باورن اشتن به و ود  ا،سود بیشتر دارد(نک  سرو فارسانی،:1385
 )131

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

ّ
حج با مخاطب اس  .تا زمانی که موضوعی به مخاطبان ابالغ نشود او به دلی جه یا بویاطالعوی در
مقاب آن رویکرد ّ
غیرفعال و عدم همراهی در پیش خواهد گرف  .برخی اوقات اگر به بهترین شک ابوالغ

راهبردهای تبلیغی امام صادق

ماد که مورد پذیر آنان بود ،استناد کردهانود .چنوانکوه در گفتموان بوا عبودالملک مصور زنودی  ،در
ایبات صانع به حرک خورشید و ماه و اضطرار حرک شان در مدار ّ
معینی استناد کورد .در پایوان اسوتدالل،
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حکم میکند که انسان مدعا وجود صانع را نخس با استدالل و برهان بپذیرد اما در هور صوورت ،اگور
با برهان و استدالل ،یقین به وجود خدا برایش حاصو نشوود در مرحلوه بعود بایود مصوالح و مفاسود عودم
اعتقاد به خداوند را در نظر بگیرد .مبنا استدالل حضرت این اسو کوه اگور عقیوده بوه خودا حو باشود،
زنادقه خسران خواهند دید و اگر این عقیده خطا باشد ،مؤمنان و آنها در خسران ندیدن برابرند .پوس عقو
حکم میکند که فرد خود را از ضرر عظیم محتم نجات دهد و ایمان آورد (پاکتچی و همکواران:1391 ،
 .)89لذا میتوان استدالل حضرت را چنین تفسیرکرد:
 -1اگر خدا وجود داشته باشد و قول ما صحیح باشود ،آنگواه موا رسوتگار خوواهیم شود و شوما هوال
خواهید شد.
 -2اگر خدا وجود نداشته باشد و قول ابنابیالعوجا (زنادقه) صحیح باشد ،عبادتها ما زیانی به موا
نخواهد نرساند .پس معقول اس که به خدا ایمان بیاوریم.
ّ
تبیین این موضو در ابتدا گفتمان با لحن صریح و قاطع ،موجب اتمام حج با مخاطوب شوده و در
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
90

عین حال منجر میشود تا مخاطب نسب به عقاید و اندیشه خود بیشترتثم کند.
همچنین سران معتاله و عمرو بن عبید در موضو امام و جانشوینی کوه قائو بوه امامو بوه اختیوار
و در مقطوع زموانی خوا

( )145-136بوه

بودند (مسعود  )20/4 :1404 ،و در زمان امام صواد
بیع با محمد بن عبدالله نفس ّ
زکیوه گورایش یافتوه و او را بوه عنووان خلیفوه معرفوی کورده بودنود (ولوو ،

عرضه کورده بودنود .حضورت در طوی منوارره،
 ،)336 /1 :1367پذیر این بیع را به امام صاد
نادرستی عقیده ایشان را تبیین کرد و در پایان منارره به عنوان اتمام ّ
حج به روایتی از اموام بواقر بوه
نق از رسول خدا آنان را هشدار میدهد که «هرکس بور موردم شمشویر بکشود و ایشوان را بوه سوو خوود
بخواند ،در حالی که میان مسلمانان داناتر از او باشد ،چنین فرد گمراه و زورگوو اسو » (کلینوی:1407 ،
.)24-23 /5
 -3استفاده مناسب از فرصتهای تبلیغی

از دیگر راهبردها تبلیغ اسالم ،مناسب ها مذهبی اس  .بارگترین ایون مناسوب ها ،مراسوم حوج
اس که کنگرها بین المللی اس و ّ
تجمع مسلمانان در آن ،این شیوه تبلیغوی را برجسوتهتور موینمایانود.

یکی از فلسفهها حج آن اس که مسائ مربوط به ّام اسالم مطرح ،چارهاندیشی و تبوادل نظور شوود.
در آن اجتما بین المللی اسالمی میتووان بوا زبانهوا مختلوف مسوائ گونواگون اسوالم و مسولمین را
مطرح کرد و از طریو حاضوران بوه غائبوان در اقصوی نقواط جهوان اسوالم رسوانید« .حوج عامو یبوات و

پابرجایی مسلمین اس  .بعد دیگر از ایر تبلیغی حج نفس این عم و مناسوک باشوکوه آن اسو کوه نوه
تنها برا مؤمنان هیجان انگیا و روح بخش و توان آفرین اس

بلکوه بورا دیگوران نیوا نموایش قودرتی

اس که تجلی آن را در هیچ یک از مسائ تبلیغی اسالم نمیتوان یاف » (رهبر.)453 :1371 ،
همامان بوا ورود جریانهوا فکور مختلوف بوه جهوان اسوالم ،در مکتوب جعفور مسوائ علموی و
ایدئولوژیکی آزادانه مورد بح قرار گرف  .چنانکه گروه زنادقه بیشترین جودالها و جنجالهوا فکور را

مسجدالحرام و مسجد النبی مینشستند و شبهات خود را به وی ه در حوزه توحید بیوان مویکردنود» .بورا
آزادانه مسائ ایودئولوژیک و اعتقواد را جویوا شود

نمونه ابن ابیالعوجا در مراسم حج از امام صاد

(کلینی 198-197 /4 78-74 /1 :1407 ،ابن بابویوه .)298-296 :1398 ،و عبودالملک مصور در
مراسم حج امام

را مالقات کرد و با ایشان درباره صانع هستی منارره کرد (نوک .کلینوی/1 :1407 ،

.)72

حکوم بود .به طور که در آن مواقف امام

توانس هم با خوا

یواران خوود ارتبواط برقورار سوازد و

هم در جمعها علنی حقیق امام و مذهب شیعه را روشن سازد (معارف .)225 :1388 ،هر چنود ایون
فضا برا جامعه شویعه آسویبزا بوود اموا اموام صواد

 ،ایون تهدیودها را بوه فرصو تبودی کورد و از

بسترها موجود برا رشد فرهنگی جامعه اسالمی و مهندسی فرهنگی جامعوه شویعه بوه ویو ه در حووزه
اعتقادات استفاده کرد.
 -4راهبرد نگارش و مکاتبات علمی با اصحاب و صاحبان اندیشه

امووام صوواد

بسووان سووایر معصووومان از راهبردهووا تبلیووغ متناسووب بووا ّ
موقعیوو مخاطبووان و

جریانها فکر بهوره بورده اسو  .یکوی از ایون راهبردهوا تبلیغوی ،رو
چنانکه ابوبصیر از اموام صواد

مکتووب و نوشوتار اسو .

چنوین نقو کورده اسو « :گروهوی از موردم بصوره نواد مون آمدنود و

احادیثی را سؤال کردند و همه را نوشتند ،شما چرا نمینویسید بدانید که بدون قلوم و نوشوتن نمویتوانیود
مطالب خود را حفظ کنید» (مجلسی.)153 /2 :1403 ،
از امام صاد
میگوید امام

روایات دیگر در موضو تثکید بر نوشتن احادی و علووم وارد شودهاسو  .مفضو
به من فرمود« :بنویس و علم را در میان دوسوتان منتشور سواز و چوون مرگو رسوید

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

فلسفه اسوتفاده اموام صواد

از ایون ّایوام ،عوالوه بور در فضویل حوج ،کوم شودن نظارتهوا

راهبردهای تبلیغی امام صادق

داشتند .شوهید مطهور ( ،)146 :1374در ایون
حتی در موسم حج و مواقف آن در برابر امام صاد
ّ
ّ
ّ
زمینه موینویسود« :زنادقوه ،آنچنوان آزاد داشوتند کوه حتوی در حورمین یعنوی مکوه و مدینوه و حتوی در
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آنها را به پسران میراث گذار زیرا زمان فتنه و آشوب مردم فرا میرسد و در آن هنگام جوا بوا کتواب انوس
نگیرید» (کلینی .)67/1 :1407 ،بنابراین یکی از توصیهها حضورت بوه یواران خوویش ،امور بوه نوشوتن
برا تبلیغ دین اس و لذا استفاده از تبلیغ نوشتار هم در زمره راهبردها تبلیغی ایشان بودهاس .
همچنین حضرت در موارد با ارسال نامه به مخالفان معاند ،آنان را از انحراف بازداشته اسو  .ایشوان
در نامها برا ابوالخطاب از رؤسا غالت چنوین نوشو « :شونیدهام کوه گفتوی زنوا ،خمور ،نمواز ،روزه،
فواحش ،مردانی به این نامها هستند .این گونه نیس که تو مویگوویی .موا اصو حو بووده و فورو حو
طاع خداس  ،دشمنان ما اص شر ،و فرو آنها همان فوواحش و زشوتیهوا هسوتند» (کشوی:1409 ،
 .)291از جمله کارها غالت نماد کردن مفاهیم دینی بود .آنها مفاهیم دینی را از معوانی اصولی خوویش
جدا کرده و در حول یک معنا نمادین قرار میدادند .امام صاد

در این نامه با ابالغ مکتوب بوه و

متذکر شدهاس که این نو بینش نادرس اس .
 -5برخورد طردی و دفعی با افراد
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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از بررسی زندگی و سخنان امام ششوم

چنوین برمویآیود کوه ایشوان نسوب بوه مخالفوان خوود ،در

صورت وجود اند امید به هودای  ،از برخوورد طورد و دفعوی احتوراز کورده اسو  .همانگونوه کوه در
راهبردها پیشین کر شد ،حضرت در مواجهه با مخالفان به مقتضا فهم و سطح معرفتی مخاطبوان از
رو ها متعدد همچون جدل ،خطابه و برهان استفاده کرده اس و مسائ مهم از اصول دین همچون
توحیدّ ،
نبوت ،معاد و عدل را در قالب چنین رو هایی تبلیوغ و تفهویم کورده اسو  .البتوه در مووارد کوه
ّ
اتخا این رو ها موجب به خطور افتوادن کیوان آیوین اسوالمی مویشود ،حضورت از راهبورد طورد نیوا
استفاده کرده اس  .از جمله مصادی بارز برخوردها دفعی و طرد امام
غالیان بود که از زمان حضرت علی

در مقابله با جریوان فکور

در جهان اسالم سربرآورده بودند .آنها اوصافی همچوون اوصواف

نسب میدادنود و موجوب تشوکیک در باورهوا شویعه شوده بودنود (نوک.
خدایی به امامان معصوم
شهرستانی ،بیتا .)173 /1 :در حقیق  ،غالیان کوشش میکردند تا به امامان جنبها از ّ
الوهی نسوب

دهند .غلو یعنی ّ
الوهی یا شریک دانستن نبی یا امام با خدا ،اعتقاد بوه حلوول خداونود در ایشوان ،آگواهی

ایشان از غیب به طور مستق  ،اعتقاد به اینکه شوناخ ایشوان انسوان را از اطاعو خودا بوینیواز میکنود.
کسانی که چنین باور دارند کافر و از دین اسالم خارجاند (نک .مفید.)131 :1414 ،
ّ
با تفکرات غالیوه در متوون روایوی و تواریخی وجوود دارد.
گاار ها فراوانی از مبارزه امام صاد
مطاب پارها از متون روایی امام

جه طورد غوالت ،آنوان را صوریحا نفورین کورد و از ایشوان برائو

َّ
جستند .اعالم بیاار از اعتقادات ابوالخطاب و یارانش که به استناد آیه  84سوره زخرف « َو ُه َو الوذ فوی
َْ
َّ
السما إله َو فی اِلْرض إله» ،امام را خدا و معبود در زمین میدانستند ،بهتورین گوواه بور ایون راهبورد
 ،افراد معتقد به این مسائ را از دیون خوارج دانسوته و غضوب الهوی را بور ایشوان

امام اس  .امام
خواستار شدند ّ
(حر عواملی .)374 /5 :1425 ،در مووارد هوم بور ضورورت برخوورد بوا ایون عقایود تثکیود
شدهاس  .امام خطاب به یکی از یاران خوود بوه نوام مصوادف چنوین میفرمایود« :ا مصوادف اگور
ُ
عیسی نسب به غ ّلو که نصار درباره او کرده بودند ،ساک نشسوته بوود خداونود حو داشو کوه

را با غالت از حکم فقهی آن حضرت میتوان استنباط کرد .امام  ،نماز خواندن پشو سور
صاد
کسی که غالی مذهب باشد را هر چند خود را شیعه امامی بداند یوا در رواهر ارهوار ّ
تشویع کنود ،ناصوحیح
دانسته و مردم را از انجام آن بازمیدارد (ابنبابویه .)379 /1 :1413 ،همچنین آن حضرت بشوار شوعیر
از غالت آن زمان را کافر ،فاس و مشر خواندند و بیواار خوود را از او اعوالم کردنود (غریور :1424 ،
چشم ،مو ،پوس  ،گوش و خونم از این گروه بیاار اس  .اینان بر دین من و دین پودرانم نیسوتند .بوه خودا
قسم در روز قیام خداوند میان من و ایشان را جموع نخواهود کورد مگور آنکوه بور آنوان غضوبنا اسو »
در کالموی دیگور ایون گوروه را چنوین لعون مویکنود« :لعنو

(کشی .)594 /2 :1409 ،امام صاد
ّ
خداوند بر کسی که در ح ما چیا بگویود کوه موا خوود نگفتوهایوم .لعنو خداونود بور کسوی کوه موا را از
ّ
عبودی برا خدایی که ما را خل کرده اس و بازگش ما به سو او و سرنوش ما در ید قودرت اوسو ،
جدا سازد» (مجلسی.)297 /25 :1403 ،
در مواجهه با آن گروه این بود که شیعیان را از اطراف این فرقوه پراکنوده سوازد

راهبرد امام صاد
ّ
چنانکه به مفض فرمود« :ا مفض بوا غوالت نشسو و برخاسو نکنیود ،بوا آنوان هوم غوذا نباشوید و
بوه ویو ه

همراهشان چیا ننوشید و با آنان مصوافحه نکنیود» (مجلسوی .)286 /25 :1403 ،اموام
ّ
حساسی بیشتر فرمود« :درباره جوانان خویش از اینکوه غوالت آنوان را فاسود
نسب به جوانان شیعه با

کنند بترسید .غالت بدترین دشمنان خدا هستند ،آنان عظم خدا را کوچک کرده و برا بندگان خداوند
ّ
ربوبی میکنند» (طوسی.)650 :1414 ،
ّادعا
امام صاد
به امام

عقاید غالت را تکذیب و عقاید شیعیان را اصالح میکردند .در روایتی ابوبصویر گویود:

گفتم :غالت درباره شما میگویند که شما تعوداد قطورات بواران ،عودد سوتارگان ،شومار اورا

در مواجهه با جریانهای فکری عصر خویش

 .)173ایشان پس از شنیدن عقاید غالت از زبان سدیر صیرفی خطاب به او فرموود« :ا سودیر گوو ،

راهبردهای تبلیغی امام صادق

گوشش را کر و چشمش را کور کند .هموین طوور اگور مون نسوب بوه آنچوه ابوالخطواب میگفو سواک
ّ
مینشستم خداوند حو داشو بوا مون نیوا چنوان کنود» (کشوی .)588 /2 :1409 ،شودت برخوورد اموام
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درختان ،وزن موجودات دریا و تعداد سونگها را میدانوی .حضورت دسو ها را بوه آسومان بورد و فرموود:
سبحان الله ،سبحان الله نه ،به خدا جا خدا کسی به این امور آگاه نیس (کشی.)588/2 :1409 ،
ّ
مفوضه از دیگر جریانها فکر در عصر امام ششم معتقد بودنود کوه خداونود اموور عوالم را بوه
پیامبر

و یا امام علی

واگذار و قدرت و اختیوار آفورینش و تودبیر عوالم را بوه آنوان تفووی

کورده

اس  .همچنین اعتقاد داشتند که ائمه شیعه شریع ها را نس میکنند .مالئکه بر آنان فرود میآینود و بوه
با این جریان نیا برخورد طرد داش و آنان را نیوا در کنوار غوالت
آنان وحی میرسانند .امام صاد
لعن کرد و فرمود« :خداوند غالت و ّ
مفوضه را لعن کند .آنان عصیان پروردگوار را کوچوک شومردند بوه
خداوند کافر شدند و شر ورزیدند و گمراه شدند و گمراه کردنود توا از اجورا احکوام الهوی و ادا حقوو
فرار کنند» (مجلسی.)271 /44 :1403 ،
نتیجه

مؤسس مکتب جعفر در عصر که به رهور اندیشهها الحاد و افراطی شهرت دارد و مسولمانان
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و شیعیان در معرض شبهات و سؤاالت فکر بسیار بودند ،با راهبردها گونواگون و البتوه متناسوب بوا
مخاطبان و شرای عصر  ،به وی ه راهبرد جدال أحسن و احتجاجها عقالنوی بوه تبلیوغ دیون پرداخو .
امام

رسال هدای مدارانه خویش را در برابر این طیف فکر به بهترین صورت انجوام داد .منوارره و

جدال احسن از مهمترین و برجستهترین رو ها تبلیغاتی ایشان در برابر گروهها فکر بوود .حضورت
با کاربس اصولی چون اص تثییرگذار بور تموام سواحات وجوود مخاطبوان ،مخاطوبسونجی ،ایجواد
ّ
صورتها مختلف برا مدعا طرف مقاب  ،پاسخگویی به شبهات و سؤاالت با استفاده از منوابع موورد
قبول طرف مقاب به صورت عقالنی و استداللی با آن گروهها احتجاج کرد .از دیگر راهبردهوا اموام
در تبلیغ دین برا جریانهوا فکور میتووان بوه اتموام ّ
حجو در برابور جریانهوا انحرافوی و باطو ،
استفاده مناسب از فرص ها تبلیغی ،راهبرد نگوار و مکاتبوه علموی بوا اصوحاب و صواحبان اندیشوه و
برخورد طرد و دفعی بهوی ه در برابر غالت و مفوضه اشاره کرد.

منابع

 راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)1412مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ،دار القلم.
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 شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم (بیتا) ،الملل و النحل ،قاهره ،چا بدران.
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.
دانشگاه امام صاد

