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 عباسی اوّل عصر معصوم)ع( درامامان فرهنگی جهاد کارکرد و جایگاه بررسی
 

 سازندگی محمدتقی
 

 Mt.sazandegi92@Gmail.com پیام نور قم اسالمی، دانشگاه تمدن و تاریخ دانشجوی دکترای

 

 چکیده
 ای بهویژه اهمیّت( ع)رو امامانو فرهنگ، غیرقابل انکار است؛ بدینی تبیین دین ، در حوزه«مجاهدان فرهنگی»ی امامان شیعه)ع( به عنوان شک نقش گستردهبی

کردند و از هر فرصتی برای نهادینه کردن فرهنگ اسالمی بر ترین شرایط با تمام همّت و به صورت جهادی عمل میداشتند و در سختمی مبذول فرهنگی جهاد

 مسائل مورد در «عباسی اوّل یدوره» در «شیعه امامان»به دنبال بررسی این مسأله است که کردند. این پژوهش اساس وحی و سنّت پیامبر)ص( استفاده می

 وضعیت تحلیل ؟ لذا هدف از این مقاله بررسی و!است بوده چه «فرهنگی جهاد» یزمینه در ایشان هایفعالیّت و کردندمی گیریموضع چگونه جامعه، فرهنگی

مسائل فرهنگی است، تا با آگاهی از  در ،(ع)معصومامامان از تن سه گیریموضع ینحوه نیز و برخورد ر و شناخت روشمذکو عصر در اسالمی یجامعه فرهنگی

 بر گیری از روش توصیف و تحلیل ودر این مقاله، با بهره .نمود ایجاد اسالمی امّت ی فرهنگی، در عصر کنونی الگوبرداری کرده و تحوالتی در سبک زندگیسیره

های فرهنگی امامان)ع( در عصر اوّل عباسی را استخراج کنیم. یکی از نتایج و دستاوردهای این ها و فعالیتای، تالش شده است، شیوهکتابخانه نابعم اساس

فرهنگی عصر اوّل شناسی نام برد. آسیب« جهاد فرهنگی»توان از آن به عنوان ی ائمه)ع( میهای فرهنگی است که در سیرهپژوهش، تبیین معیارها و مالک

 شود.های نوآوری این مقاله شمرده میرضا)ع(، در قالبی جدید از جنبهو امام )ع(کاظم، امام)ع(صادقی فرهنگی امامعباسی و نیز بررسی سیره

 

 )ع(، عصر اوّل عباسی، جهاد فرهنگی، تهاجم فرهنگی، انحطاط فرهنگی.امامان معصوم کلید واژه:

 

 . مقدمه1

گیری مکاتب و ها و آداب و رسوم گوناگون بود، که موجب شکلی گسترش ممالک اسالمی و تنوع فرهنگق( دوره.ه131-231ی)عصر اوّل عباس

داد، چرا که این عصر با پویایی و ی دین و فرهنگ، فراروی جهان اسالم قرار میشد و وضعیّت بحرانی را در حوزههای انحرافی در جامعه مینحله

که در میان مسلمانان به وجود آمده بود و نیز رویکرد خلفای « نهضت ترجمه»مقارن بود و با آغاز موج جدیدی از « سالمیتمدن ا»شکوفایی 

های مجاور، به تمدن اسالمی شده بود و وضعیّت ها و آداب و رسوم تمدنی متون غیراسالمی، موجب انتقال فرهنگعباسی در این دوره به ترجمه

در عصر اوّل « فرهنگ اسالمی»در این پژوهش سعی داریم تا با بررسی جایگاه و کارکرد  فرهنگ و اندیشه به وجود آورده بود. یبحرانی را در حوزه

یاد « جهاد فرهنگی امامان شیعه)ع(»را که از آن به عنوان « فرهنگی»ی های مهّم و زیربنایی امامان شیعه در عرصهعباسی آشنا شده و برنامه

 بررسی و تحلیل قرار دهیم.کنیم، مورد می

 . طرح مسأله1.1
برند. در این پژوهش نام می« عصر طالیی»ق( که مورخان از آن به عنوان .ه131-231ی زمانی این مقاله مربوط است به عصر اوّل عباسی)محدوده

ها و مواضع امامان ین اوضاع فرهنگی این عصر، فعالیّترضا)ع( و تبیکاظم)ع( و امامصادق)ع(، امامبا بررسی ادوار سه تن از امامان شیعه یعنی امام

ی اوّل عباسی در مورد مسائل فرهنگی جامعه چگونه کنیم. این نوشتار در مقام بیان این مسأله است که امامان شیعه در دوره)ع( را بررسی می

 ؟چه بوده است!« جهاد فرهنگی»ی های ایشان در زمینهکردند و فعالیّتگیری میموضع

 . پیشینه1.1

ی های بسیاری در مورد سیرهها و مقالهالبته کتاب نمود، معرفی را ایمالحظه قابل مستقیماً اثر تواننمی تحقیق یپیشینه پیرامون پژوهش، این در

رویکرد  با زمینه، این رد هاییپژوهش اخیر هایسال بیت)ع(، موجود است که هر یک به بخشی از موضوع این مقاله اشاره دارد. درفرهنگی اهل

البیت)ع( اهل جهانى مجمع تألیف گروهی اثر« الهدایة أعالم»باشد، مانند کتاب  نزدیک موضوع این به تواندمی که است پذیرفته صورت فرهنگی

 ینوشته« شیعه امامان سیاسی فکری حیات»شده است و کتاب  بیت)ع( نگاشتهاهل یسیره مورد در که جلدی چهارده یاباشد که مجموعهمى

 محمدابراهیم» ینوشته« فرهنگی خدمات و رضا)ع(امام»ی و مقاله «یزدی محمدتقی مصباح»اثر « تهاجم فرهنگی»و نیز کتاب  «جعفریان رسول»

 صورت به علمی ریاث شده، انجام تحقیقات به توجه است. با رسیده چاپ به 76 یشماره کوثر فرهنگ پژوهشی علمی یفصلنامه در که«ایزدخواه

 و گرفت قرار مطالعه مورد منابع این است؛ هرچند نشده نگاشته روشمند در این قالب و منسجم صورت به پژوهش این موضوع با رابطه در مستقیم

 تیم.جس بهره منابع این از عصر اول عباسی در فرهنگی امامان شیعه، یحوزه به مربوط مسائل بندیدسته و مطالب تکمیل جهت در ما
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 . ضرورت1.1
های مختلف فرهنگی و ی آن عصر، شناخت جنبهی اسالمی در عصر اوّل عباسی، و تحلیل حوادث پیچیدهی وضعیّت فرهنگی جامعهبا مطالعه

هادینه کردن گیری ایشان در برابر مسائل فرهنگی و اجتماعی، مورد اهمیّت بوده است و با توجه به ضرورت نی فعالیّت امامان شیعه و موضعنحوه

سازی، بایسته است که تحقیقی در این زمینه صورت پذیرد؛ تا با تبیین فرهنگ و سبک زندگی اسالمی، و تأثیر آن در مدیریت فرهنگی و تمدن

اطل را از بین ها و معیارهای جهاد فرهنگی، جهت ترویج و تفهیم عقاید و باورهای صحیح و ابطال عقاید و افکار باطل، اعتقادات جاهالنه و بمالک

 بیت)ع( را به جامعه معرفی نماییم.های اهلبخش توحیدی و فرهنگ و آموزهبرده و معارف حیات

 . هدف1.1
گیری ی موضعدر عصر مذکور، از روش برخورد و نیز نحوه ی اسالمیهدف از این پژوهش این است که با بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگی جامعه

ی رفتاری ایشان، معصوم)ع(، در باب فرهنگ و سبک زندگی در عصر کنونی الگوبرداری و بهره برد و با آگاهی از سیرهفرهنگی سه تن از امامان

 تحوالتی در زندگی امّت اسالمی ایجاد نمود.

 شناسی. روش1.1

ی تاریخ ل و نیز منابع تحلیلی در زمینهگیری از منابع دسته اوّی فرهنگی امامان)ع(، تالش شده است با بهرهی سیرهدر پژوهش حاضر با مطالعه

ها، روش و نتایج جهاد فرهنگی ائمه)ع( را استکشاف کنیم. بدیهی است که روش تحقیق بر اساس توصیف و امامت در عصر اوّل عباسی، فعالیت

 ی ائمه)ع( انجام گرفته است.ای در منابع تاریخی و سیرهی کتابخانهتحلیل متکی بر مطالعه

 م شناسی. مفهو1.1
 .شود پیگیری بحث شده، مطرح تعاریف اساس بر تا گیرد قرار توجه مورد واژگان، از برخی است این بخش مناسب در

 2. جهاد1.1.1

)جوهری، در انجام کاری توانایی و رسیدن چیزی نهایت به کار، در مبالغه ،تالش ،مشقت معنای به د( )ج هـ ریشه از است عربی ایواژه جِهاد،

 و مال ،جان با خدا راه در کردن مبارزه یعنی ؛است تالش از خاصّ ایگونه ،آن عام کاربرد همانند ،دینی متون اصطالح (. در074، ص1ش: ج2371

(. 3، ص12م: ج2812آن)نجفی،  از عدفا یا شعائر داشتن برپا و اسالم اعتالی و گسترش هدف با باغیان، و کافران با نبرد در خود، دیگر هایدارایی

 اسالم، قلمرو گسترش یا اسالم دین از دفاع راه در تالش و شودمی شناخته اکبر جهاد نام با که است «نفس با جهاد» جهاد تریندر اسالم بزرگ

 است.آمده  قرآن در بار 241 حدود ی جهادکلمه. است اسالمی واجبات از و دین فروع از یکی جهاد .دارد نام اصغر یا جهاد کوچک جهاد

ی فرهنگی و اینکه امامان)ع( به معصوم)ع( در عرصهاصطالحی مدّنظر است؛ یعنی چگونگی تالش و کوشش اماماندر این پژوهش جهاد به معنای 

 کردند.چه صورت با انحرافات و مشکالت فرهنگی جامعه مقابله می

 . عصر اوّل عباسی1.1.1

 آن از بعد شد؛ آغاز( 237-231)سفاح ابوالعباس حکومت با آن اوّل عصر که یافت ادامه( ق.ه747-231) سال 410 به نزدیک عبّاسیان حکومت

و ( 121-281)مأمون و( 281-283)امین و( 283-264)الرشید هارون و( 264-278)هادی و( 278-241)مهدی و( 241-237)منصور ابوجعفر

 (.23ص: ش2382 طقوش،)رسید پایان به( ق.ه116-121) باهلل المعتصم محمد واسحاقاب اوّل، یدوره در عبّاسی یخلیفه آخرین

 1. فرهنگ1.1.1

 نشده بیان باشد، فرهنگ مفهومی و معنایی بار بیانگر کامالً که جامع تعریفی آن، موضوعی تنوع نیز و فرهنگ یواژه پیچیدگی دلیل به

 ارائه آن از مختلف تعریف 044 تا ایعده و تعریف 144 از بیش که است حدی به نگفره یواژه معنایی ( تنوع26ص ش:2384 است)پهلوان،

 که جامعه یک هایارزش و آداب رفتارها، ها،گرایش و باورها ها،بینش از ایمجموعه: »کرد بیان چنین این را فرهنگ توانمی تعریف یک در .اندداده

 (.03، ص48ش: ش2312اد، نژباشند)داعیمی جامعه آن در نسبی ثباتی دارای

ی دینی و اجتماعی و اخالقی و در این پژوهش با توجه به تعریفی که ذکر شد، منظور از فرهنگ، بررسی جایگاه فرهنگی امامان معصوم)ع( در حوزه

 ی سه تن از امامان)ع( است.چگونگی روند گسترش فرهنگ اسالمی در دوره

 عباسیی عصر اوّل شناسی فرهنگی جامعه. آسیب1
 پایگاه کرد،می معین را طبقه هر هایویژگی و حقوق که مقرراتی و قوانین حسب بر یک هر که شدمی تشکیل طبقه چند از عباسیان یجامعه

 دگانبر و موالی آزادگان، سپاهیان، بازرگانان، اشراف،: از بودند عبارت عباسی یجامعه در اجتماعی طبقات. را داشت خود به مربوط نقش و خاصّ

 و ادیان و همچنین شدمی تشکیل گوناگون نژادهای و عناصر از عباسی یجامعه چراکه بودند، متفاوتی رفتار و اخالق و حقوق دارای قشر هر که

 گروهی و قشر هر بنابراین. داشتند ایکننده تعیین نقش جامعه این ساختار در نیز صابئین، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان،: مانند مختلف مذاهب
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ش: 2381نمود)مکی، می ایفا عباسی عصر در فرهنگ گیریشکل در مهّمی نقش که داشت را خود به مخصوص رفتار و اخالق دارای جامعه در

 (.14-10ص

 یک د،شدنمی خسته طرب و لذّت نوع یک از هرگاه و کرده افراط خوشی، و زندگانی در لذّات، کسب به گروهی( ق.ه131-231)عباسی اوّل عصر در

 کردن خاموش و حکومت تأسیس به بود دولت تشکیل آغاز که زمان آن خلفا اوقات. کردندمی ابداع و ابتکار ایتازه سماع و نوش و عیش نوع

( ق.ه241-237: حک)«منصور» مرگ از پس مردم. آوردندمی روی لعب و لهو به نیز آنان گذشتمی دوره آن چون و گذشتمی هافتنه و هادسیسه

-241: حک)«مهدی» خلیفه. برداشتند گام خوشگذرانی و ثروت سوی روبه اما بودند، برده بسیاری رنج او زمان در زیرا کردند احساس را آسایش

کردند)نک:  پیدا خوشگذرانی و گساریباده برای راهی آنها بود گذاشته آزاد را مردم چون اما داشت، اعتدال خوشگذرانی در( ق.ه278

 نژادپرست دودمان از بعد اسالمی، حکومت خلفای آنکه دلیل عباس بهخالفت بنی آغاز از سویی دیگر در (.314 الی 342ص ش:2313مناظراحسن،

 پیدا عظیم تحوّلی اجتماعی و فرهنگی مسائل شدند، اسالمی یحوزه وارد متفاوت هایفرهنگ و هازبان با مختلف ملل و آمدند کار روی امیهبنی

 .کرد

 شکوفایی دانش، نشر هایپایگاه اوّلین ایجاد دیگر، اقوام و مسلمانان میان فرهنگی جدّی و مثبت ستدهای و داد ترینگسترده شروع فرهنگی، بُعد از

 بافت تکوین در ایرانیان میان این در. است عصر این مهّم خصائص از مختلف، فنون در منظم تألیف و ترجمه عصر آغاز و ادب و شعر مانندبی

 داشتند. چشمگیری نقش علوم، یترجمه نهضت پیشبرد به کمک طریق از دوره این هنگیفر

ها و آرای مختلف فکری و عقیدتی است و مناقشات و مناظراتی میان مکاتب ق( عصر برخورد اندیشه.ه201-220صادق)ع()امام امامت دوران

های برون شیعی از جمله: معتزله، متصوفه، مجسمه، مشبهه، نیه، جارودیه و فرقههای دورن شیعی از جمله: شیعه، زیدیه، غالت، کیساگوناگون فرقه

ش: 2311کردند)طباطبائی، تناسخیه، و برون دینی از جمله: زنادقه، مانویه، دیصانیه، مرقونیه درگرفت و هر یک عقاید خود را تبلیغ و ترویج می

های گوناگون به جمع امّت بزرگ اسالمی پیوسته بودند، به طور طبیعی عقاید و لیّت( در این دوران که نسل جدیدی از تازه مسلمانان با م63ص

ی اسالمی، فتوحات نظامی و اجتماعی جامعهـکردند. از سوی دیگر، وضعیت سیاسیهای علمی و فرهنگی خود را نیز به جهان اسالم وارد مییافته

های تری برقرار کنند و با افکار و اندیشهه مسلمانان با دنیای خارج، روابط گستردهکرد کگستردگی قلمرو مناطق تحت نفوذ اسالم، ایجاب می

ی اسالمی و افکار مسلمانان تأثیر ( این تحول، بر فرهنگ عمومی جامعه18، ص24ش: ش2381آفرین، فلسفی و کالمی بیگانگان آشنا شوند)نیک

وی بسیاری از موضوعات و معارف اسالمی گشوده شد. البته پیامدهای منفی زیادی قابل توجهی گذاشت و باب بحث و جدال و مناقشات علمی بر ر

های بیگانگان در میان مسلمانان و در پی آن پدید آمدن شبهات و انحرافات فکری و اعتقادی که به عنوان یک خطر نیز به بارآورد که نفوذ اندیشه

 (.33، ص3ش: ج2364ست)مسعودی، کرد، از جمله آنها اجدّی، افکار مسلمانان را تهدید می

 ی گسترش فرهنگ اسالمی. جهاد امامان شیعه در عرصه1

پایه و اساس شخصیت فرد و جامعه با مسائل فرهنگی و اخالقی و اعتقادی درهم تنیده است؛ و جهاد فرهنگی جهت تبیین و ترویج اعتقادات 

مند کرده و به فرهنگ اسالمی شکل عقائد و باورهای دینی و مذهبی را نظام صحیح و باطل در جامعه سعی دارد تا با روشنگری و جهاد فرهنگی

های ناب اسالمی را در جامعه نهادینه کند؛ پس جهاد فرهنگی به جهت اهمیت زیربنایی که دارد، بر جهاد نظامی و سیاسی بدهد و معارف و آموزه

 جهاد بـه مـأمـور شـود، داده نظامى جهاد و دفاع یاجازه پیروانش و او به اینکه از قبل رسالت، آغاز در( ص)پیامبراکرم طور کهمقدم است؛ همان

 آنان با قرآن یوسیله به و کَبیراً؛ جَهاداً بِهِ جاهَدْهُمْ وَ: »گرددمى نازل ایشان مبارک قلب بر فرهنگى جهاد کتاب عنوان به قرآن گردد؛مى فرهنگى

 هاىپایه و کن تـمام آنـان بـر را حـجـت قـرآن حـقـایـق بـیـان و قـرآن آیـات تـالوت بـا یـعـنـى( 41(، 14)فرقان)«بزرگى مبارزه کن مبارزه

 زیادی بسیار اهمیت( ع)شیعه امامان کـن. بـنـا مـحـکـم و استوار را توحیدى اعتقاد بنیان ویرانه، آن بر و نما ویران را آنان پوشالى اعتقاد مـتـزلزل

 :گویدمی بارهاین در مطهری شهید. ئل بودندقا «فرهنگی جهاد» به

 ناخواه و خواه کرد،می تغییر مکان و زمانمقتضیات  و هازمان و هادوره چون و گرفتندمی نظر در را مسلمین واسالم  مصلحت هرزمانی ائمه)ع( در»

 بصیرت با هاآن و آمدمی وجود به جهاد از نو شکلی و صوصمخ ایجبهه زمان هر در و کردمی اقتضا اسالمی مصالح که کردندرفتار می طور همان

 .(248ش: ص2383 مطهری،«)دادندمی تشخیص را هاجبهه آن کامل

 شود.اشاره می« جهاد فرهنگی»ی های امامان شیعه در عصر اوّل عباسی، در عرصهبا بیان این مقدمه، در این بخش برخی از فعالیت

 . تشکیل حکومت1.1
ی این حرکت و نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی و توسعه« نهضت فرهنگی»معصوم)ع(، ایجاد هداف تشکیل حکومت توسط امامانیکی از ا

ها مانند ای با حکومت و حاکمان در ارتباط بودند؛ در بعضی از دورانگونهی ائمه در میابیم، هریک از امامان)ع( بهی سیرهجهادی بود. با مطالعه

حسن)ع( بخشی از عمر خود را در متن حکومت سپری کردند و رهبری حکومت اسالمی را بر عهده داشتند و گاهی در علی)ع( و امامدوران امام

های دیگر هرچند شاهد اقدام تند و شدید و حسین)ع( قیام نظامی را بر ضد حکومت ظلم زمان خود رهبری نمودند؛ در دورهی دیگر مانند امامدوره
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دادند و خلفای اموی و ها را مورد انتقاد قرار میمعصوم)ع( همواره حکومتهای تاریخی امامانر حکومت نیستیم، اما بر اساس گزارهجدی در براب

دادند و وجود موانع و عدم می قرار نظر تحت یا و انداختندمی زندان به را آنان که یاطوریکردند، بهعباسی از حضور امامان)ع( احساس خطر می

 کیل حکومت هرگز به این معنا نیست که امام از این سمت کنار گذاشته شده و یا فاقد شرایط رهبری است.تش

 صادق)ع(ی امام. دوره1.1.1
 نیز و نظامی، قیام برای سیاسی شرایط نبودن فراهم و عبّاسی، اوّل یدوره در اسالمی یجامعه شرایط گرفتن نظر در .ق( باه201-14صادق)ع()امام

 آن جایگزین را فرهنگی –علمی  جنبش نظامی، و سیاسی حرکت و قیام جای به شیعیان، جان حفظ همچنین و واقعی شیعیان و یاران حدودیّتم

فرهنگی  هایفعالیّت ترینمهّم از یکی خود این که کند، تربیت را بسیاری متخصصّان و شاگردان منسجم، آموزشی نظام تشکیل با توانست و کرد

 .باشددق)ع( میصاامام

 یگزینه بهترین علمی، اقدامات به پرداختن و سیاسی مسائل در نکردن دخالت که دهدمی صادق)ع( نشانامام یزمانه شرایط و اوضاع بررسی

 نظام و جعفری بزرگ دانشگاه تشکیل با شیعیان، رهبر و تجربه با سیاستمدار عنوان صادق)ع( بهامام رو این از است، بوده شرایط آن در ممکن

 .کندمی ایفا اسالمی تمدن و فرهنگ پویایی در ایعمده نقش شده، مهندسی و منسجم آموزشی

 کاظم)ع(ی امام. دوره1.1.1
 از سرپرستی نیز و ق(278)م3«شهیدفخ» مانند گرفتمی انجام هاعلوی توسط که شیعه نظامی جریان از حمایت با ق( نیز.ه213-201)(ع)کاظمامام

 اسالمی فرهنگ بیشتر نشر نیز و حکومتی دستگاه در ق(211)م0«یقطین بنعلی» نام به خود محدثان و فقیهان از یکی دادن نفوذ طریق از نشیعیا

 ،(ع)امامان و( ص)پیامبر خاندان که است این بر شاهد بهترین ،7هارون و( ع)کاظم امام مناظره 4.نمودند ایفا به خوبی زمینه این در را خویش نقش

 (.176، ص2ش: ج2310دیگران،  و است)خضری عدالت بوده و حقّ یاقامه و ستم و ظلم نابودی اهدافشان از تشکیل حکومت، از یکی

 رضا)ع(ی امام. دوره1.1.1

 امام سه که طوری به شد؛ شدیدتر امامان کنترل شیعیان، از وقت حکومت ترس و قیام گسترش علّت به( ق.ه143-213)(ع)رضاامامت امام زمان در

 این در بنابراین داشتند. مخفیانه زندگی یا و بوده تبعید در یا هم آنان نایبان و بودند زندان در یا و حکومت نظر تحت یا را خود عمر یهمه بعدی

 .شدمی احساس بیشتر مأذون فقهای به نیاز عصر

ورزید و مأمون بعد از آنکه از درخواستش ناامید ا با این پیشنهاد مخالفت میهرضا)ع( پیشنهاد خالفت داد و ایشان نپذیرفت و تا مدّتمأمون به امام

کنم و عهدی را نپذیری تو را بر آن مجبور میبه خدا سوگند اگر والیت»عهدی داد و به امام گفت: ای نداد، به حضرت پیشنهاد والیتشد و نتیجه

خداوند مرا منع فرموده که خود را به دست خویش به هالکت افکنم، اگر چنین است »مود: رضا)ع( فرامام« اگر بازهم نپذیری، گردنت را خواهم زد.

( در 386، ص1بابویه، جابن«)کس را به کاری نگمارم و از کاری عزل نکنم و هیچ رسمی را برهم نزنمپذیرم، به شرط آنکه هیچگویی، میکه می

عهدی چه بود!؟ و موضع امام)ع( در ی خالفت و والیتهداف مأمون از مطرح نمودن مسألهشود از جمله، ااینجا سؤاالت و شبهات زیادی مطرح می

 که موجب برخی از عواملی 6عهدی را از روی اکراه و اجبار قبول نمود!؟برابر اجبار چگونه بود و چرا امام در ابتدا خالفت را نپذیرفت!؟ و چرا والیت

 کنیم:ذکر میختصراً مبدهد را اینگونه  امر این به تن امام شد

ش: 2318حکومت)عاملی،  هایتوطئه سازی. خنثی0سیاست؛  صحنه پیامبر)ص( در خاندان . حضور3شیعیان؛  . حفظ1امام؛  جان . حفظ2

 جدا مردم از نهات نه زمان از برهه این نمایند؛ امام)ع( درمؤثر فرهنگی و سیاسی می هایبرداریبهره خود عهدیوالیت رضا)ع( از(. امام118-111ص

 مطرح علناً را امامت یامام)ع( مسأله و کنندمی رجوع ایشان به تکلیف کسب جهت مردم شود،می بیشتر و آزادانه مردم با ارتباطشان بلکه شود،نمی

ایات، تربیت شاگردان، رضا)ع( در بعد فرهنگی در قالب صدور روهای امامعهدی، فعالیت(. در زمان والیت30-16ش: ص2374نمایند)جعفری، می

پذیرد و موضع امام)ع( مانند روش پیامبر)ص( حاکی از دعوت آشکاری بود از امّت تدریس علوم دینی، مناظره با پیروان ادیان و مذاهب صورت می

ای به نادرستی و ن اشارهکند، بشناسند و ارزیابی کنند، و همچنیاسالمی، تا دستگاهی را که مستبدانه و خودسرانه بر مقدّرات آنها حکومت می

 1(.244ش: ص2384اهلل، بطالن اعمال حاکمان و نیز بیانی از احکام واقعی اسالمی بود)فضل

 فرهنگی -. ایجاد نهضت فکری 1.1

 صادق)ع(ی امام. دوره1.1.1

ی شیعه مندسازی اندیشهو به نظامصادق)ع( وضعیت فکری و فرهنگی شیعیان را سامان بخشید در فضای فرهنگی و اجتماعی که اشاره شد، امام

های شیعی و نمودند و مکاتب و نحلهسنت را ترویج میعباس برخی در جامعه، فقه و کالم و تفسیر اهلپرداخت، چراکه در آغاز حکومت بنی

با این انحرافات فکری و مذهبی  صادق)ع( با طراحی نظام فرهنگیی اسالمی عصر اوّل عباسی رو به رشد بود. در این فضا امامغیرشیعی در جامعه

ی جهاد فرهنگی نقش مهمی را ایفا نمود؛ کرد و در عرصههای ناب شیعی را تبیین میمبارزه نمود و با ایجاد نهضت فکری و فرهنگی، اندیشه
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 به عمالً حکومت، به وابسته مانعال یشیوه از غیر ایشیوه به قرآن تفسیر و اسالمی معارف و فقه بیان و علمی بساط گستردن گونه که بابدین

 به خلفا حکومت مهّم ضلع یک که- را رسمی فقاهت و مذهبی تشکیالت تمام وسیلهبدین حضرت آن بود، برخاسته دستگاه حکومت با یمعارضه

 (.14-68ش: ص2317ای، ساخت)خامنهمی تهیدست اشمذهبی بُعد از را حکومت دستگاه و کردمی تخطئه -آمدمی شمار

ی کالم شود و در حوزهی تبیین اعتقادات و باورهای شیعه میصادق)ع(، جهت تشکیل و تداوم نهضت فکری شیعه به طور جدی وارد عرصهرتحض

م: 1448بابویه، (، جایگاه فاسق و خلق قرآن)ابن214ق: ص2021بابویه،گرا در مورد مسائلی مانند: قضا و قدر ، صفات باری)ابنبا نگرشی اعتدال

( اظهارنظر 042، ص1ق: ج2043( و نیز نفی جبر و تفویض و نظر امر بین االمرین)طبرسی، 232، ص1( و اراده و مشیت االهی)طبرسی، ج117ص

 کند.تشبیه و تعطیل و جبریون، اعتقادات فکری و مذهبی اسالمی را مطرح میها و اهلنماید و ضمن نفی عقاید باطل افراطیمی

 تا ترپیش آن اهمیّت که بود «شیعه فقه» گیریشکل دلیل ترینمهّم امر داشت؛ اینبازمی دیگران احادیث به تمسک از را شیعیان صادق)ع(امام

 بیت)ع(اهل معارف یپایه بر شیعه فقه ترویج به آن از پس ( حضرت140ش: ص2382بود)جعفریان،  شده تبیین باقر)ع(امام سوی از حدودی

 چند یا یک مهارت لزوم و شدنتخصصی یمسأله الحادی، و دینی مختلف هایمکتب فکری و فرهنگی حمالت به سخپا برای صادق)ع(امام. پرداخت

 کالم باب ، در«زراره» فقه باب در ،«اعینبن حمران» اسم به شخصی قرآن باب در مثالّ. داد قرار اهتمام مورد را خاصّ موضوعی در شاگردان از نفر

 (.317، ص1ق: ج2312برد)اربلی،  نام توانمی را «المسبن هشام» و «طاقمؤمن»

 کاظم)ع(ی امام. دوره1.1.1
اسالمی  یجامعه در اندیشه برخورد عصر و جامعه در عقیدتی و فکری هایانحراف و هامکتب بروز و ظهور زمان فرهنگی، نظر از( ع)کاظمامام دوران

ق( .ه278-241حک:«)مهدی عباسی»ی حکومت ی ده سالهحضرت در دوره .یافتند ظهور و بروز برای فرصتی گوناگون هایفلسفه و مکاتب و بود

ق( .ه283-264حک:«)هارون الرشید»ی داد و با وجود فضای خفقان در دورههای اسالم ناب را نیز آموزش میدر کنار تدریس و نقل حدیث، اندیشه

ارون به دلیل نبودن تدریس و نقل حدیث، حضرت از طریق ارسال نامه به تبیین و تشریح ی هداد. در دورههمچنان به جهاد فرهنگی خود ادامه می

 گیری مسائل شیعیانش غافل نبود.ها و پیمطالب فقهی، علمی و اعتقادی پرداخت و حتی در زندان از راهنمائی

الم دین را از چه کسی بگیری! معالم دین را از غیر شیعه اینکه سؤال کردی مع»نوشت: « بن سوید سائیعلی»ای که از زندان به امام)ع(، در نامه

ق: 2301اند)طوسی، ای که به خدا و رسول و امانتی که در اختیارشان بوده، خیانت ورزیدهنگیر، چراکه اگر چنین کنی، دینت را از خائنانی گرفته

 (.0ص

 رضا)ع(ی امام. دوره1.1.1
 بنابه. امام)ع( است آن زندگی تاریخ هایبرگ ترینروشن و ترینبارز از دینی، معارف بهتر شناساندن ایرضا)ع( برامام علمی و فرهنگی هایفعالیّت

 صورت دیگر مکاتب و ادیان پیروان با ایشان هایمباحثه و مناظرات قالب در رضا)ع(فرهنگی امام هایفعالیّت از زیادی حجم تاریخی، گزارشات

 اعتقادات، مانند شیعی، و اسالمی معارف و علوم مختلف هایزمینه در فراوانی احادیث و روایات رضا)ع(امام از مناظرات، از گذشته.است گرفته

 .است بهاگران ایگنجینه که مانده یادگار به ما برای پزشکی، و اقتصاد و اصول فقه، دانش، و علم معنویّت، رفتار، و اخالق

 کردند، پیدا را االهی معارف و علوم نشر و علمی محافل تشکیل برای بیشتری صادق)ع( فرصتامام )ع( وباقرامام ائمه)ع( میان در اینکه به توجه با

 و هامناظره به توجه با چراکه است، کرده دریافت را «محمّدآلعالم» عنوان یافت، کمتری مجال زمینه این در رضا)ع( کهامام میان این در اما

حضرت با . شود شناخته «محمّدآلعالم» عنوان به که است بوده برخوردار امتیازی و اهمیّت چنان از رت،حض آن اعتقادی و علمی هایمباحثه

علی)ع( امام از کلماتی که بوده و تشریح نمود؛ مواردی ی فرهنگی را تبیینحوزه در بسیاری ی گذشته، مسائلفرهنگی ائمه –ی نهضت فکری ادامه

 این فهم از گره خود، کافی بیانات حضرت)ع( با و نداشتند مطلب آن به نسبت درستی تلّقی مردم و شدمی واندهخ ایشان محضر ائمه)ع( در دیگر و

 .کردنمی پیدا گسترش توحیدی معارف مقدار این نبود، بیانات این اگر و داشتندبرمی مطالب

گیری که هر اقدام و موضعگون علمی و مذهبی برخوردار بود، به طوریهای گوناو با توانایی علمی در زمینه« محمدآلعالم»رضا)ع(، با عنوان حضرت

 فرمود:رضا)ع( خود میشد. چنانچه امامی مسائل علمی، منشأ اثر و تحول در آن حوزه میایشان در زمینه

آوردند و ماندند، به من رو میان میشدند و از حلّ آن ناتوای با مشکل مواجه میدر حرم پیامبر)ص( مینشستم و عالمان مدینه هرگاه در مسأله»

 (246ص ،3ق: ج2312اربلی، «)گرفتند.پاسخ می

 . مبارزه با جریانات فکری و انحرافی1.1

 (ع)صادقامام یدوره. 1.1.1
 و هاابهام نیز و اجتماعی و فرهنگی حوادث سلسله یک جامعه، اوضاع پیچیدگی و سامانینابه و سیاسی حوادث بر صادق)ع( عالوهامام یزمانه در

 با مبارزه بر عالوه و آوردمی وجود به خاصّی مقتضیات مختلف، مکاتب از و مختلف ابعاد در عقائد، و آرا این برخورد که آمد پدید فکری هایانحراف
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 ضدّدینی عقائد که دهریان، و زنادقه کنار (. در218-214ش: ص2383شد)مطهری،  گشوده فرهنگی و فکری مکاتب با مبارزه باب فاسد، حکومت

 بزرگان دیگر جایی در پرداختند؛ گریصوفی تبلیغ به داشتند، دین از که منحرفی هایبرداشت به توجه با و کردند قدعلم متصوفه دادند،می ترویج

، 21ش: ش2317ند)قائدان، کردمی فعالیت و مطرح را شبهاتی اجتماع در بودند، دینی مسائل در اندیشمند که مالکیه حنابله، معتزله، چون مذاهب

 (.244-84ص

 غالیان چراکه برآمد غالیان گروه با مبارزه به جدّی اقدامات با( ع)امام بود؛ رو بهرو زیدیه و غالیان انحرافی جریان دو با کلّی طور به( ع)صادقامام

 نشان بندی و قیدبی هایانسان دیگران، نظر در را شیعه یچهره بلکه کرد،می منزوی راآن و شدمی شیعیان عقاید در آشفتگی سبب درون از تنهانه

 و پلید اهداف موارد از بسیاری در و( 324ص ،21ج :]تابی[نوری، )بود آنها با معاشرت از شیعیان نمودن دور ،(ع)حضرت اقدامات جمله از. دادمی

 (.168ص ق:2301طوسی، )داشت آنها ساختن منزوی در سعی آنان یرتکف با و( 216ص ،2ج ق:2314بابویه، ابن)کردمی مال بر را آنها باطل نیات

 (ع)کاظمامام یدوره. 1.1.1

 و فکری انحرافات و هامکتب بروز و ظهور زمان صادق)ع(،امام عصر ق( مانند.ه213-201کاظم)ع()امام امامت دوران همانطور که گفته آمد در

 وجود به شیعیان بین در نظری اختالف امامت، یصادق)ع( دربارهامام رحلت از بعد. بود اسالمی جامعه در اندیشه برخورد عصر و جامعه در عقیدتی

 (.224-244ش: ص2382شد)نوبختی،  مختلفی هایفرقه آمدن پدید موجب و آمد

 کرده ظهور دروغین پیشوایان و غاتتبلی و و زندقه الحاد گردید، دچار آن به ای بود که اسالمترین دورهاین بخش از تاریخ امامت و تشیع، خطرناک

 عباسی، باعث هایزندان در کاظم)ع(امام بر گیریسخت و بحرانی سیاسی جو آوردند؛ بر سر داشتند مختلف هایاندیشه که کالمی متعدد هایفرقه

 این به توانمی کردند،می فعالیّت و آمدند دوجو کاظم)ع(، بهامام زمان در که فرقی جمله بود. از شده امامت دروغین مدعیان و کج هایاندیشه رواج

 الشیعه(.)رک: نوبختی، فرق23، اسماعیلیه21، مبارکیه22ناووسیه ،24، سمیطیه8فطحیه :کرد اشاره موارد

 این یسیاس یآشفته اوضاع وجود با و بردمی سر به شدیدی خفقان در عباسیانخالفت  اوّل عصر با همزمانی دلیل کاظم)ع( به موسیامام دوران

 و «مقاومت» آن در که مکتبی داشت، ایویژه مکتب امامت و خالفت خط تداوم راه در حضرت ناکام، هایقیام و گوناگون هایفرقه ظهور و عصر

ر)ع( باقامام علوم توانست، برجسته شاگردان تربیت و خود اجتماعی و فرهنگی سیاسی، عملکردهای و فکری خط امام)ع( با. است «منفی یمبارزه»

 اسالمی تمدن و فرهنگ پیشرفت راه در محدود، چند هر را اسالمی تعالیم و ببندد بکار اسالم هایارزش حفظ و تکامل راه در صادق)ع( راامام و

 (.14-68ص ،2ج :]تابی[بخشیدند)قرشی،  جهت بود، صعود به رو گاهی و افول به رو گاهی اگرچه

 (ع)رضاامام یدوره. 1.1.1
 عدم با و کنند انکار را ایشان امامت برخی شد، ائمه)ع( موجب اصحاب از برخی در دنیوی هایانگیزه و مادی تمایالت رضا)ع( وجودامام یدر دوره

 بر امر تا نمودندمی توقف امام همان امامت در رو این از نکنند؛ باور را بعدی امام وفات شدمی موجب امام، وصی به نسبت معرفت کاستی و آگاهی

 رضا)ع( نمایانامام دوران در خوبی کاظم)ع( بهامام اصحاب از برخی مادی تمایالت و امامت مدعیان وجود نحله، این کنار در شود؛ روشن ایشان

 شد. هاییفرقه آمدن وجود به موجب که است،

 عقیدتی و فکری دستگاه آید؛ فایق بحران این بر که کرد عمل نمود و سعی «جهاد فرهنگی»های انحرافی به صورت رضا)ع( در مبارزه با فرقهامام

 زمان هایچالش با برخورد در امام عمومی بنابراین راهبرد. ببخشد آنها اجتماعی سازمان به را جدید وحدت و انسجام نوعی و کند بازسازی را آنها

 یشیوه واقع در «فرهنگی تعامل» یاگون، شیوههای گونمشکالت اعتقادی مکاتب و نحله با برخورد در امام. بود «فرهنگی» راهبردی خود

دادند، اشاره رضا)ع(، عقاید و افکار خود را ترویج میهایی که در عصر امامبود. در اینجا برخی از فرقه کرده انتخاب را «مناظره» و «گفتمان»

 شود.می

 . غالیان1.1.1.1
 مختلف، هایشیوه از استفاده با مرو، و مدینه در آن، از بعد چه و عهدیوالیت از قبل هرضا)ع( چامام غالیان، مخرب و انحرافی افکار یافتن رواج با

 و کردمی لعن را آنها و انزجار اعالم غالیان از هاییمناسبت به رضا)ع(امام. نمودمی برخورد شدّت به آنان با و کردمی گیریموضع فرقه این برابر در

 مرجئه و قدریه نصارا، یهود، مجوس، از بدتر که کند لعنت را غالت خدا:»فرمودمی آنها مورد در و داشتمی برحذر آنها با ارتباط از را مردم

 (.270و273ش: ص2311 فروشانی،صفری)«بیزارم هاآن از نیز من که جویید بیزاری آنان از و نکنید برخاست و نشست آنها با باشند،می

 و تکفیر: همچون اقداماتی طریق از و کردند ایستادگی غالیان انحرافات برابر در شدّت رضا)ع( بهامام یابیم،درمیرضا)ع( امام یسیره به نگاهی با

 این با ایشان از برخی به رسانی آسیب و کشتن فرمان آنان، باورهای و عقاید تکذیب آنها، سخنان شنیدن و مجالست از شیعیان منع غالت، تفسیق

 (..11، ص13ش: ش2316روی، نمودند)غ برخورد پدیده
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 . واقفیه1.1.1.1
 یآینده از دادن خبر.1 واقفیان؛ ماهیّت معرفی.2: کرد اشاره خالصه طور به مورد چند در توانمی را واقفیه رضا)ع( باامام هایبرخورد و مواضع

بابویه، فرقه)ابن سران با حجّت اتمام.4(؛ 172ص ،01ج مناظره)همان،.0 نگاری،نامه.3 (؛84،ص21ج ق:2043 آنها)مجلسی، از برخی اندوهناک

 (.12ـ14ش: ص2382کردن)نوبختی،  نفرین و لعن.6 جستن، بیزاری.7 (؛240ص ،1ش: ج2382

 . زیدیه1.1.1.1
 به و اندهکرد نهی کردن قیام از و مذمت را آنان مواردی در گرفت،می صورت آنان توسط که هاییقیام و زیدیه یفرقه با برخورد رضا)ع( درامام

 نداشته کنندگانقیام با جدّی برخورد موارد بعضی در و دهد،می قرار انتقاد و نکوهش مورد شدّت به را( خود برادر)«النار زید» قیام نمونه عنوان

 سمت به زیدیه از دادیتع و رود افول به رو زیدیان هایقیام شد باعث رضا)ع(امام تعامل و رفتار نوع (148و146، ص2ش: ج2382بابویه، است)ابن

 .شوند جذب رضا)ع(امام

 . فطحیه1.1.1.1

 و فرهنگی حساس شرایط به توجه با. است نشده یافت باشد، فطحیان با رضا)ع(امام تند و مستقیم برخورد مبنی شواهدی تاریخی، گزارشات در

 فطحیان با درگیری عدم در را صالح امام)ع( شاید رضا)ع(امام زمان فطحیانِ کلّی هایویژگی نیز و شیعی غیر و شیعی دیگر هایفرقه وجود

 معنای به این اما ، است شده ذکر واقفیه از خطرتر کم و ترنزدیک امامیه به فطحیه، یفرقه (هرچند6ص ش:2311فروشانی، صفریدید)می

 قابل را آنها است؛ چراکه نداشته فطحیان با شدیدی وردرضا)ع( برخامام یابیم،درمی منابع بررسی با .نیست شیعی یجامعه برای هاآن ضرریبی

 (1ص کرد)همان،نمی احساس فرقه این از روز آن یجامعه برای را مُخّربی و جدّی خطر همچنین و دانستمی هدایت و اصالح

 در تشیع آنان، فعالیّت بر نظارت و شیعه امانام به عبّاسی خلفای حدّ از بیش توجّه و آنان چشمگیر فعالیّت و زمانه این در مختلف هایفرقه وجود با

 یعهده رضا)ع( ازامام اگر که ایگونه به دید،می خود به را فرهنگی و سیاسی ادوار ترینپیچیده و ترینحساس از رضا)ع( یکیامام امامت یدوره

 .آمدمی شمار به کوچک ایفرقه طفق امروز امامیه بسا چه آمد،برنمی تشیع، خصوص به و مسلمین یجامعه هدایت و رهبری

 . تشکیل نظام آموزشی و تربیتی1.1
راویان یکی از  و اصحاب امامان معصوم)ع( تدریس علوم دینی و تربیت و آموزش شاگردان بود. پرورش« جهاد فرهنگی»های یکی دیگر از عرصه

 بین که مناظراتی در یا و جامعه انحرافات برابر در گرفتند، تار میکه ائمه)ع( برای تثبیت فرهنگ ناب اسالمی و انتشار آن به کا هایی بودروش

 نمایند. مقابله فکری انحرافات این مقابل در کامل آمادگی با داد،می روی خلفا مکتب در فرق سایر علمای و اصحاب

 صادق)ع(ی امام. دوره1.1.1

 و امامت یوظیفه از برگرفته کردند، کهمی اقدام اصولی و مبانی اساس بر شاگردان، در اوائل حکومت عباسیان، امامان معصوم)ع( برای تربیت

 است)مطهری، کرده اقدام خود رسالت و شرعی یوظیفه طبق بر امام دیگر بیان به. شده بود سازیپیاده آن مقتضیات و زمان شرایط با متناسب

 العالم»: است آمده روایتی در جمله از است، کرده تبیین احادیثی در را اصول صادق)ع( در برخی موارد این( امام178-171ص ،10ش: ج2381

)کلینى، «آوردنمی هجوم او به کننده گیج و مشتبه امور کند، درک و بفهمد و بشناسد را خودش زمان که اللوابس؛ کسی علیه التهجم بزمانه

 که ریزدنمی سرش بر ناگهان مشتبه امور باشد آشنا خود زمان وضع به کسی اگر: فرمایدمی ( امام با صراحت در این حدیث72ص ،2ج ش:2364

 لذا (؛147ش: ص2381کند)مطهری،  پیدا حلی راه و کند جور و جمع را خودش فکر و را خود قوای نتواند و کند گم را خود پای و دست مرتبهیک

 و تشکیل دانشگاه با سازندگی دوم باطل و عقاید و افکار ها،بدعت ها،افانحر تخریب اوّل اند،داده انجام زمینه این در مهم اقدام دو امامان معصوم)ع(

 مقتضایات به توجه مبنای بر شاگردان تربیت در صادق)ع(امام (. اقدام270ش: ص2368بنیادی)حسنی،  صورت به اسالم احیای و شاگردان تربیت

 بنمالک» و ق(12م«)حنفیه محمد» همچون افرادی معرفی در خالفت هدستگا تراشیمفتی مقابل در امام که بایدمی ادامه شکل این به زمان

 هایآموزه اساس بر مردم تربیت و آنها به مردم ارجاع جهت برجسته شاگردان معرفی و تربیت و زندمی دست متقابل اقدامات ق(به268م«)انس

 .دهدمی قرار کار دستور در را ناب اسالم

 نهضت یدنباله اجتماعی، یزمینه آمادگی و جامعه شدید نیاز یمالحظه با و بود، آمده وجودبه که سیاسی سبمنا فرصت به توجه با صادق)ع(امام

 بنهشام: همچون ایبرجسته و بزرگ شاگردان و آورد وجودبه بزرگی دانشگاه و علمی وسیع یحوزه و گرفت را باقر)ع(امام پدرش فرهنگی و علمی

 ق(،213 از پیش عمر)زنده بنمفضّل طاق، مؤمن ق(،213سالم)م بنهشام ق(،202تغلب)م بنابان ق(،244سلم)مم بنمحمد ق(،288یا268حکم)م

 امام که است آن گربیان شاگردانش، با صادق)ع(ارتباط امام ینحوه (. با بررسی162: ص]تابی[نمود)مفید،  را تربیت ق(144حیّان)احتماالًم جابربن

 به توجه با امام که شودمی مالحظه «حکم بنهشام» مورد در که همانگونه است، داشته توجه نیز شاگردان عالیق به پروریتخصص و تربیت در

 (.306ش: ص2367 دهد)پیشوایی،می سوق اعتقادی مسائل یزمینه در مطالعه به را وی کالمی، مسائل به وی یعالقه
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 (ع)رضای امامدوره. 1.1.1
 فعالیّت یزمینه که شاگردانی شدند، تربیت نظرشان تحت نیز علمی هایرشته دیگر در شاگردانی بزرگ، راویان بر وهرضا)ع( نیز عالدر زمان امام

 نجوم، طب، یزمینه در آموختگانی دانش تا تشیع مخالفین با مناظره و کالم علم در متخصصین از و شدمی شامل را ایگسترده یدایره آنان علمی

 با توانستند و پرداختند اسالمی بالد دیگر به معارف انتقال و شاگرد تربیت کتاب، تألیف به شاگردان این از برخی. گرفتدربرمی را شعر و ادب

 محضر به موجود احادیث یعرضه با شاگردان، این از گروهی این بر اضافه. شوند اثر منشأ خود بودند، آموخته رضا)ع(حضرت محضر از که معارفی

، «الوشاء زیاد بنعلی بنحسن»توان به از جمله شاگردان خاص حضرت می .دادند سامان را ایشان نظر با احادیث این پاالیش کار رضا)ع(امام

اشاره نمود.)طوسی، « بن شاذانفضل»، «عبدالرحمن بنیونس»، «هروی اباصلت»، «یحیی بن، صفوان«قمی اشعری سعد بنعبداهلل بنآدم زکریابن»

 شد، موفق فراوان تالش با مرو، در سال 1 و مدینه در امامت از سال 21 طی رضا)ع(( امام367ص ق:2314طوسی،  /262-40ش: ص2342

 (.377ص ق:2301طوسی، )اندشمرده نفر 321 را آنان تعداد تاریخی، منابع در که کنند تربیت بسیاری شاگردان

 . اعزام سفیران فرهنگی و ارتباط با شیعیان1.1
شد، امامان معصوم)ع( کمتر ق( و فشار زیادی که از طرف حکومت به شیعیان وارد می.ه131-231ی خفقان عصر اوّل عباسی)هبا توجه به دور

، فرصتی جهت ارتباط علنی با اصحاب خود میافتند و از سوی دیگر با توجه به گسترش ممالک اسالمی و لزوم ارتباط با شیعیان در نقاط دوردست

آمدند. امامان)ع( با گزینش وکیل و سفیر درصدد برقراری ارتباط و کال، بهترین گزینه برای ارتباط امام و مردم به حساب میتعیین نمایندگان و و

سازی اجتماعی بودند، و از طریق دیپلماسی فرهنگی با نگارش و ارسال نامه و ارتباط مکتوب و شفاهی از طریق انتقال مفاهیم دینی و فرهنگ

آوری خمس، زکات، نذورات و صدقات، رفع شبهات و پاسخ به سؤاالت مردم و رهبری جامعه، در ارتباط شیعیان جهت جمع وکالی فرهنگی، با

حکومت  درخدمت خود، مالی نیازهای تأمین برای نشود مجبور شیعه اینکه و شیعه عزت تأمین بودند. امامان معصوم)ع( در عصر اوّل عباسی، برای

 نقش نمودند. از سویی دیگر وکال و نمایندگان،آوری شده، برای رفع نیازها و مشکالت مردم استفاده مین وجوهات جمعباشند، از ای ظالم عباسی

 این و کنند مراجعه به طور مستقیم و علنی به امام باید شیعیان نبودند، وکال اگر چراکه داشتند،( ع)امامان و شیعیان برای را «دفاعی سپر» یک

 20موجب به خطر افتادن جان امام و به زحمت افتادن ایشان و شیعیان بود. شیعیان میسّر نبوده و از طرفیی مسأله برای همه

 صادق)ع(ی امام. دوره1.1.1
ی صادق)ع(، با تشکیالت وسیع و گسترده و مخفی که از سراسر جهان اسالم و از خراسان بزرگ تا شمال آفریقا به وجود آورده بود، با ساماندهامام

رساند و نمود و از طریق تشکیالت با شیعیان در ارتباط بود و به آنها یاری میی وجوهات را دریافت میزمان وکالت و اعزام سفیران فرهنگی، همهسا

ای، منهکرد.)خاتری با عباسیان به صورت مخفیانه مبارزه میهای طوالنیامیه به صورت علنی و طی سالگونه به مدت ده سال با دستگاه بنیاین

 (.321-322ش: ص2380

 کاظم)ع(ی امام. دوره1.1.1
کاظم)ع( با شیعیان آن قرار داشت. ارتباط وکالی امام فعالیت گسترش و سازمان ی انسجامکاظم)ع(، در مرحلهی امامسازمان وکالت در دوره

کاظم)ع( امام برای را نذورات و هدایا همچنین و خود شرعیه وجوهات و خمس اسالمی، نقاط دوردست مملکت از شیعیان که ای بودگونهبه

 یکینه باعث که عواملی (. یکی از182ص ،0: ج]تابی[آشوب،  شهررساند)ابنمی مستحق افراد به را وجوهات آن نیز امام و فرستادندمی

 شدن سرازیر همچنین و هادل بر رتحض حکومت و مختلف مناطق با امام ارتباط یمسأله امام)ع( شد، به نسبت( ق.ه283-264حک:)هارون

 نظر تحت تا کرد زندانی را حضرت آنجا در و داد بغداد به را حضرت آن انتقال به همین دلیل دستور و بود حضرت آن جانب به وجوهات

 (.176ص :]تابی[باشد)اصفهانی، 

رضا)ع( را در امامت ایشان توقف کردند و امامت امام های مادی و دنیویکاظم)ع( با انگیزهبعد از شهادت حضرت)ع(، برخی از وکالی امام

 فریفته ،(ع)کاظمامام امامت در گروه این توقف علت کنندمی تأکید که دارند وجود متعددی ( اخبار271ص ،2ج ش:2376نپذیرفتند)شهرستانی، 

 به گاه و جدید هایاندیشه القاء اثر در گاهکه اعتقادی هایشبهه همچنین و بود شده جمع آنان نزد در که بود فراوانی هایثروت و اموال به شدن

 البته رهبران .بودند مؤثر واقفیه حرکت سازیزمینه و گیریشکل در آمدند،می پدید عقیدتی مصادر و مبانی برخی از نادرست هایبرداشت سبب

 مردم بین در باالیی روایی و علمی جایگاه از گروه، این سران چراکه داشتند، مردم بین در فرقه این سریع گسترش در بسزایی نقش گروه این

 ملحق آنان به را شیعیان از زیادی تعداد موضوع، این. شدندمی محسوب شیعه بزرگ فقهای از و معروف وکالی از نیز برخی و بودند برخوردار

 (.24ص ش:2311فروشانی، داد)صفریمی قرار حیرت و شکّ حالت در حداقل یا و کردمی
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 رضا)ع(ی امام. دوره1.1.1
 کامالً زمان آن عرب جهان و ایران در عبّاسی خالفت عصر هایپیچیدگی به فرهنگی و اجتماعی سیاسی، هایصحنه در حضور علت رضا)ع( بهامام

 ترینکانونی در تأثیرگذار صورت به ایشان و کردندمی ایجاد فرهنگی و اجتماعی سیاسی، نهادهای بین آگاهی با توأم ارتباطی و داشتند آشنایی

 عدم یمرحله در خویش یآگاهانه و مدّبرانه هایسیاست با روهمین از کردند،می زندگی خود یزمانه سیاسی و اجتماعی مناسبات و اتفاقات محلّ

را  مردم با خویش ارتباطات گسترش ید،توح شروط و والیت رهبری، و امامت یزمینه در متعدّد احادیث بیان مرو، به مدینه از خانواده همراهی

 .کردند حفظ

 آن انتقال رضا)ع( باامام زمان در است؛ ائمه)ع( بوده نمایندگان و وکال فعالیّت محلّ شیعه قدیمی و سنتی مراکز از یکی عنوان به ایران میان، این در

 پس حقیقت ( در247ش: ص2312است)جباری،  داشته چشمگیری پیشرفت ایران ائمه)ع( در نماینگان و وکال رهبری مرکز عمالّ «مرو» به حضرت

 فراهم حضرت با زیادی مستقیم ارتباط فرصت و شده تربیش وکالت سازمان رهبری با ایران مردم ارتباط طبیعی، طور به مرو به حضرت انتقال از

 (.264-264ش: ص2310شد)اوحدی، می

 شیعى هاىزمینه به توجّه با ناحیه این است، بوده وکالت سازمان رهبرى استقرار محلّ نیز مدّتى که خراسان است، مهّم نواحى بنابراین مرو یکی از

 سازمان رهبرى مرکز به منطقه این مرو، به جناب آن انتقال از پس رضا)ع(،امام عصر در. است داشته وکالت سازمان با ارتباطاتى آن، در موجود

 براى «مروزى» لقب وجود. گرفتمى انجام منطقه این از مختلف نواحى وکالى کار بر نظارت در رتحض پنهان هاىفعالیّت و شد تبدیل وکالت

 (.238ش: ص2311است)جباری،  وکالت سازمان رهبران شیعه)ع( و امامان با منطقه این شیعیان وسیع ارتباط گرنشان ائمه)ع( اصحاب از برخى

 
 11ر زمان عباسیان و گسترش فعالیت سازمان وکالت تا عصر غیبت صغری(: مقایسه آماری تعداد وکالی امامان د1)نمودار

 اعتقادی-. مناظرات علمی1.1

 صادق)ع(ی امام. دوره1.1.1

 تعداد «بحاراالنوار» در ق(2224مجلسی)م یعالمه نمونه است؛ برای شده ضبط و ثبت( ع)صادقامام از متعددی مناظرات منابع تاریخی و روایی در

 اصول رعایت و بردبارانه اخالق شاهد ی مناظراتهمه (. در111-270، ص24ج ق:2043کند)مجلسی، می نقل مختلف منابع از ار مناظره 13

 را( ع)صادقامام چون بردباری و حلیم و بزرگ اندیشمند انسان جامعه، فرهنگی وضعیت زمان، از برهه آن در هستیم؛( ع)صادقامام سوی از اخالقی

صادق)ع( که در تاریخ ثبت شده اشاره در اینجا به تعدادی از مناظرات امام .بپردازد شبهات پاسخ و صبر و حوصله، به صدر یسعه با تا کردمی طلب

 گردد.می

 ابوشاکر»گرا، مناظره با مادی و کفر سران ق( از244)م«العوجاء ابیابن» با حنفیه، مناظره مذهب رئیس ق(244م«)ابوحنیفه»مناظره با 

عبدالملک »مناظره با زندیقی به نام  ،(ق.ه241-237:حک)دوانیقی منصور حضور در «هندی طبیب» با خدا، مناظره منکرین ق( از288م«)دیصانی

جمله  ، از(ع)امام با مسیحى بزرگ عالم ، مالقات«مثنى حسن بنعبداهلل محمدبن» برای بیعت مورد در «معتزله» با در باب توحید، مناظره« مصری

 27مختلف علمی و اعتقادی صورت گرفت. مسایل یدرباره که است یمناظرات

 (ع)رضای امامدوره. 1.1.1

 و شده تحریف ادیان در موجود نواقص آشکار ساختن اختالفات، رفع برای مؤثر گامی خود، خاصّ مکانی و زمانی موقعیّت به توجه رضا)ع( نیز باامام

 .کرد باز اسالمی یجامعه به را ادیان وگوی گفت باب که است اشخاصی از یکی ایشان گفت بتوان شاید و برداشته اسالم حقانیّت اثبات

 مناظرات اوج شاهد دوران این در که ( چرا212ص ،1ج ش:2314است)قرشی،  «اسالمی تمدن» طالیی هایدوره از رضا)ع( یکیامام امامت دوران

 صابئین، زردشتی،: مانند دیگر ادیان از افرادی علمی، رونق و ترجمه نهضت دنبال به .هستیم اسالمی جهان در کالمی و فلسفی یزمینه در علمی

 سعی علمی، هایبحث جلسات در فعّال حضور رضا)ع( باامام داشتند؛ مباحثه و مناظره امام با که داشتند وجود رومیان و هند هایبرهمن نسطوری،

 (.424-448ص: ش2367 پیشوایی،دهند) نشان بیت)ع( رااهل مکتب تریبر و بگیرند را احتمالی انحراف هرگونه جلوی کردند
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 صورت مأمون توسط آنها اکثر که دادند انجام متعدّدی هایگروه و افراد با را مختلفی مناظرات خراسان، در خود عهدیوالیت زمان در رضا)ع(امام

 الجالوت،رأس جاثلیق، مانند گوناگون؛ هایفرقه و مذاهب اندیشوران از ،خاصّ اهدافی با مأمون، شخص مخصوصاً عبّاسی، خالفت دستگاه. گرفتمی

 26.دادمی امام)ع( قرار روی رودر را آنان و کردمی دعوت صابی عمران اکبر، هربز

های ر مناظرهنمودند. با بررسی دهای خود تبیین و تشریح میمسائلی بود که امامان معصوم)ع( در مناظره« جهاد فرهنگی»های یکی از روش

توان در سخنان و زدایی را میزدایی و جمودزدایی، دروغزدایی، جهلزدایی، غفلترضا)ع(، تحریفصادق و اماماعتقادی، کالمی، فلسفی و علمی امام

ت پیامبر)ص(، در باب رهنمودهای ایشان دریافت. امامان معصوم)ع( با روشنگری در برابر عقاید و افکار باطل و انحرافی، بر اساس قرآن و سن

 نمودند.های متعدد با پیروان ادیان و مذاهب، گردوغبار جهل و غرور و فریب و نیرنگ را از امّت اسالمی پاک میمناظره

 
 های جهاد فرهنگی امامان شیعه در عصر اوّل عباسی(ترین عرصه: مهم1)نمودار

 . عوامل انحطاط فرهنگی در عصر حاضر1

ی خویش، عالوه بر رهبری جامعه در ی مسلمانان و شرایط خاص زمانهد، امامان معصوم با درک صحیح از وضعیت جامعههمانطور که گفته آم

کردند و با توجه به رسالت دینی که به عهده داشتند، از نیز فعالیت می« جهاد فرهنگی»ی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، در عرصهعرصه

 نهضت زمان در بیگانه افکار هجوم برابر در اسالمی، فرهنگ از دفاع در( ع)معصومامامان نقش روکردند، بدیننمی هرگونه تالش فرهنگی خودداری

دهد و در ها را تشکیل مینیست؛ چراکه باورها و اعتقادات هر قوم و ملّتی، بخش مهمی از فرهنگ آن انکار قابل مجاور، هایتمدن فتوحات و ترجمه

ای که تقلید کورکورانه از دیگران، و مفاسد اخالقی مانند یأس، ناامیدی، جهل رود. در جامعهدن آن قوم نیز روبه انحطاط میصورت انحطاط آن، تم

گراید و در نهایت با انحطاط فرهنگ، خواری، اسراف و تبذیر رواج پیدا کند، به تدریج فرهنگ و اخالق رو به نابودی میو نادانی، زنا، رباخواری، رشوه

 فرهنگی(. تهاجم ش،2366 خواه،گردد)نک: هدایتمعه نابود میجا

رسد، تا با شناخت این عوامل و با های سقوط و انحطاط فرهنگی در جوامع اسالمی، ضروری به نظر میبا این توضیح، واکاوی در عوامل و شاخصه

بیت)ع(، از انحطاط فرهنگ اسالمی جلوگیری نموده و با ی و فرهنگی اهلو شگرف دین العادههای فوقها و اندیشهکارگیری از آموزهو به برداریالگو

های جوامع در عصر حاضر و ایجاد تحول در مدیریت فرهنگی و سازیدر تصمیم« گیری تمدن نوین اسالمیشکل»توجه به مطرح شدن شعار 

 سازی امّت اسالمی بهره برد.تمدن

 کنیم:گذار هستند، در نمودار ذکر میو انحطاط فرهنگی در جوامع امروزی تأثیر در این راستا برخی از عواملی را که در سقوط
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 : برخی از عوامل سقوط و انحطاط فرهنگی در عصر کنونی(1)نمودار

 کارهای مؤثر با تهاجم فرهنگی. راه1

 با را هجوم مورد یجامعه کردارهای .3رفتارها،  و هاگرایش و . ارزشها1 باورها، و ها. شناخت2 یعنی فرهنگ؛ اساسی اصل در سه فرهنگی تهاجم

 آن مردم کردن بیگانه است ممکن بلکه نبوده، بومی فرهنگ جایبه مهاجم، فرهنگ کردن جایگزین دنبالبه البته همیشه سازد،می روبرو دگرگونی

 باشد. داشته نظر در را جامعه یک فرهنگی هویت کردن نابود و خودی فرهنگ از جامعه

 گی،هرزه زدایی،ها، قداستافکنی، انحراف و تباهی نسل جوان، انکار توانمندیهای منفی از جمله تفرقهورود تهاجم فرهنگی در جامعه، نشانه بعد از

ابودی ها و باورها، ناصول و ارزش در ها، الگوپذیری نامناسب، تحریف تاریخ، تغییر زبان و خط، تردیدتحقیر ارزش ها،آرمان حذف تحقیرپذیری،

رو مبارزه با فرهنگ مهاجم واجب کند؛ بدیندهد و با این هجوم فرهنگی، هویت شخص را در جامعه دچار دگرگونی میمیراث فرهنگی را ترویج می

 کنیم.و ضروری است. در این بخش برخی از عوامل جلوگیری از تهاجم فرهنگی را مختصراً ذکر می

پذیری . مسئولیت0. شناخت تهاجم فرهنگی و اهداف و ابزار دشمن، 3ترش امر به معروف و نهی از منکر، . گس1بیت)ع(، های اهل. ترویج آموزه2

 و خانواده در افراد اخالقی و تربیتی هایپایه . تقویت1. خودسازی متولیان فرهنگی، 6. فقرزدایی، 7مردم،  سیاسی و دینی بینش . تقویت4فرهنگی، 

شود، می کشور وابستگی سبب که مواردی در ویژه به گراییمصرف یروحیه بردن بین . از8کودکان،  و والدین نبی عاطفی ارتباط ایجاد و مدرسه

 21غربی. سازانفرهنگ اهداف از مردم کردن . آگاه24

 گیریبندی و نتیجهجمع
 :که تیمدریاف« جهاد فرهنگی»ی های امامان معصوم)ع( در حوزهها و فعالیتآموزه پرتو در پژوهش این در

ترین رهبران در میان ، گذشته از رهبری و امامت شیعیان، یکی از شاخص(ع)رضاامام و( ع)کاظمامام ،(ع)صادقامام که است جابه نکته این تأکید

ی آموزش در زمینهگیری فرهنگ و تمدن اسالمی انکار نمود. وجود احادیث فراوانی توان نقش ایشان را در شکلآیند، که نمیمسلمانان به شمار می

ها و بحث و گفتمان با ها، سخنرانیها، راهکارها، مناظرهی فرهنگی، که در قالب دستورها، توصیههای ناب اسالمی در حوزهو شناسایی آموزه

ها و موضوعات ین زمینهی وحی و سنت پیامبر)ص( استوار بود، نشانگر تسلّط امامان شیعه در اهایی مبتنی بر انتقال فرهنگ اسالمی، بر پایهروش

 فرهنگی و جایگاه و کارکرد فرهنگ اسالمی است.

 یک هایویژگی از بعضی شکوفایی و رشد راه در توانستند سازیفرهنگ در خود فعالیّت و گیریپیشوایان معصوم)ع( در عصر اوّل عباسی با موضع

 راستای در آن کردن نهادینه و آن کارکردهای پذیرش با را دیگر تمدنی هایویژگی و ببخشند اسالمی یصبغه را جدید تمدن دستاوردهای تمدن،

 اسالمی تمدن شکوفایی و رشد در نیز دیگر کشورهای به اسالمی تعالیم یاشاعه با توانستند ائمه)ع(، همچنین. کنند شکوفا و داده رشد بشر، تعالی

 باعث تعالیم آن طبق بر اعمال، به دادن جهت رو، این از است، تمدنی دیکررو و هجوهر دارای مسالا تعالیمبیت)ع( اهل نظر در چراکه باشد، مؤثر

 مداومت است، بوده آن گذارپایه و کرده معرفی اسالم خود که تمدنی هم و باشد، برخوردار ارزشی یپشتوانه یک از جدید تمدن ایجاد هم شود،می

 .یابد
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Abstract  

   Indeed the extensive role of Shia Imams as the "Cultural Devotees" within the domain of clarification of religion and 

culture, is irrefutable; thereupon, the Imams gave special importance to the cultural jihad, and in the most difficult 

situations, they acted in jihad-oriented manner with all of their efforts, and used all the opportunities to institutionalize 

the Islamic culture based on the revelation and the prophet's tradition. This research, seeks to review this issue that how 

the "Shia Imams" took positions during the "Abbasids' fist era" concerning the society's cultural issues, and what have 

been their activities in the domain of "cultural jihad". Therefore, the purpose of this article is to review and analyze the 

Islamic society's cultural situation during the foresaid era, and to recognize the behaving approach and the manner of 

taking positions by three of the infallible Imams within the cultural issues, so that we can take pattern during the present 

time being informed about their cultural lifestyle and to make some evolutions in the lifestyle of Islamic nation. 

Enjoying from the description and analysis method, and based on library resources, it is tried in this article to extract the 

Imams' cultural activities and methods in the Abbasids' first era. One of the results and achievements of this research is 

the clarification of the cultural standards and criteria which can be called the "cultural jihad" in the lifestyle of the 

infallible Imams. The cultural pathology for the Abbasids' first era and studying the cultural lifestyle of Imam Sadegh 

and Imam Reza (peace be upon them) in a new form, can be considered as the innovation aspects in this article.  

 

Keywords: infallible imams (peace be upon them), Abbasids' first era, cultural jihad, cultural invasion, cultural 

decadence 
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 هانوشتپی

                                                           
2 - Crusade. 

1 - Culture. 

 مکه شهر از فخ یمنطقه در( 264ـ278 حک:) «عباسی هادی» ضد بر را قیامی هجری، 278 سال در ،«طالبابی بنعلی بنحسن بنحسن بنعلی بنحسین» - 3

 حرکت مکه سوی به نزدیکانش و شیعیان از تن سیصد همراه بود، نزدیک حج زمان که آنجا از شهر، این بر تسلّط از پس و کرد آغاز مدینه در را امشقی وی .داد ترتیب

 (.024، ص7ج: ق2043طبری، رسید) شهادت به گرفت صورت که نبردی در و شد مواجه عباسیان سپاه با فخ یمنطقه در وی. کرد

 شیعه برجسته هایچهره از و بغداد ساکن کوفه، اهل وی. است بوده شیعه بزرگان از و متکلّم فقیه، محدّث، ،(ق211م)«بغدادی موسی بنیَقْطین بنلیع ابوالحسن» - 0

 در او جایگاه «عباسی هادی» زمان در .شد برگزیده امور دیوان سِمَت به و« عباسی مهدی» کارگزاران از ابتدا عباسیان، دربار بود. در( ع)کاظمامام و( ع)صادقامام با معاصر

 ق:2043شد)طبری، ( ق283م)«الرشید هارون» نزدیکان از شد و سپرده یقطین بنعلی دست به خالفت مُهر و انگشتر که آنجا تا شد، مهمتر عباسی خالفت دستگاه

 (.382ص ،7و ج 411ص ،3ج

 (.241، ص01ق: ج2043(؛ )مجلسی، 036-033ق: ص2301رک: )طوسی،  - 4

 تمام با را آن که بگیرم تحویل را فدک حاضرم صورتی در: »فرمود( ع)حضرت!. برگرداند ایشان به را «فدک» است حاضر که کرد عرض( ع)کاظمامام به «هارون» - 7

 مرز و حد سمرقند؛ دومش، مرز و حد عدن؛ اولش، مرز و حد: »فرمود( ع)امام «چیست؟ آن مرزهای و حدود که» پرسید: هارون «بدهی! من به مرزهایش و حدود

 وضع، این با: »گفت وعصبانیت خشم با و کرد تغییر اشچهره رنگ سخنان، این شنیدن با هارون «است خزر بَحر و ارمینه سرزمین چهارمش، مرز و حد آفریقا؛ سومش،

 .(14ص ،2ج ق:2042جوزی، ناب)«پذیرفت نخواهی که دانستممی: »فرمود( ع)کاظمامام «ماند!؟نمی باقی ما برای چیزی

 (.104-244جهت آگاهی بیشتر رک: )جعفرمرتضی عاملی، الحیاه السیاسیه لالمام الرضا)ع(، ص - 6

پژوهشگاه فرهنگ و زاده، نشر  ملک جور، محمد حاکمیت عصر در( ع) معصومان سیاسی جهت آگاهی بیشتر از تشکیل حکومت توسط امامان شیعه، رک: سیره - 1

 .میاندیشه اسال

 ماند، عاجز سؤاالت به پاسخ از وقتی اما رفتند، او سراغ به «االمام ولد من االکبر فی االمامة»حدیث استناد به شدند شیعیان معتقد «جعفر بنعبداهلل» امامت به - 8

 (.61-66ش: ص2382)نوبختی، .کردند رهایش

 استناد به ماند باقی خاندانش در و رسدمی داشت نام حمیده و بود کنیز مادرش که «دیباج» به قبمل محمد پسرش به صادق)ع(امام از امامت که معتقدند گروه این - 24

 (.211ص ش:2376 داشتند)شهرستانی، اعتقاد صادق)ع(امام فرزند «جعفرمحمدبن » امامت صادق)ع( بهامام از روایتی

 شهادت منکر ولی دارد قبول صادق امام تا طالب ابی بنعلی اوالد در را امامت فرقه است. این «مقائ مهدی» او و است زنده و نمرده «محمد جعفربن» داشتند اعتقاد - 22

 تطبیق صادق)ع(امام بر فرقه این چون است، شده غائب نظرها از بلکه میردنمی و است «موعود مهدی» صادقامام که معتقدند انکار، این بر عالوه و است صادق)ع(امام

 (.277ص ،2ج ش:2376است)شهرستانی،  شده گفته نیز جعفریه ایشان به نموده مهدویت

 (..12 – 14ص ش:2372قمی،  نامند)اشعریمى مبارکیّه رئیسشان، نام به را گروه است این امام اسماعیل، پسر ،«محمد» کردند گمان گروه این - 21

 اندک بسیار شدند، قائل او امامت به که را کسانی تعداد نعمان است. محمدبن «قائم یمهد» او و نمرده صادق)ع( امام فرزند «اسماعیل» که معتقدند گروه این - 23

 (.141ص المختاره، الفصول )مفید،. داندمی

 .موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیائمه، نشر  عصر در آن نقش و وکالت جهت آگاهی بیشتر از نقش سازمان وکالت نک: محمدرضا جباری، سازمان - 20

 االسالمی.، دارالکتاب 148ق: ص2021طوسی(، الغیبه، بن حسن طوسی)شیخبع: محمدمن - 24

 ، نشر امیرکبیر.(ع)صادق امام و انبیا مناظرات صادق)ع( رک: فاطمه حسینی، شیوهی امامی مناظرهجهت آگاهی بیشتر از شیوه - 27

 ش(.2374رضا)ع( رک: )مصطفوی، های امامهبرای بررسی بیشتر مناظر - 26

 ش: صفحات متعدد(.2367 ش، صفحات متعدد( و )صالحی،2367یزدی، ی بیشتررک: )مصباحجهت مطالعه - 21
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