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 راهبردهای سیاسی صادقین)ع( 
 در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی

 محسن مهاجرنیا، سیدابراهیم معصومی

 1/2/1395 تاریخ دریافت:

 31/4/1395 تاریخ تأیید:

 
 چکیده

ی مشکالت و انحرافات جامعه ی،اسیس کردیرو باو  یخیتار یهمطالع با حاضر نوشتار
 SWOT یروش یالگو اساس بررا بررسی کرده و  (ع)باقر و امام صادق امام عصراسالمی 

 و هافرصت لحاظبه) یخارج و (هاضعفو  هاقوت لحاظبه) یداخل بعد از را یعیش یهجامع
 ییشناسامحصول نهایی این پژوهش، قرار داده است. بحث و فحص مورد  (دهایتهد

انحرافات سیاسی و فرهنگی با  برخورد و مواجههی ی نحوههدربار موردنظر یاسیس یراهبردها
 ی:اسیس یراهبردها به د،یتهدـ  ضعف یراهبرد یالگو قیتلف بالذا  ؛است( ع)ینصادق توسط

 شود.منتهی می دوره آن انیعیش یبرا یتبر و یتول مدارا، ه،یتق
 

  کلیدی: هایواژه
و  یتول مدارا، ه،یتق ی، انحرافات سیاسی ـ فرهنگی،اسیس راهبرد ،راهبرد صادقین)ع(

 ی.تبر

                                                      

 و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه آموخته حوزه علمیه قمدانش ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی 
(Masoumi2828@gmail.com). 

 و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

(Mohajernia99@yahoo.com). 
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 مقدمه

 یاصل ریمس در نتوانست ینیجانش بحران لیدلبه یاسالم یهجامع( ص)امبریپ یهدور از بعد
( ع)معصوم امامان و دیگرد مصادره انیعباس و انیامو انیم در یاسالم امت یرهبر و ابدی ادامه
 کنارزده یاسالم یجامعه یاسیس یصحنه از ،بودند شانیا از بعد خالفتی هستیشا حقبه که

 احساس جامعه در( ع)ائمه حضور از موجود، تیحاکم( ع)نیحس امام شهادت از بعد .شدند
 یتنگناها در را یعیش یهجامع و معصوم امامان ،شانخود حکومت حفظ یبرا لذا ند؛کرد خطر
 امر را هاآن ان،یعیش یبقا و تیهو حفظ یبرا( ع)ائمه. در چنین شرایطی دادند قرار یدیشد
 یرعلنیغ اشکال در را جور تیحاکم با مبارزه و نمودندیم اسرار یاختفا و هیتق کیتاکت به

 تیحاکم از یخاص یبرهه در( ع)صادق امام و باقر امام ان،یم نیا در .کردندیم تیهدا
 یهافرصت و دهایتهدنیز،  برهه نیا که داشتند حضور (انیعباس به انیامو از گذر) یاسیس

 یهارائ با فراوان، یهایسخت و مشکالت وجود با شانیا .بود کرده جادیا عهیش یبرا را یخاص
 یخیتار خطرناک چیپ نیا از را انیعیشتا  کردند یسع یمتفاوت یهایاستراتژ و هاافتیره

 نوشتار نیا. ندینما حفظ ،نداشت یگاهیجا عهیش که یاجامعه در را هاآن اتیحو  داده عبور
 مکتب بر عرصه کهی ـ اسیس طیشرا آن در عهیشجمعیت  کهجایی: ازآناست باور نیا بر

 یکارآمد یراهبردها ازمندین خفقان تیوضع از رفتبرون یبراـ  بود شده تنگ( ع)تیباهل
 بر راهبردها نیا نییتب یبرا. نداهکرد ارائه را راهبردها نیبهتر( ع)صادقین که ه استبود
 یهبردهاار تیاهم و ضرورت ،لیتحل ی،اسیس طیشرا 1«سوات روش» چارچوب ییهپا

یابی به اهداف، مقصود از راهبردها در فرآیند دست .میاکرده انیب را طیشرا آن از رفتبرون
شوند. راهبردها، جامعه را پل ارتباطی تلقی می یمنزلهترین عناصر کلیدی هستند که بهمهم

یابی و های دستدادن به روشرسانند و با ساماناز وضع موجود به وضع مطلوب می
برخی از محققان آن  .کنندها را پر میبین اهداف و تاکتیک های حرکت، شکافتاکتیک

هنگی و نظامی یک ملت سیاسی، اقتصادی، فرمعنای علم و فن توسعه و کاربرد قدرترا به
ملی و افزایش احتمال های منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاستهنگام صلح و جنگ بهبه

گاهی راهبرد با . (235-242 :1370)روشندل، اند پیروزی و تقلیل احتمال شکست تعریف کرده
تر فراخ نیزگاهی  ؛دانش، هنر یا فن خاص تعریف شده است یرویکردهای معرفتی در حوزه

ای از دانش، شدهدادههای سامانظرفیت یدر معنایی جامع، به مجموعه ،از رویکردهای خاص
های یک ملت برای تأمین اهداف سیاسی آن ها و ظرفیتکارگیری فرصتهنر و فن در به

 استعمال شده است.

                                                      

 1. swot metode. 
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 روش تحقیق

ترین بهترین و دقیقهای مختلف برای حفظ موجودیت خود با اتخاذ ها و سازمانگروه
ها با بررسی و شناسایی عوامل درونی، کنند. آنها، اهداف خود را دنبال میها و تصمیمنقشه

مانند: نقاط قوت و ضعف؛ و عوامل بیرونی، مانند: فرصت و تهدید، راهکار و راهبردهای 
ارائه وضعیت مطلوب رفتن از وضعیت موجود، جهت رسیدن بهمناسب و دقیقی برای بیرون

کنند. لذا مدیریت راهبردی با در نظر گرفتن عناصر: قوت، ضعف، فرصت و تهدید و می
پیش رو، های دیگر، جهت مقابله و مبارزه با بحرانچنین با آمیختن این موارد با یکهم

 کند. راهبردهای منظم و دقیق را ارائه می
مطرح شد. این روش در  1950بار در سال برای اولین (SWOT)ی راهبرد سوات نظریه

عنوان بهترین ابزار مدیریت معرفی و که کسب کرد، بههایی دلیل موفقیتهمان دهه به
. در این روش، ابتدا اهداف و رسالت سازمان یا گروه مشخص (270: 1380 رس،یپ)شناخته شد 

تراتژی شده، سپس در گام بعدی، متناسب با محیط و شرایط آن سازمان یا گروه، برای آن اس
ی اول به تجزیه و تحلیل شود. در این مقاله با استفاده از روش مذکور، در مرحلهطراحی می

ی ی غیرشیعی( پرداخته و در مرحلهی شیعی( و خارجی )جامعههای داخلی )جامعهمحیط
 دوم، راهبردهای مورد نظر را ارائه خواهیم داد. 

 SWOT لیتحلمورد استفاده در روش  یهاسیماتر شینماشکل: 
 محیط داخلی

 (W) هافهرست ضعف (S)  هافهرست قوت عوامل استراتژیک

 WO هایاستراتژی  SO هایاستراتژی  (O) هافهرست فرصت

 TW هایاستراتژی ST هایاستراتژی  (T) هافهرست تهدید

 محیط خارجی

 SWOT لیمورد استفاده در روش تحل یهاسیماتر شینماشکل: 

 

 محیط داخلی

S )قوت( W )عوامل استراتژیک )ضعف 

SO WO O )فرصت( 
 محیط خارجی

ST WT T )تهدید( 
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 SWOT لیدر روش تحل شکل: راهبرد ارائه شده با الگوی ضعف ـ تهدید

 w)عوامل استراتژیک )ضعف 
w t t  )تهدید( 

 خارجی طیمح
 راهبرد ارائه شده یتبر .4 یتول .3 مدارا .2 هیتق. 1

 تحلیل نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی و خارجی شکل: تجزیه و

 
 

 

 شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عصر امامین صادقین)ع(

 های محیط درونی جامعه شیعی: ویژگی

 نقاط قوت

 اند از:وار عبارت بودهی شیعی در عصر این دو امام بزرگترین نقاط قوت جامعهمهم

  . تشکیل مکتب علمی1

آن روز و با توجه  یجامعه خاص سیاسی با استفاده از شرایط (ع)امام صادقو  باقر امام
شدند  ینهضت علمى در عصر تاریک ترینبزرگ گذارانپایهای که داشتند، به جایگاه علمی
 دانشمندان تربیت و تعلیم به تشکیل داده و یو نقل یمختلف عقل ابعاددر ای و مکتب علمی
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جعفی،  مسلم، جابربنمحمد چون: افرادی لمی ایشاندر محفل ع .مختلف پرداختند
العجلی،  معاویةبنبرید و الطائفی مسلمبنمحمد یسار،بنفضیل االسدی، ابوبصیر اعین،بنةزرار
 ؛211ق:1397شهرآشوب، )ابنتوان نام برد را می ی، و...عمر جعفبنمفضل، الطّاقمؤمن، حکمبنهشام

 .(166 :1ق، ج1419 ،یذهب

 انیعیش یایجغراف. 2

ترین ی شیعیان در عربستان شکل گرفت و تا پایان قرن نخست هجری بیشی اولیههسته
ها در مکه و مدینه و چند شهر دیگر عراق بود. البته معارف اصیل تشیع تا حدودی فعالیت آن

ابل به سایر بالد اسالمی راه یافته بود. در این میان کوفه در رشد و گسترش تشیع سهم ق
ی تشیع و رشد آن در کوفه، وجود حضرت علی)ع( در مالحظه ای داشته است و دلیل عمده

 حدود در اسالم از پس که «بصره» چنین شهرشان در این شهر بوده است. همی خالفتدوره
های آمد. در منابع مختلف تاریخی، از حضور شیعیان در مدائن از دهه پدید. ق.ه 15 سال

 .(345 :4م، ج1987، یطبر ؛663: 1ش، ج1367)مسعودی، م نیز سخن گفته شده است نخست تاریخ اسال
دست مسلمانان فتح به 20های اسالمی است که در سال ترین سرزمینمصر نیز یکی از مهم

 یحیطه این وارد نیز تشیع مصر، به اسالم ورود با زمانهم که هستند باور این بر مورخین شد.
در  یی دوم قرن اول هجرمهیدر ن چنین. هم(815 :1ج ق،1418 )مقریزی،شده است  جغرافیایی

 .(240 :1361 ی،)قمگزارش شده است  عیبه تش شیخصوصا مردم خراسان، گرا ان،یرانیاز ا یبرخ

 یعیش یجامعه یفرهنگ تیوضع. 3

 بیتاقداماتی برای محدودکردن اهل ان،یخالفت در خاندان امو تی)ص( و تثبامبریپ بعد از
اعمال باعث افول  نیا انجام گرفت؛ داشتن مردمجاهل نگه ی اسالمی وپیامبر)ص( در جامعه

 نیتربرجستهدر این میان  .(80 :1ج، ق1409، یعامل ی)مرتضجهان اسالم شد  یفرهنگ تیوضع
 گریامام باقر و امام صادق)ع( که مانند دوران د یدر عصر رهبر انیعیش یرفتار یشاخصه
است؛  هبود امامان معصوم)ع(از  تیتبع شد،یم یتلق یمذهب یان فرهنگ رفتارعنوائمه به

 ،عیر نظام تششایان ذکر است که د کرد. یلقت عیعنوان فرهنگ تشآن را به توانیکه میطور
 یافراد نیب نیدر ا البتهست. معرفی شده ا زیشناخت خداوند ن یمجرا ،شناخت امامت یمسأله
 .(18 :2ج ش،1362 ی،نیکل ؛66: 3ج ش،1373، یعقوبی)کردند ت میمخالف ایشانبودند که با  انیعیاز ش

 نقاط ضعف

 ی شیعی در دوران امام باقر و امام صادق)ع( عبارت است از:ترین نقاط ضعف جامعهمهم
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 . ضعف اقتصادی شیعیان 1

 بودند. محروم شوند، مندبهره توانستندمی غیرشیعیان که هافرصت بسیاری شیعیان از
 کهکارهاییبه اشتغال و همکاری هرگونه از را آنان نیز امام باقر و امام صادق)ع( چنینهم
 هایفرصت از شیعیان، بودند. لذا کرده منع شد،می شمرده حکومت جور با همکاری ایگونهبه

 کارهای و صرافی تجارت و چون:هم شد،می مربوط حکومت به ترکم که آزاد، شغلی
 شیعیان از لحاظ مالی و زندگی در یک طبقه نبودند؛ برخی کردند.می خدماتی دیگر استفاده

شمرده  مندثروت شیعیان یدر زمره پرداختند،می زکات که افرادی. بودند مندها ثروتآن از
: 7ج و 230: 1ج و 157و  72: 20ش، ج1372 ،ییخو ؛75: 5ج ،م 1990 ی،الحمو ؛96: 4ق، ج1410 ،)طوسیشدند می

 شیعیان میان نیز در ترتیب، فقرهمین. به(555: 3، ج1362 ،ینیکل؛ 204: م1970 ،زبیدی ؛33: 8و ج 61
 که اصحابی نیست تصادفی: گویندمی شیعه محققین در مورد فقر از برخی داشت. عمومیت

 از یا بودند؛ فقیر اکثریت به متعلق ورزیدند،می اصرار( ع)علی امام خالفت و جانشینی بر
 را نیروهایی اساساً. نپذیرفتند را آن شد، عرضه هاآن بر مکنت و مال چون که بودند کسانی

 اقتصادی فقر عامل، آن و سازدمی مرتبط همبه رشته یک اند،کرده مبارزه تشیع لوای تحت که
 .(21: 1376 ،ی)العلواست  ثروت فقدان و

 بر شیعیان  . وضعیت خفقان سیاسی ـ اجتماعی حاکم2

 و امام حسین)ع( رسـانـدنشهادتبه در وقت حکومت و اقدام کربال یاز واقعه بعد
با  سایه افکند. اگرچه اسالم سنگینى بر جهان خفقان بیت)ع(،خاندان اهل بردناسارتبه

 بسرکو با ولى بود، خفقان در آن امیدى یمختار و ... جرقه قیام توابین، هایی مانند: قیامقیام
 شد،مى اعمال شیعه بر هااموی یناحیه از که فشارى .شد نیز محو امید یجرقه این آنان، شدید

 آنان حکومت دوران تمام درـ  101 تا 99 ازـ عبدالعزیز عمربن حکومت سال دو در جز
الرضا من »که عباسیان با شعار . بعد از این(360: 46ق، ج1403، )مجلسى داشت ادامه شدّتبه

 فشارها بر مسند خالفت تکیه زدند، در دوران حکومت منصور عباسی، شدیدترین« محمدآل
 به منصور، گزند از خود صیانت منظورامام)ع( به اصحاب کهطوریشد؛ به اعمال بر شیعیان

 بر آشکاری دلیل خود تقیه، بر صادق)ع( امام مکرر هایسفارش چنینهم روی آوردند تقیه
 برای امام که بود نزدیک چنان شیعه بر هجوم خطر. بوده است ایسیاسی فشار چنین وجود
؛ 119 :1371،ی)احمد بن محمد بن خالد البرق فرمود اعالم نماز ترک مساوی را تقیه ترک آنان، حفظ

 .(281-283 :1381 ان،یجعفر

 های شیعی. انشعاب و پیدایش فرقه3

رهبری امام باقر)ع( شیعیان بعد از عاشورا به چند گروه تقسیم شدند: گروه اول امامیه، به
ـ  فرزند امام سجاد)ع(و امام صادق)ع( بود. گروه دوم زیدیه است که بعد از شهادت زید ـ 
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. گروه سوم، (150و  151: 1382)محری، فرزندش یحیی رهبر زیدیان شد  (208-205: 3ج، 1371 ،ی)طبر
 :1376 د،ی)مفهستند  (مثنی حسن) حسنبننیان به رهبری عبداهلل محض از فرزندان حسنحس

حسنیان چون دنبال خالفت و قدرت سیاسی بودند، اعتقادی به نصب امام از طرف  ؛(119
: 3ق، ج1417 ،ی)بالذرنص آشکار )برخالف امامیه( یا پنهان )برخالف زیدیه( نداشتند خداوند به

بعد از شهادت امام حسین)ع(  بودند؛ ویحنفیه بنمحمدم، حنفیان به رهبری . گروه چهار(305
 برخی بودنمنتسب و (264 :ق1418 ،یجوز)ابن عامه مقبولیت ولی نبوده است، امامت دارداعیه
از دنیا رفت.  هجری قمری 81 سال در . وی(21: 1361 ،یقم ی)اشعر است قطعی وی به هاگروه

 به وی، امامت بر حنفیهبنمحمد نص به اعتقاد با را ابوهاشم پسرش وی، حنفیان با مرگ
عنوان امام حنفیان فعالیت خود را آغازکرد. برگزیدند و پس از آن، ابوهاشم رسما به امامت

کردند؛ البته فعالیت ایشان بعد از ها برعلیه امویان مبارزه میحنفیان نیز مانند سایر گروه
 از . حنفیان پس(76 :1375 ی،)دفترصورت مخفیانه صورت گرفت بهتر شکست قیام مختار بیش

 به وی از امامت انتقال آنان اغلب اما آمدند؛ در های گوناگونیفرقه به ابوهاشم مرگ
ی، همان: )دفترطور کامل در عباسیان هضم شدند پذیرفتند و به را عباسی)عباسیان( علیبنمحمد

 (81-80 :2ج ،1367 مسعودی،؛ 76
بنابراین پس از انشعاب شیعیان، جمعیت شیعه در مورد امام معصوم نیز دچار اختالف 

نص از طریق و امام  یعنوان وصبر انتخاب امام باقر و امام صادق)ع( به عهیش ثیاحادشدند. 
امام  یهااز چالشبخشی وجود،  نیبا ا ؛وارد شده است ان قبلیامام یاز سو نیچنو هم ،خاص

 صداقامامت و م تیاثبات حقّان یبرا انیعیش یمنازعات داخلوفصل حلباقر و امام صادق)ع(، 
، (هیمحمد حنف )فرزند امامت ابوهاشم یها: ادعاآن یبود که از جمله محمدبودن آلیواقع
و  یعلدبنیز چنینهمو  «هیمحمد نفس زک» امامت فرزندش یعبداهلل محض برا یادعا

 دیامام باقر)ع( با ز انیمکه  در صحبتیلذا  ؛(289 :1373ی، جعفر)نام برد  توانیرا م دیزبنییحی
و  یاحکام اله یعنوان مفسّر واقعاو به فیمفهوم امامت و وظا نییامام بر تب یسع، اتفاق افتاد

 روانیاز پ یهم موفق به برگرداندن برخ نهیزم نیاهلل از طرف خدا بود و در ارسول نیجانش
گر آن است که در بین خاندان این موارد نشان .رفته بودند دیز یسوکه بهشد خود 

خواستند امامت را به خود اختصاص داده و از آن بهره ببرند؛ بیت)ع( کسانی بودند که میاهل
نفع خواستند اختالفی بین صفوف شیعیان انداخته و از آن بهچنین کسانی نیز بودند که میهم

تفاده کنند؛ اما امام باقر و امام صادق)ع( با این تفکر مبارزه کرده و حافظ خط اسخود سوء
ق، 1395 ،یشهرستان ؛290 :1373، یجعفر ؛347و  276 :1348 ،یکش ؛354: 1، ج1362 ،ینی)کلاصیل امامت بودند 

 .(27-26 :ق1411الموسوی،  ؛154: 1ج
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 زید و فرزندش یحیی . قیام4

« أمت منصور ای»( و با شعار ع)نیامام حس یخواهخونـ با فرزند امام سجاد)ع( ـ  دیز
امام  زمان اما مقدمات آن در ،در زمان امامت امام صادق)ع( اتفاق افتاد دیز امیق .کرد امیق

با  یلفظ یهایریسرگذاشتن درگپس از پشت ی. وه بود( شکل گرفتعباقر)
به شهادت  جنگ یاما در اثنا ،کرد امیق ق121در سال  ،هیامیعبدالملک بر ضد بنبنهشام

م، 1987 ،ی؛ طبر433-434 :3ج، ق1417 ،یبالذر ؛171: 2، ج1376مفید، ) با شکست مواجه شد امشیقو  دیرس

پسرش یحیی به خراسان  ق121از شهادت زید در سال  بعد. (298-299: 2، ج1373 ،یعقوبی؛ 206: 4ج
از مرگ هشام از زندان گریخت  پس اما ی شد؛زندان "سیّاربنصرن"جا توسط در آن و رفت

سوی نیشابور آمد و با حاکم به وی .اطراف او جمع شدند ،خراسان یانو مردم زیادی از شیع
در جوزجان، هنگام جنگ با سپاه ق 125در سال در نهایت جنگید و او را شکست داد.  جاآن
 .(150و  151: 1382محری، ؛ 210: 2، ج1367مسعودی، )کشته شد و نیروهایش پراکنده شدند  امیهبنی

 ویژگیهای محیط بیرونی جامعه شیعی:

 ی شیعیهای جامعهفرصت

ی شیعه عبارت های موجود در محیط خارجی جامعهترین فرصتی مذکور، مهمدر دوره
 بودند از:

 . درگیری امویان و عباسیان1

 و اصیل جریان ارتباط های مختلفیروشرسیدند، با  قدرتبه امیّهبنی کهاین از پس
 حرکت این. را با جامعه قطع کردند معصوم)ع( امامان و معارف ناب اسالم درخشان یچهره

عباسیان از فضای  هجری، دوم یسده اوائل در کهاین تا یافت، ادامه تا دوران امام صادق)ع(
بیت پیامبر)ص( با نام اهل ی اسالمی استفاده کرده و باآمده در جامعهوجودضد اموی به

 ها شدند و درنآ خاندان سیاسی قدرت افول و ضعف حکومت امویان درگیر شده و سبب
 .(188 :1380)طقوش، ی اسالمی خارج کردند مناسب، امویان را از صحنه سیاسی جامعه فرصت

 . تأسیس حکومت عباسیان2

و  امیهبنی حکومت تزلزل و ضعف یصادق)ع( مصادف با دوره امامت امام یدوره
 مبارزات و تبلیغات "عبدالملکبنهشام" زمان از عباسیان بود. عباسبنی تبلیغات افزایش

و در اکثر نقاط ممالک اسالمی با شعار  کردند آغاز صورت رسمیسیاسی خود را به
 ت درراه انداختند و در نهایبر علیه امویان تحرکات سیاسی خود را به« محمدآلالرضامن»

ی امویان را از خالفت ساقط کرده و خود سوار بر توانستند سلسله هجری قمری 132 سال
 ؛343 :1373 ،یعقوبی)سال بر ممالک اسالمی حکمرانی کنند  500کرسی خالفت شوند و بیش از 

 .(1371:400 ،ینورید ؛4614 :11، جیالطبر
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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  سیزدهمشماره 
  95تابستان 

 راهبردهای سیاسی
 صادقین)ع( در

 مواجهه با انحرافات
 سیاسی و فرهنگی

 (44تا  25)

 ثیحد تیرفع ممنوع. 3

 ثیو نقل احاد کتابتاز  یریجلوگ )ص(اکرم امبریبعد از رحلت پ مهماز اقدامات 
را  جزء مدت کوتاه حکومت امام علی و امام حسن)ع(بود؛ البته این ممنوعیت به )ص(امبریپ

 شدیانجام م یاسیس یهازهی)ص( با انگامبریپ ثیاز نقل احاد یریجلوگ ،واقعدر شود.شامل می
تا دوران امامت امام باقر)ع(  این عمل. منتشر نشود وار در جامعهآن بزرگ اناتیتا معارف و ب

 ییعدم آشنا ،یامام باقر)ع( در متن حکومت اسالم ی مهمهااز چالش یکی وادامه داشت  زین
 انیم بدعت را از نیا خالفت رسید،به زیعبدالعزعمربنوقتی  بود؛)ص( امبریمردم با معارف پ

 .(73-58 :1ق، ج1410السبحانى،  ؛30 :1362چى، مدیر شانه ؛64 :2، جق1409، )سیوطى برداشت

 تهدیدهای جامعه شیعی:

 ی شیعیان آن روزگار عبارت بودند از: ی جامعهخارج طیمحها در دیتهدترین مهم

 )ع( نیعصر صادق یاسیس یفکر یهاانیجر. 1

 . جبریه و قدریه1

عقیده ها آن ؛شدند جادیا هیدر زمان حکومت معاو "هیقدر"و  "هیجبر" یفکر انیجر
گونه اختیاری ندارد و مجبور است؛ لذا تمامی اعمالی که انجام داشتند که انسان از خودش هیچ

در مقابل، قدریه اعتقاد داشتند  دهد، غیرارادی است و باید در برابر تمامی امور تسلیم باشد.می
خودش ا بهی فعل خود است و خدا او را خلق کرده و تمامی امور رآورندهوجودای بههربنده

، 1376 ،ی)دشتی آن هم مختار است واگذار کرده است و انسان حتی در اسباب کار یا انگیزه

 .(261: 8ج

 گرایی. قیاس2

 انیجر نیمبتکر ا ؛در زمان امام باقر و امام صادق)ع( ظهور کرد ییگرااسیق انیجر
وجود آورد. فات را بهها و انحرای بسیاری از بدعتگرایی زمینهجریان قیاسبود.  فهیابوحف

دیگر( و ی احکام خدا با یکی عمل به قیاس )مقایسهشالوده و بنیان این جریان مسأله
ای در دین ی قیاس و استحسان، در حقیقت به اِعمال نظر شخصی و سلیقهاستحسان بود. نتیجه

 .(358 :1368مشکور، ؛ 338: 1، ج1371 ،ی)البرقخدا و خروج از دستورالعمل پیامبر)ص( است 

 . مرجئه3

در قالب  هیّامیبن یستم خلفا هیکه دنبال توج ندبود یفکر یهااز فرقه یکنیز یمُرجئه 
مُرجئه بر این باور بودند که مرتکب گناهان کبیره، مخلّد در . ی برآمدندکالم یهاشهیاند

خواندند. را مرجئه می گذاشتند و به این دلیل آنانماند، بلکه کار او را به خدا وا میدوزخ نمی
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دانستند و عمل مرجئه طرفدار روح امید و رجاء بود. آنان نیت و ایمان درونی را کافی می
کند و دیدند و بر این باور بودند که خدا نیز بر آن بسنده میصالح را در جامعه الزم نمی

 .(269: 9ج ،1376 ،ینیحس ؛60: ق1395 ،ی)شهرستانشان نخواهد کرد عذاب

 زنادقه. 4

فعالیت زنادقه بر ایجاد شک و تردید در دین و القای شبهه در بین مردم بود. یکی از 
گری بوده است. دهریون، های زنادقه در مجادله با مسلمانان، ترویج عقاید دهریمستمسک

دانستند و معتقد بودند که تنها، دهر و زمان را سبب هالک انسان و موجب اجرای تقدیر می
که انسان را چهشود و آنچیز تمام میجهان اعتبار دارد و با مرگ انسان، همهحیات این 
 .(505 - 504: 1386 کوب،نی)زربرد، گذشت زمان است کند و از بین میهالک می

 . خوارج5

خوارج پس از داوری بین امام علی)ع( و معاویه در جنگ صفین پدید آمدند. آنان امام 
حکمین را کافر شمردند؛ چون قائل بودند که آنان حکمین را در علی)ع(، معاویه، عثمان و 

باورند که  اند. خوارج بر ایناند، لذا مرتکب گناه کبیره شدهمقابل حکم خدا انتخاب کرده
رعیتی بودند و با داری مخالف اربابها در حکومتآن .مرتکب گناهان کبیره کافر است

 .(50: 1، جهمان ،یشهرستان؛ 174 :1، جق1416 ،ی)طبرسکردند شدت مخالفت میبودن قرآن بهنظر مخلوق

 ی و مجعولساختگ ثیاحادرواج . 6

جزء بهـ پس از رحلت رسول اکرم)ص(  قیانحرافات عم یپ دریکی از مشکالتی که 
 ثیاحاد نیاز تدو یریجلوگ ،جهان اسالم شد ریگدامنـ و امام حسن)ع(  یدوران امام عل

ی جامعه ینیفرهنگ د یشانیبر پ طوالنی انیسال این عملبار انیآثار ز .اسالم بود امبریپ
)ص( ینبو ثیقرن از نگاشتن و محفوظ داشتن احاد کیبه  کیماند. نزد یباق اسالمی
ی وارد ساختگ ثیو احاد فاتیاز تحر یمیعظ لیس ،آن یجاعمل آمد و بهبه دیشد یریجلوگ

فرصت استفاده  نیاز ا هاآنر ممنوع شده بود، امبیپ ثیو نقل احاد نی. چون تدوجامعه شد
 آن نقل تیدادن ماهو مشروع جلوه اساس را به نفع حکومتیدروغ و ب روایاتو  کرده

را و مجعول  یساختگ ثیرواج احاد. در این میان امام باقر و امام صادق)ع( کردندیم
دانستند و مانند سایر ائمه با آن به مقابله برخواستند ی اسالمی میترین تهدید برای جامعهبزرگ

  .(325 :1375 ،ییشوایپ؛ 46-44 :11ج و 68-63 :4ج ق،1421الحدید، ابن ابى؛ 7 :1جق، 1419 ،ی)الذهب

  وقت یهاحکومتعملکرد . 7

 کرده دایپ طرهیس یممالک اسالم یتمام صورت آرام بربه انیعاشورا، امو یاز واقعه بعد
 انیحکومت امو انیتا پا استیس نی. انددور کرد ی اسالمیجامعه)ص( را از امبریپ تیباهل و
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 مواجهه با انحرافات
 سیاسی و فرهنگی

 (44تا  25)

 نانعرصه را چنیز  یقیمنصور دوان ،دندیبه حکومت رس انیعباس یوقتچنین ادامه داشت. هم
فضا در  نیا .کند هیبه تقامر  خود را ارانیمجبور شد صادق)ع( تنگ کرد که امام  انیعیبر ش

شمار به انیعیش یبرا یجد دیچنان ادامه داشت و تهدمه انیو عباس انیمدت حکومت امو
 .(52-51 :2ق، ج1404 ی،القرش ؛317- 325: 1381 ان،ی)جعفر رفتمی

 SWOT لیدر روش تحل شکل: راهبرد ارائه شده با الگوی ضعف ـ تهدید

 (ع)صادق امام و باقر امام یاسیس یراهبردها

ها را در افته و آنی یان آگاهیعیل شیوقت از پتانس یهاعاشورا، حکومت یبعد از واقعه
و مشکالت باعث شد  یسخت نیا .دادندت قرار یو تنگنا نگه داشته و مورد آزار و اذ یسخت

البته با تحمل  .شوند یفراوان یهارا داشته باشند و متحمل دردها و رنج یسخت یان زندگیعیش
را  ی معصومین)ع(ر ائمهیت غید خود دست برنداشته و حاکمیمشکالت و مصائب از عقا

 حکومت، صبر و استقامت یهادر مقابل مشکالت و شکنجهها آن ؛کردندیقبول نم

ز بر امر استقامت و صبر در برابر ین)ع( نیصادقخصوص امامان معصوم)ع( به .دندیورزیم
ایشان مساله، خاطر همین به .د داشتندیتأک ی معصومین)ع(ت ائمهیبه وال یبندیمشکالت و پا

در کنار اسقامت و صبر،  ،انیان و عباسیدر عصر امو یاسالم یجامعه یاسیبا توجه به شراط س
چون با وجود تقیه و کتمان حقایق در  ؛ان ارائه کردندیعیش یبرانیز راهبرد تقیه و مدارا را 
رفت که شیعیان در مذاهب دیگر هضم شوند و اثری از تشیع باقی دل خود، خوف آن می

شمنان لذا امام باقر)ع( و امام صادق)ع( با تأکید نسبت به شناخت دوستان و د ،نماند
بیت)ع( و تبری را برای کینه و داشتن اهلبیت)ع( راهبرد تولی را برای دوستاهل

ن چهار راهبرد، هم از یان با عمل به ایعیتا ش بیت)ع( ارائه کردندداشتن مبغضین اهلدشمن
ت منحرف نشده و به یخطرات مصون بمانند و هم در راه خود ثابت قدم باشند و از راه وال

 :شوندتبیین می ی فوقند. در ادامه راهبردهای چهارگانهیت نائل آسرمنزل سعاد

  هیتق راهبرد .1

، یز کردن و پنهان نمودن است. در منابع اسالمینگاه داشتن، پره یمعنادر لغت به «هیتق»
ا رفتارِ یاز راه ابراز موافقت با او در گفتار  یگرید یخود از صدمه یدارنگاه یمعناه بهیتق

پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد خود در  یعنیه ید: تقیخ مفیر شیتعببه ؛حق استمخالف 

w )عوامل استراتژیک )ضعف 
w t t )تهدید( 

 خارجی طیمح
 راهبرد ارائه شده یتبر .4 یتول .3 مدارا .2 هیتق. 1
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که ـ ه، برخالف نفاق یاست. در تق ییایا دنی ینیمنظور اجتناب از ضرر دبرابر مخالفان، به
ل ترس یدلشخص مؤمن بهـ  موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و باطل است

، 1363ر، منظوبن)ا کندیم یقت خودداری، از اظهار حقیگریا دیخود  یبرا یا جانی یان مالیاز ز

 .(401و  402: 15ج
کنیم، تقیه راهبردی که در گفتار و رفتار امامان شیعه به آن برخورد میترین کی از مهمی
دوران اموی و عباسی ترین ، صادقین)ع( که در سیاهی معصومین)ع(در میان ائمه .است

شیعی در موقعیتی نبود که بتواند  یچون جامعه ؛به این امر مهم تأکید داشتند کردندزندگی می
چنین راهبرد هم .کردندلذا صادقین)ع( شیعیان را بر تقیه امر می ،معارف خود را علنی کند

که که شیعیان نیروی کافی برای نشر تقیه را برای عصر غیبت نیز ارائه فرمودند تا زمانی
ایشان با لحاظ کردن تهدیدهایی که از بیرون  .به امر تقیه روی آورند ،معارف خود نداشتند

شیعی وجود  یکه در درون جامعههایی چنین ضعفکرد و همشیعی را تهدید می یجامعه
 یادامه. در نمودندبرای حفظ و دوری آنان از گزند مخالفان، راهبرد تقیه را ارائه  ،داشت

 :شودمورد اشاره میاین ادقین)ع( در به روایاتی از ص ،راهبرد تقیه

 ی وجوب و لزوم تقیه. روایات امام باقر)ع( درباره1-1

فرماید: تقیه، دین من و دین پدران من است و امام باقر)ع( نسبت به اهمیت تقیه می
است از امام باقر)ع( روایت شده  .(431: 75، جق1403)مجلسى،  کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد

همین جهت آید و خدا هم بهخواه ناخواه پیش مى ،فرمودند: تقیه در هر چیزى براى آدمىکه 
چنین در مورد عمل به تقیه فرمودند: هم. ایشان (220: 2، ج1362 )کلینی،آن را حالل فرموده است. 

ناکی را از هراس بیم ،عمل به تقیّه، برای حفظ برادران ایمانی است و اگر عمل مذکور»
، باب 11ق، ج1323حر عاملی، ) «واری استعالئم کرم و بزرگترین ه و حفظ نماید، شریفرهاند

 فرمودند: میشان در توصیه به شیعیان و دوستان . امام باقر)ع((28
که در حال ایمنی و نزد موالیان ما! همیشه مالزم با تقیّه باشید. همانا کسی»

تا عادت او شده و در مورد خوف  ،نمایدآزار تقیّه را شعار و لباس خود نافراد بی
 .(28، باب 11ق، ج1323)حر عاملی،  «و نزد ستمکار فراموش نکند، از ما نیست

 ی وجوب و لزوم تقیه. روایات امام صادق)ع( درباره2-1

  فرمایند:امام صادق همانند امام باقر می
تقیه  .کسى که تقیه ندارد دین ندارد ؛تقیه آئین من و آئین پدران من است»

فرعون ایمان خود سپر نیرومند پروردگار در زمین است، چرا که اگر مؤمن آل
 .( 521 :8، ج1372)طبرسی،  «شدمسلما کشته مى ،کردرا اظهار مى
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 کند که حضرت فرمودند:نقل می)ع( یعفور از امام صادقابىابن
را با تقیه مخفی نگاه دارید؛ زیرا  خاطر حفظ دینتان تقیه کنید و آنبه»

همانا شما در میان مردم مانند زنبور عسل در  .هرکس که تقیه ندارد ایمان ندارد
آن دانستند که در درون زنبور عسل چیست، ازاگر پرندگان می ؛پرندگانید میان

تان محبت گذاشتند و اگر مردم )مخالفین( بدانند که در قلبها چیزی باقی نمی
شما ساختند و در نهان و آشکار بهمی شان نابودبیت را دارید، شما را با زباناهلما 

 )کلینی، «اى را که والیت ما را داشته باشدگفتند. خدا بیامرزد آن بندهناسزا می

 .(218 :2، ج1362
وار بر جامعه که در دوران این دو امام بزرگدارد روایات وارده حکایت از جو سنگینی 

منفی و  یعنوان راهبرد مبارزهبود و ایشان نیز با تدبیر و هوشمندی کامل، تقیه را بهحاکم 
 ند.راه خروج شیعیان از آن بحران در پیش گرفت

 مدارا راهبرد. 2

لطف در برابر  یمعنان بهیچنو هم ؛معنای مالطفت، نرمی و احتیاط کردنمدارا در لغت به
 ف مدارا آمده است:یر تعرالعقول دز آمده است. در مرآةیزور ن

، رأفت، ترک زور، و عدم ییخومعنای حلم، بردباری، تغافل، نرممدارا به»
که از طرف مقابل نیچه ا ؛تمام حاالت است رخشونت در سخن با مخالفین د

 .(233 :8، جق1404مجلسى،  ؛167 :13ق، ج1414)زبیدی، « ا نهینسبت به انسان سربزند  یخالف
راهبرد مدارا از سوی امام باقر و امام صادق)ع( در دوران حکومت امویان و  یارائه

در این میان ایشان تاکید  .نبودن شرایط زندگی شیعیان استگر طبیعی و عادیعباسیان، نشان
در این بخش،  .مثل نکنندبهها در مقابل حاکمیت مدارا کرده و مقابلهداشتند که آن

موجود در بیرون های شیعی و تهدید یهای درون جامعهن ضعفصادقین)ع( با در نظر گرفت
آن، راهبرد مدارا را ارائه کردند تا در چنین شرایطی شیعیان با تأسی به کالم امامان معصوم با 

ابیم که مدارا و حسن معاشرت با یمخالفان خود رفتار نمایند. با ذکر این روایات در می
چون با این کار،  ؛استبوده مخالفین برای شیعیان از نظر امامان شیعه)ع( الزم و ضروری 

توانند در بین صفوف مسلمانان رخنه اول: دشمنان اسالم نمی :شودچند امر مهم محقق می
 .شودبین مسلمین میمذهبی در های باعث عدم بروز حساسیت ،کرده و آن را نابود کنند. دوم

شیعه از خطرات احتمالی مخالفین و حاکمیت محفوظ مانده و باعث  یکه جامعهدیگر این
 شود.تدام تشیع می

 فرماید:یمدارا و چگونگی معاشرت با مخالفین م یامام صادق)ع( درباره
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که نمایید، هرکاریها اقتدا میکه به آننظر به امامان خود کنید؛ کسانی»
ها را خدا سوگند که امامان شما بیماران آنکردند شما نیز چنین کنید. بهآنان 

ها نفع و ضرر آنشوند و بهشان حاضر میکنند و در تشییع جنازهعیادت می
 .(233 :8، جق1404)مجلسى،  «گردانندها باز میدهند و امانت را به آنگواهی می

معاشرت و تعامل با مخالفین  یدرباره "حشّامدبنیز"خطاب به  (ع)چنین امام صادقهم
 فرماید:می

 .دیعامه و اهل تسنن[ با اخالقِ خودشان معاشرت کن یعنید! با مردم ]یز یا»
ع جنازهید و در تشیادت کنیشان را عضانید و مریدر مساجدشان نماز بگزار

 ن کاریا ،دیها شوا مؤذن آنید امام جماعت ید و اگر توانستیشان حاضر شویها
خدا  ؛اندانینان جعفریخواهند گفت: ا ،دین عمل کردیکه اگر شما چن ؛دیرا بکن

ن امور را یت کرده است و اگر ایچه اصحابش را خوب ترب ،او را رحمت کند
چه  ،ش را بدهدیخداوند جزا ؛اندانینان جعفرید خواهند گفت: ایترک نمود

 .(430: 8، ج1362)حر عاملی، « ت کرده استیاصحابش را بد ترب
شیعی در بین  یاموری که باعث حفظ جامعهترین یکی از مهمچه نقل شد، بر اساس آن

غالب و های آمیز با جریانزیستی مسالمتمدارا و هم ،ها و مذاهب اسالمی استسایر گروه
 ،ماندن شیعیان از خطرات دشمنانصادقین)ع( با هوشمندی کامل برای مصون .باشدحاکمیت می
ها چون با انجام این کار، اموال و نفوس آن ؛کردندرا به شیعیان توصیه و تاکید میاین راهبرد 

 توان معارف اصیل امامان را در جامعه نشر و گسترش داد.محفوظ مانده و در نتیجه می

 ی تول راهبرد .3

رش یذپ یمعناو در لغت به« یول» یمصدر باب تفعّل از ماده "یترقّ"بر وزن  «یتولّ»
اور و یدوست،  یمعنا در زبان عرب بهیّ خود قرار دادن است. ولیّرا ول یت و کسیوال

 یو سرپرست یاوری، یدوست یمعناز بهین« تیوال»که مصدر آن سرپرست آمده است. چنان
را دوست خود  یو کس یرش دوستیپذ یمعناتواند بهیهم م ین تولّیاستعمال شده است. بنابرا

را سرپرست خود قرار  یو کس یرش سرپرستیپذ یمعناتواند بهیو هم م ،قرار دادن باشد
توان یات میات و رواین کلمه در آی. اما با توجه به موارد استعمال اکار گرفته شودبه دادن

رش یپذ یمقدمه ی،رش دوستیگرند و پذیدکیالزم و ملزوم  ی،و سرپرست یگفت که دوست
 .(543: 9، ج1374طباطبایی،  ؛6272: 5، ج1377)دهخدا،  است یرستسرپ

 ،شرایط سیاسی اجتماعی شیعیان عصر صادقین)ع( گفته شد یکه درباره گونهانهم
توانستند با راحتی نمیها بهلحاظ شرایط خفقانی که شیعیان را احاطه کرده بود و آنبه

خاطر حفظ جان خود به تقیه و مدارا امر شده چنین بهو هم ؛دیگر ارتباط برقرار کنندیک
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دلیل تقیه و آشکارنکردن شیعی در مدت زمانی، به یرفت که جامعهترس آن می ند،بود
لذا  .اعتقادات خود در دل سایر مذاهب اسالمی هضم شده و چیزی از تشیع باقی نماند

 ندمطرح کردنیز ی را ها، استراتژی تولی و تبرصادقین)ع( برای حفظ و تقویت اعتقادات آن
اما در دل محبت به  ،دهندمیسان حاکمیت قرار که ظواهر خود را همتا شیعیان در عین این

این حرکت یک معیار و راهبرد  .بیت)ع( را داشته باشندبیت)ع( و دشمنی دشمنان اهلاهل
 از طرف ایشان برای شیعیان ارائه گردید.

نقل شده است که در ادامه، م باقر و امام صادق)ع( روایات متعددی از اما ،تولی یدرباره
 :گیرددر قالب راهبرد تولی مورد بررسی قرار می

 ی راهبرد تولی و محبت به امام عصر)عج(. روایات امام باقر)ع( درباره1-3

مداری نسبت به اهل محبت و والیت یامام باقر)ع( روایاتی را برای شیعیان درباره
اهمیت  یابوحمزه ثمالی )ره( دربارهجمله، . از آننداهعج( ارائه فرمودبیت)ع( و امام زمان)

به حضرت باقر)ع( گفتم: یابن  کند:چنین نقل می )ع(بیت)ع( از امام باقروالیت اهل
دهد گذراند و صدقه میدار و شب به عبادت میفدایت شوم، شخصی روز روزه !اهلل)ص(رسول

گوید: امام )ع( که اقرار به والیت شما ندارد؟ میجز آن ؛دانمو جز خیر و خوبی از او نمی
ای همیشه در اگر بنده ؛های زمین هستممن در برترین مکان !تبسم کرد و فرمود: ای ثابت

این  ،ولی والیت ما را نشناسد ،تا پایان عمر که از دنیا برود ،سجده در میان رکن و مقام باشد
محبت نسبت به  یامام باقر)ع( درباره. (150: 1، جق1408، )نوری حال او نداردعبادت سودی به

که هرکس دوست دارد خدا را مالقات کند، در حالی» :اندنیز فرمودهمهدی موعود)عج( 
الزمان منتظر دار حضرت حجت صاحبایمانش کامل و اسالمش نیکو باشد، پس دوست

شود ت و والیت امام عصر)عج( کامل میبنابراین، ایمان با محب .(296: 36، جق1403)مجلسی، « باشد
 شان است.و یکی از وظایف شیعیان، دوستی ایشان و تقویت آن در قلوب

 ی راهبرد تولی و محبت به امام عصر)عج(. روایات امام صادق)ع( درباره2-3

مداری نسبت به محبت و والیت یامام صادق)ع( نیز روایاتی را برای شیعیان درباره
در جای خود قابل تامل است. آن حضرت ند که اهامام زمان)عج( ارائه فرمودبیت)ع( و اهل

 د: نفرمایمحبت و دوستی نسبت به اهل بیت)ع( در زمان غیبت ایشان می یدرباره
وآله[ علیهاللَّهمحمد ]صلّىروزى گرفتار شدى که در آن امامى از آلچون به»

بدار هرکه را  و دشمن ،داشتىمىرا ندیدید، پس دوست بدار هرکه را دوست 
سپردى گردن گذار و امر فرج را و به والیت هرکه سر مى ؛داشتىدشمن مى

 .(104 :ق1403)النعمانى،  «.صبح و عصر منتظر باش
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 اند،کردهاز امام علی)ع( نقل ها و آناز پدرانش که ایشان  امام صادق )ع(از در حدیثی 
 دند: فرموآمده است ک امیرالمومنین)ع( 

برادرم رسول خدا به من فرمود: کسی که دوست دارد خدا را مالقات کند »
پس باید تحت والیت حجت  ،که ایمانش کامل و اسالمش نیکوستدر حالی
 .(296 :36ق، ج1403)مجلسی،  «الزمان قرار گرفته و او را دوست بداردصاحب

ن مطلب است که اگر شیعیان گر ایراهبرد تولی که تبلور روایات نورانی فوق است، بیان
 ،دند و منحرف نشونچنان بر روی خط اصیل اسالمی حرکت کند در عصر غیبت همنبخواه

و اال دچار  ؛حفظ کنند ،کسانی که خداوند در قرآن فرموده باید تولی خود را نسبت به
این راهبرد در عین ظرافت،  .نداهشوند که از مسیر والیت دور شدمشکالت همان کسانی می

 دهد.مرز بین هدایت و گمراهی را در خود نشان می

 یتبر راهبرد .4

جستن،  یزاریب یمعناو به« برء» یمصدر باب تفعّل از ماده "یترقّ"بر وزن  «یتبرّ»
از دشمنان  یو بیزار یدشمن یمعندن آمده است و در اصطالح نیز بهیگز یزار شدن و دوریب

طبق روایات وارده از امامان معصوم)ع(  .(575: 4، ج1377)دهخدا،  هاستو نفرین بر آن آنان و لعن
لذا در روایات،  ؛بیت)ع( استوظایف شیعیان، بیزاری جستن از دشمنان اهلترین یکی از مهم

امام باقر و  .عنوان معیاری برای تشخیص مرز بین ایمان و عدم ایمان لحاظ شده استتبری به
شیعی،  یامام صادق)ع( با استفاده از نقاط ضعف و تهدید موجود در درون و بیرون جامعه

 تولی ارائه کردند. یکنندهعنوان قطب تکمیلراهبرد تبری را برای شیعیان به

 ی راهبرد تبری. روایات امام باقر)ع( درباره1-4

 :ندمزه فرمودحمعیار معرفت خدا به ابی یامام باقر)ع( درباه
کند که او را شناخته باشد و اگر کسی خدا را نشاسد کسی خدا را عبادت می»

گوید: از آن حضرت پرسیدم: شناخت حمزه میکند. ابیاو را گمراهانه عبادت می
و معرفت خدا چیست؟ فرمود: تصدیق و باور به خدا و باور به رسول خدا و 

ایی او و پیشوایان هدایت را پذیرفتن والیت علی)ع( را داشتن و امامت و پیشو
 )کلینی،« حقیقت معرفت خداست ،ها در نزد خدا بیزاری جستنو از دشمنان آن

 .(180 :1، ج1362

 ی راهبرد تبری. روایات امام صادق)ع( درباره2-4

 د:نفرمایبیت)ع( در زمان غیبت میدشمنی نسبت به دشمنان اهل یامام صادق)ع( درباره
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 صادقین)ع( در

 مواجهه با انحرافات
 سیاسی و فرهنگی

 (44تا  25)

روزى گرفتار شدى که در آن امامى از آل محمد ]ص[ را ندیدید، بهچون »
بدار هر که را دشمن داشتى و دشمنپس دوست بدار هر که را دوست مى

سپردى، گردن گذار و امر فرج را صبح و داشتى و به والیت هر که سر مىمى
 .(104 :ق1403)النعمانى،  «عصر منتظر باش

 ،شخصی شما را دوست دارد به امام صادق)ع( گفتند:که چنین در روایات آمده است هم
اما در برائت از دشمن شما ضعیف است. حضرت در جواب وی فرمودند: هرگز چنین نیست؛ 

)مجلسى،  کند دوست ماست ولی از دشمن ما بیزاری نجویدگوید هرکس که ادعا میدروغ می

 .(58 :27ق، ج1403
که چنانهماست. بیت)ع( م برائت از دشمنان اهلوظایف شیعیان، اعالترین کی از مهمی

د، لذا شیعیان با داشتن تولی نسبت به امامان نکنروایات فوق از اهمیت این مقوله حکایت می
شان ارتباطی خود با امامان یها، حلقهچنین با بیزاری جستن از دشمنان آنو هم )ع(معصوم

وار برای حفظ راه یکی از راهبردهای دو امام بزرگ عنوان، بهلذا تبری. کنندرا محکم می
 والیت و امامت برای شیعیان ارئه شده است.

 یریگجهینت

رویکرد این تحقیق را به  ،امام صادق)ع( امام باقر)ع( و یبازشناسی شرایط سیاسی دوره
ه مودهایی را برای شیعه ایجاد نها و دشواریسمت جهت داد که آن شرایط دشوار، آسیباین
به این برآیند آن عنصر، امامان شیعه را  ه است.هایی هم وجود داشتفرصت براین،عالوه بود؛

ارتباط استمرار اطاعت و تبعیت محض شیعه از امام و منظور استمرار داشت که بهامر وامی
رفت از وضع برای برون ،هاها و قوتبا برآورد ضعف ،ها با عنصر رهبری و امامتوثیق آن

ماندن شیعیان از خطرات حاکمیت، راهبردهایی را در اختیار شیعیان قرار رانی و مصونبح
( swot)سوات ـ  حاضر این راهبردها را بر اساس چارچوب و الگوی روشی یدهند. مقاله

راهبرد سیاسی: تقیه، مدارا،  ؛با تلفیق الگوی راهبردی ضعف ـ تهدید مورد بررسی قرار داد و
 برای شیعیان بررسی و تبیین نمود. را ادقین )ع( تولی و تبری از ص

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . میکر قرآن .1

انتشارات  :تهران. محمدابوالفضل ابراهیم :تحقیق .البالغهشرح نهج ق(.1421) الحدیدابن ابى .2
 .کتاب آوند دانش

 ی.رض فیشر :قم .الخواص تذکره (.ق1418) سبط ی،جوز ابن .3
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 :تهران .گنابادى پروین محمد :ترجمه .خلدون ابن مقدمه (.1375) عبدالرحمن خلدون، ابن .4
 (.نهم چاپ) فرهنگى و علمى انتشارات

 ی.دامغان یمهدو محمود :ترجمه ی.الکبر الطبقات (.1374) کاتب سعد بن محمد سعد، ابن .5
 .شهیاند و فرهنگ :تهران

 و یعلم انتشارات :تهران .الفرق و المقاالت (.1361) عبداهلل بن سعد ی،القم یاالشعر .6
 ی.فرهنگ

 .هیدارالکتب االسالم :قم .المحاسن (.1371) احمد بن محمد بن خالد ی،البرق .7

 ریاض و زکار سهیل :تحقیق. األشراف انساب من جمل ق(.1417یی )حی بن احمد ،یالبالذر .8
 .دارالفکر :بیروت .زرکلى

: مترجم .کیاستراتژ تیریمد و یزیربرنامه (.1380) نسونیراب کنت چاردیر و جان رس،یپ .9
 (.دوم چاپ) کتاب ادوارهی انتشارات :تهرانی. نیشور یلیخل سهراب

 چاپ) )ع(صادق امام مؤسسه انتشارات :قم .انیشوایپی رهیس (.1375ی )مهد ،ییشوایپ .10
 (.سوم

 شهیاند و دانش یفرهنگ موسسه :تهران ی.اسالم رانیا خیتار (.1381) رسول ان،یجعفر .11
 (.سوم چاپ)معاصر 

 انیانصار انتشارات :قم .(ع) عهیش امامان یاسیس و یفکر اتیح (.1381)ـــــــــــــ  .12
 (.ششم چاپ)

 .صدر انتشارات :قم .فیمعار و معارف (.1376ی )مصطف دیس ،یدشت ینیحس .13
 .ةیالعلم الکتبدار :روتیب .البلدان معجم (.م1990) ابوعبداهلل (،اقوتی )یالحمو .14

 الثقافه نشر مرکز :قم .الرواة طبقات لیتفص و ثیالحد رجال معجم (.1372) ابوالقاسم ،ییالخو .15
 .هیاالسالم

 انتشارات :تهرانی. ابدره دونیفر :ترجمه .هیلیاسماع دیعقا و خیتار (.1375) فرهاد ی،دفتر .16
 .فرزان

 ین نشر :تهران ی.دامغان یمهد محمود :ترجمه .الطوال اخبار (.1371) فهیابوحن ی،نورید .17
 (.چهارم چاپ)

 ی.العرب التراث ا،یاح دار :روتیب .الحفاظ تذکره ق(.1419) محمد نیالدشمس ،یالذهب .18
 االول القرن فی الکوفه فی االقتصادیه و االجتماعیه الحیاة م(.1970) محمدحسین الزبیدی، .19

 .بغداد جامعة انتشارات :بغداد .الهجری

 چاپ)ر یکب ریام انتشارات :تهران .اسالم از بعد ایران تاریخ (.1386) عبدالحسین کوب،نیزر .20
 (.ازدهمی

 قم العلمیة الحوزه اداره لجنة . قم:النحل و الملل فى بحوث ق(.1410) جعفر السبحانى، .21
 (.الثانیة الطبعة) المقدسة

 :بیروت .النواوى تقریب شرح فى الراوى تدریب ق(.1409) بکرأبی بن عبدالرحمن السیوطى، .22
 .العربى دارالکتب

 الوفاء موٌسسة :بیروت .(ع)الباقر االمام اهیح م(.1984ق / 1404) باقر ی،القرش فیالشر .23
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 (44تا  25)

 (.دوم چاپ)

 :قم ی.محالت یرسول :حیتصح .طالبیاب آل مناقب ق(.1397ی )عل بن محمد شهرآشوب، .24
 (.چهارم چاپ) عالمه انتشارات

 و االهواء و الملل یف الفصل کتاب ق(.1395) میعبدالکر بن محمد الفتحیاب ،یالشهرستان .25
 .والنشر للطباعه المعرفه دار :روتیب .النحل

 یبررس ناریسم نیاول مقاالت مجموعه) یاستراتژ مفهوم در تحول (.1370) لیجل ،روشندل .26
 .امورخارجه وزارت یالمللنیب و یاسیس مطالعات دفتر: تهران (.میمفاه تحول

 ،یهمدان یموسو :ترجمه .القرآن ریتفس یف زانیالم (.1374) نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا .27
 (.پنجم چاپی )اسالم انتشارات دفتر. قم .محمدباقر

 الطبعة) داراالسوه :قم .االحتجاج ق(.1416) طالبیاب بن یعل بن احمد منصوریاب ،یالطبرس .28
 (.هیالثان

 .نیعزالد مؤسسه :روتیب .(یالطبر خیتار) الملوک و االمم م(.1987) ریجر بن محمد ی؛الطبر .29

 حوزه پژوهشگاه :قم ی.جودک اهللحجت :ترجمه .انیامو دولت (.1391) لیسه محمد طقوش، .30
 (.ششم چاپ) قم دانشگاه، و

 .بهادر ریام چاپ :تهران .الشیعهوسائل (.ق1323) حر خیش ی،العامل .31

 جماعة . قم:االسالم و خیالتار یف بحوث و دراسات (.ق1409ی )مرتض جعفر ،یالعامل .32
 .یاالسالم النشر موسسه بقم، هیالعلم الحوزهی ف نیالمدرس

 :تهرانی. میابراه ینب محمد :ترجمه .عراق در حکومت و عهیش (.1376) حسن ی،العلو .33
 .مهر سوره انتشارات

 انتشارات . تهران:(ع) صادق امام حضرت ریکب معلم یزندگان (.1362) نیحس عمادزاده، .34
 .نهیگنج

 نیالدجالل دیس قیتحق ی؛قم یعل بن حسن :ترجمه .قم خیتار (.1361) محمد بن حسن ی،قم .35
 .توس انتشارات :قم ی.تهران

 .لیدل انتشارات :قم ی.دهندیب یباقر ناصر :قیتحق .اآلمالیمنته (.1379) عباس خیش ی،قم .36
: تلخیص (.الکشی برجال المعروف) الرجال معرفة اریاخت (.ق1348) عمر بن محمد ،یالکش .37

 و اتیاله دانشکده مشهد، دانشگاه :مشهد ی.مصطفو حسن: مصحح ی؛طوس حسن بن محمد
 .مطالعات و قاتیتحق مرکز ،یاسالم معارف

 (.دوم چاپ) هیاسالم . تهران:اىکمره محمدباقر: ترجمه ی.کاف اصول (.1362) محمد ی،نیکل .38

 (.دوم چاپنا ): بیبیروت .بحاراألنوار (.ق1403) تقى محمد بن محمدباقر مجلسى، .39

 انتشارات جا:. بیصغری غیبت پایان تا پیدایش از تشیع تاریخ (.1382) حسینغالم ی،ممحر .40
 .حیصان

 ی.الله تیآ یمحمدتق دیس :ترجمه .خیتار ریمس در عیتش (.1373) نیحس دیس ی،محمدجعفر .41
 (.هفتم) چاپ یاسالم فرهنگ دفترنشر :تهران

 اسالمى انتشارات دفتر :قم .الحدیث درایة و الحدیث علم (.1362) کاظم چى،شانه مدیر .42
 (.سوم چاپ) قم علمیة حوزه مدرسین جامعه به وابسته
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 ابو :ترجمه .الجوهر معادن و الذهب مروج (.1367) (ابوالحسن) حسین بن علی مسعودی، .43
 (.سوم چاپ) فرهنگى و علمى انتشارات :تهران .پاینده القاسم

 ی.رضو قدس آستان: مشهد ی.اسالم فرق فرهنگ (.1368) محمدجواد مشکور، .44

 یساعد محمدباقر :ترجمه .االرشاد (.1376) نعمان بن محمد بن محمد ،(دیمف خیش) دیمف .45
 (.سوم چاپ) هیاسالم ناشر :تهران ی.خراسان

 :تهران. کدکنى شفیعى محمدرضا :ترجمه .تاریخ و آفرینش (.1374) طاهر بن مطهر مقدسى، .46
 .آگه انتشارات

 و الخطط بذکر االعتبار و المواعظ ق(.1418) علی بن احمد ابوالعباس الدیننقی المقریزی، .47
 .الصادر دار: بیروت .آالثار

 :روتیب .(ع)فی رحاب الصحیفه السجادیه علی بن حسین ق(.1411) علی عباس الموسوی، .48
 .دارالمرتضی انتشارات

 االعلمى مؤسسة :بیروت .الغیبة کتاب ق(.1403) جعفر بن ابراهیم بن محمد ،النعمانى .49
 .للمطبوعات

 .(ع)تیالبآل مؤسسه . قم:المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک ق(.1408) نیحس ،یالنور .50

 .القاموس جواهر من العروستاج ق(.1414ی )مرتض محمد دیس نیالدمحب ی،دیزب یواسط .51
 .عیالتوز و النشر و للطباعة دارالفکر :روتیب ی.ریش یعل :مصحح و محقق

 ی.رض فیشر انتشارات :قمی. عقوبی خیتار (.1373) عقوبی یاب بن احمد ی،عقوبی .52

 نا.بی :قم .(صالح صبحی) البالغةنهج ق(.1414) حسین بن محمد الرضی، شریف .53

 ی،مصحح: هاشم رسول .القرآن تفسیر فی البیان مجمع(. 1372)فضل بن حسن  ی،طبرس .54
 .ناصر خسروتهران:  یی.طباطبا یزدی اهللفضل

 :مصححو  محقق .الرسول آل أخبار شرح یف العقول مرآة ق(.1404) محمدباقر ،المجلسى .55
 (.چاپ دوم)ة یدارالکتب اإلسالم :تهران. رسولى محالتىهاشم 

 .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات :تهران .لغتنامه (.1377) اکبریعلا، دهخد .56

 
 

 




