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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 )عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«

 .بسازد



 اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

 عليهم(خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از اين مجموعه با همت و تالش . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

و خامه پرتوان استاد آاظم حاتمى طبرى به فارسى برگردانده شده است آه توفيقات روز 
 . و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمافزون مؤلفين محترم

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

        ىمعاونت فرهنگ

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت

هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود



 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و  نسانا

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  طبقاِت مختلف جامعه و جريانالعاده مقاوم، آگاه به روحّياِت 
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،  ر راه تحقق اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان د
ها افكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوندتالش پى. هيچ آوششى نياسودند
كميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت ت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :ش دادهاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزار آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم

 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 



ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل
 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  گمراهى نمى

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

جستگانى بودند آه پيامبر به  همان بر)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند مىطى 
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله ( آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان د. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  دت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشها

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف  ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم

آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پاي



 ششمين امام از خاندان )عليه السالم(اين آتاب به بررسى زندگى امام جعفر صادق
همانانى آه خداوند بزرگ آنان را از هرگونه زشتى . پردازد  مى)عليهم السالم(بيت اهل

 هشتمين معصوم )عليه السالم(امام صادق. قرارداده استمبّرا و به تمام معنا پاك و مطهر 
همه مذاهب اسالمى مديون علم و فقه ايشان . باشند از پيشوايان هدايت الهى در اسالم مى

باشند همانطور آه تمدن بشرى در عصر حاضر، همه دستاوردهاى خود را در ذيل  مى
 .داند علوم و معارف ايشان مى

در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول جا دارد از آليه آسانى آه 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
 رساندن اين سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(حضرت امام صادق

 

 ششمين امام از ائمه اطهار است آه پيامبر )عليه السالم(امام جعفربن محمد صادق
 .ها پس از خود تصريح فرموده است بر جانشينِى آن)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

هـ ق ديده به جهان گشود و در سايه سار جدش امام ٨٣آن حضرت در سال 
 رشد آرد و از آن بزرگواران )عليهما السالم(العابدين و پدر بزرگوارش امام محمد باقر زين

ن پاآش آن حضرت به همراه پدرا. علوم شريعت و معارف اسالمى را دريافت نمود
صلى اهللا عليه (دهند آه به رسول خدا اى را تشكيل مى هاى نورانى به هم پيوسته حلقه

ها غريبه و ناشناسى فاصله نينداخته است از اين رو  منتهى شده و در ميان آن)وآله
توان گفت آه آن حضرت جرعه نوِش سرچشمه زالل وحى و منبع حكمت الهى بوده  مى
 .است

 آه ائمه اطهار خصوصًا امام باقر )عليهم السالم(مى اهل بيتخصوصيت بارز حوزه عل
 بنيانگذار آن بودند همين اتصال به منبع وحى، و اين حوزه )عليهما السالم(و امام صادق

 بوده آه موفق به حفظ )صلى اهللا عليه وآله(علميه، در واقع دانشگاه رسالت پيامبر اآرم
 .استاصالت و خلوص اين رسالت براى ما گرديده 

چنين بود آه امام صادق پس از پدران بزرگوارش مرآزيت امامت شرعى را به 
ها را به  چشم هاى دانش صعود آرد، آن حضرت دست گرفته و با نهايت صالبت بر قله

اى آه حتى در عصر حاضر هم  ها را از هيبت خودش پر آرد به گونه خود خيره و دل
 .اند د آوردهدانشمندان به احترامش سرهاى خود را فرو

 آن حضرت را يادگار نبوت و بزرگ و -  دانشمند و غير دانشمند -همه مسلمانان، 
دانستند آه خداوند پليدى را از آنان دور گردانده و آنان را به خوبى  پيشواى خاندانى مى

 .پاك و پاآيزه داشته است

تمگرى و  ضد س)عليهم السالم(اى بود آه اهل بيت وحى او سمبل مشروعيِت مبارزه
 .اميه و بنى عباس به راه انداخته بودند سرآشِى دو سلسله بنى

همان گونه آه دانشمندان آن عصر نيز آن حضرت را به عنوان درياى جوشان علم، 
امامى آه در دانش و معرفت آسى را ياراى هماوردى او نيست شناخته و به چشم يگانه 

 .آردند ده به ايشان نگاه مىهايى آه بشر تا آن روز آشف آر استاد همه دانش



 حدود چهار دهه از عمر با برآت خويش را در حكومت )عليه السالم(امام صادق
اميه عمومًا نسبت به امت  اميه گذراند و شاهد ستم و آشتار و قساوتى بود آه بنى بنى

 .ندداشت  و شيعيانشان روا مى)صلى اهللا عليه وآله(اسالم و خصوصًا نسبت به اهل بيت پيامبر

 به رهبران و )عليهم السالم( اهل بيت)عليه السالم(طبيعى است آه پس از قيام امام حسين
هاى عباسى  هاى مسلمان تبديل شوند و از همان زمان گروه پيش آهنگاِن محبوب توده

و باز گرداندن  )عليهم السالم( و با شعار خشنودى آل محمد)عليهم السالم(نيز به نام اهل بيت
 شروع به فعاليت )صلى اهللا عليه وآله( دختر پيامبر)عليها السالم(رزندان فاطمه زهراخالفت به ف

 .آردند

اميه پس از ظلم و بيداد و آشتار فراوان و برانگيختن خشم عمومى به ناچار از  بنى
 نيز از مبارزه باز خوددارى فرمود و )عليه السالم(اريكه قدرت سقوط آردند، امام صادق

اميه و به دست  ها براى نشستن در جاى بنى هايى آه بنى عباس  از آنتحت تأثير شعار
 .آردند واقع نگرديد گرفتن قدرت پس از سقوط آنان مطرح مى

هـق سقوط آرده و خالفت به بنى عباس منتقل گرديد ١٣٢اميه در سال  حكومت بنى
اس سفاح و  نزديك به ده سال آخر عمر شريفش را با ابوالعب)عليه السالم(و امام صادق

 .مقدارى از زمان حكومت منصور دوانيقى هم عصر بود

 از مناقشات باز سياسى به سمِت تربيت علمى، فكرى، عقيدتى )عليه السالم(رويكرد امام
تربيتى آه به رغم استمرار يافتن انحرافات سياسى ; و اخالقِى امت اسالم تغيير جهت داد

يل اسالم را در دراز مدت تضمين و فكرى در ميان جامعه اسالمى، بقاى خط اص
 .آرد مى

» آيسانيه«، »خوارج«، »اشاعره«، »معتزله«هاى بسيارى چون  در آن زمان فرقه
ها آشمكش و درگيرى به شدت  در سرزمين اسالم گسترده شده و ميان آن» زيديه«و 

 .رواج داشت

فوذ آرده اى به خود گرفته و به فضاى جامعه اسالمى ن آفر و زندقه نيز جان تازه
 عهده داِر رّد بر ملحدان از سويى و مقابله )عليه السالم(بود، در چنين اوضاعى امام صادق

 .هاى منحرف از سويى ديگر گرديدند با فرقه

اى صالح، آه مسئوليت ريشه دار آردن خط   به بناى جامعه)عليه السالم(امام صادق
 را در ميان امت اسالم به دوش آشد همچنين به پايه گذارى دانشگاه )عليهم السالم(اهل بيت
هاى مختلف علوم به خصوص دانش   و تربيت دانشمندانى در رشته)عليهم السالم(اهل بيت

دينى آه بتوانند سالمت امت را در مسيرى آه در آينده نزديك و حتى دور در پيش دارد، 
 . دل آنان بكارند، همت گماشتتضمين آرده و بذر قيام عليه سرآشى را در



 از تقويت خط انقالبى و جهادى نيز غفلت نكرده )عليه السالم(در عين حال امام صادق
 و ديگر )عليهما السالم(هايى چون قيام عمويش زيد بن على بن الحسين و با تأييد قيام

 .پرداخت انقالبيون خاندان بزرگوار علوى به تقويت اين روحيه در ميان جامعه مى

البته آن حضرت هيچگاه از عواقب مبارزه سياسى با بنى عباس در امان نبوده و 
پنداشت آه  منصور هميشه از آن حضرت در هراس بوده و ايشان را دست پنهانى مى

هاى انقالبى عليه او موجود بود، همين بد بينى بود آه باعث شد تا  در پشت همه حرآت
 به دربار خود در عراق احضار آرده و با در تنگنا  را)عليه السالم(چهار بار امام صادق

 و محاآمه آن حضرت به صورتى آه اصال در شأن آسى چون )عليه السالم(قرار دادن امام
ايشان نبود، و سپس آزاد آردن بى مقدمه آن حضرت تلويحًا به ايشان بفهماند آه در 

 .برابر آن حضرت آوتاه نيامده و همواره پيگيِر آارهاى او است

 البته در بعضى از منابع تاريخى آمده آه منصور چندين بار تصميم

 .اوشد  گرفت و خداوند متعال مانع از عملى شدن خواسته)عليه السالم( به آشتن امام صادق

هاى پايانى عمرش را آه مصادف با   سال)عليه السالم(و اين چنين بود آه امام صادق
در ترس و اضطراب و جّوى آآنده از دشمنى هاى حكومت بنى عباس بود  استقرار پايه

و تعقيب به سر برد اما در عين حال توانست به مدد فراست و آار آزمودگى و نيروى 
هاى دانش و معرفت را در ميان امت  اراده، رسالت خويش را به انجام رسانده و چشمه

انى را سرازير نموده، امت اسالم را از درون بازسازى نموده و دانشمندان و فقيه
آن حضرت توانست عليرغم . پرورش دهد آه امين خداوند بر حالل و حرام او هستند

سلطه نااهالن بر حكومت اسالمى و وزيده شدن طوفان سهمگين جاهليت بر پيكره 
هاى خط  توان پايه رسالت خاتم االنبيا، بنيان شيعه را به عنوان گروه صالحى آه مى

 . استحكام بخشيدرسالت نبوى را بر آن استوار آرد



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام صادق برداشت

 

 در برابر بزرگان شيعه فضيلت فرزندش امام جعفر صادق را اين )عليه السالم(امام باقر
 .)١٥(اين بهتريِن مخلوقات است; »هذا خير البرية«: چنين ستوده است آه

 از بلندى )عليه السالم(العابدين  زيد، پسر امام زين)عليه السالم(عموى شهيد امام صادق
اى بايد حتمًا آسى از ما  در هر زمانه: مقام آن حضرت چنين سخن گفته است

باشد تا خداوند به واسطه او بر مردم احتجاج آند و حجت زمان ما )عليهم السالم(بيت اهل
ر آس از او متابعت آند گمراه نشده و هرآس با او مخالفت ام جعفر است، ه برادر زاده

 .)١٦(آند روى هدايت را نخواهد ديد

برتر و باالتر از جعفر بن محمد را در علم و عبادت و : مالك بن انس گويد
 )١٧(است پرهيزگارى، نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه به ذهن بشرى خطور آرده

جعفر بن محمد از جمله :  گفته است)عليه السالم(منصور دوانيقى در رثاى امام صادق
ُثمَّ َأْوَرْثَنا (:آسانى بود آه خداوند متعال در قرآن آنان را اين گونه توصيف آرده است

برگزيده بوديم، به ] آنان را[خود آه  سپس اين آتاب را به آن بندگان ;)اْلِكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا

 او از آنان بود آه خداوند او را برگزيده و همواره در خيرات از ديگران پيش ميراث داديم
 .)١٨(بود

: گفت از پدرم شنيدم آه مى: گويد هـ مى٣٢٧عبدالرحمن بن ابوحاتم رازى متوفاى 
 .شود ر باره امثال او سؤال نمىاست و د) راستگو(جفعر بن محمد ثقه 

هنگامى آه از ابوزرعه در رابطه روايت آردن جعفر بن محمد از : همچنين گويد
پدرش و مقايسه آن با روايت سهيل بن ابى صالح  يا روايت عالء از پدرش آه آدام يك 

                                                           
 .٣٠٧ / ١آافى .  ١٥
 .همان منبع.  ١٦
 .١٠٤ / ٢ب تهذيب التهذي.  ١٧
 .١٧ / ٣تاريخ يعقوبى . ١٨



هيچگاه جعفر بن محمد با چنين : صحيحتر است سؤال شد، شنيدم آه در پاسخ گفت
 .)١٩(شود ايسه نمىاشخاصى مق

او از : هـ در باره آن حضرت گفته است٣٥٤ متوفاى ]ِحّبان[ابوحاتم محمد بن حيان
 .آيد به شمار مى)عليهم السالم(نظر دانش، فقاهت و فضيلت از بزرگان اهل بيت

 عليه( هـ در باره امام صادق٤١٢ ـ ٣٢٥ابوعبدالرحمن ُسلَّمى، زنده در 

سرآمِد همه اقراِن خود بود، علمش )عليهم السالم(او در ميان اهل بيت: گويد مى)السالم
اش از تماِم شهوات، تام و دانش و حكمتش  اش از دنيا شديد، خوددارى سرشار، پارسايى

 .)٢٠(آامل بود

رتبه اول  مله آنان پيشواى سخنور، صاحباز ج:نويسد نويسنده آتاب حلية االوليا مى
زمامدارى امام ناطق، داراى سرپرستى، ابو عبداهللا جعفر بن محمد صادق بود آه به 

طلبى و  عبادت و خضوع روى آورده و عزلت و خشوع را برگزيده و از رياست
 .)٢١(انحصارطلبى نهى نمود

 آن: افزايد فه بر آالم ُسلَّمى مىاضا)   هـ٥٤٨ - ٤٧٩(شهرستانى 

مند شده و اسرار  حضرت در مدينه اقامت داشته و شيعيان و منسوبينش از دانش او بهره
گشود، سپس مدتى در عراق رحل اقامت افكند و هرگز در  علوم را بر نزديكانش مى

خالفت با آسى به آشمكش رابطه با مسئله امامت و رهبرى اقدامى انجام نداده و در امر 
، بديهى است، آسى آه در درياى معرفت غرق شده طمع شنا در رودخانه )٢٢(نپرداخت

يغ حقيقت صعود آرده باشد بيمى از فرود نخواهد خالفت را نداشته و آن آه بر ست
 .)٢٣(داشت

: آند آه گفت  هـ در آتاب مناقب ابوحنيفه از قول او نقل مى٥٦٨خوارزمى متوفاى 
. شد اگر آن دو سال نبود نعمان هالك مى: و گفت. ام تر از جعفر بن محمد نديده من فقيه

آسب علم آرده )عليه السالم(هايى است آه از امام صادق دو سال، سالمراد ابوحنيفه از آن 
 .)٢٤(است

                                                           
 .٤٨٧ / ٢الجرح و التعديل .  ١٩
  .٥٨ / ١االمام الصادق و المذاهب االربعة .  ٢٠
  .٧٢ / ١حلية االوليا .  ٢١
البته اگر منظور شهرستانى، درگيرى آشكار از قبيل جنگ و سازماندهى تشكيالت فعال سياسى باشد صحيح است .  ٢٢

 .وگرنه ما اين حرف را قبول نداريم
  .١٤٧ / ١الملل و النحل .  ٢٣
  .٨، تحفه اثنى عشريه ١٧٢ / ١مناقب ابوحنيفه .  ٢٤



جعفر بن محمد بن على بن الحسين، :  هـ گويد٥٩٧ -  ٥١٠ابن جوزى زنده در 
 .)٢٥(طلبى نيفتاد همواره چنان به عبادت مشغول بود آه هيچگاه به فكر رياست

او از :  هـ در باره امام صادق چنين نوشته است٦٥٢ محمد بن طلحه شافعى متوفاى 
 بود وى داراى دانشى سرشار، عبادتى بسيار، )عليهم السالم(بزرگان و سروران اهل بيت

آرده و از ژرفاى آيات پارسايى آشكار و هميشه در حال ذآر بود، معانى قرآن را دنبال 
يافت، وقت خود را بر  آن گوهرهاى معنا را استخراج نموده و به نتايج عجيب دست مى

داد تنظيم آرده بود تا بتواند بر همان اساس اعمال خود  اساس نوع عبادتى آه انجام مى
ه را محاسبه آند، ديدارش انسان را به ياد آخرت انداخته، شنيدِن سخنش انسان را نسبت ب

آورد، نور  رغبت ساخته و پيروى از تعاليمش بهشت را به ارمغان مى دنيا بى
داد آه  داد آه از خاندان نبوت بوده و پاآى آردارش گواهى مى اش نشان مى پيشانى

نسل رسالت است، گروه بسيارى از ائمه و بزرگان از او نقل روايت آرده و از دانشش 
د افتخار و مباهات آرده و آن را مايه شرافت و بهره وافر برده و بر اين شاگردِى خو

 .اند فضيلت خويش دانسته

اما مناقب و صفات آن حضرت چنان زياد است آه آسى را ياراى شماره آردن آن 
شود، از بسيارى دانشى آه از  نبوده و هر بيناى بيدارى از تنوع آن حيرت زده مى

ها  ى احكامى آه علت آنگرديد، حت سرچشمه پرخير تقوى بر قلب او افاضه مى
هايى آه فهم بشرى از احاطه بر حكمت آن قاصر است نيز به آن  ناشناخته است يا دانش

 .حضرت نسبت داده شده و از آن حضرت روايت گرديده است

ى آه هم اآنون در مغرب نزد بنى عبدالمؤمن نسل به نسل به »َجفر«اند آتاب  گفته
 است و اين خود فضيلتى پر ارزش و )عليه السالم(رسد از بيانات امام صادق ميراث مى

درجه بااليى از فضايل بوده و در عين حال اندآى از فضايل بى شماِر نقل شده از آن 
 .)٢٦(حضرت است

زيسته است   هـ مى٦٧٦ -  ٦٣١در آتاب تهذيب االسماء آه نويسنده آن بين سالهاى 
آردم  هرگاه آه به جعفر بن محمد نگاه مى: آند آه گفت قل مىالمقدام ن از عمرو بن ابى

 .)٢٧(درمى يافتم آه او از سالله پيامبران است

                                                           
  .٩٤ / ٢صفوة الصفوة .  ٢٥
  .٥٦ / ٢مطالب السئول.  ٢٦
  .١٤٩ / ١تهذيب االسماء .  ٢٧



... ابو عبداهللا جعفر بن محمد صادق: نويسد  هـ مى٩٠٨ - ٩٨١ابن خلكان زنده در 
بوده و )عليهم السالم(اهل بيتيكى از اماماِن دوازده گانه مذهب شيعه است، او از بزرگان 

از جهت راستى در گفتارش ملقب به صادق گرديده است فضيلت او مشهورتر از آن 
او در ... است آه من بخواهم آن را بيان آنم، وى در فن آيميا، زجر، و فال سخنانى دارد

العابدين، و عموى جدش حسن  اى آه پدرش محمد باقر، جدش على زين بقيع در مقبره
اند به خاك سپرده شد، آفرين به چنين قبر  در آن مدفون) رضى اهللا عنهم اجمعين(لىبن ع
 .)٢٨(شريفى

                                                           
  .٣٢٧ / ١وفيات االعيان .  ٢٨



 



 

 

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام صادق جلوه

 

 )عليه السالم(گستردگى علم امام صادق

ها را شكافت و دنيا   با فكر روشن و ديد دقيق خود، سينه دانش)عليه السالم(امام صادق
سلوني قبل أن تفقدوني فإنه ال «: گويد هم اوست آه مى. را از دانش خود آآنده ساخت

بدرستى آه پس از . از من سؤال آنيد پيش از آنكه مرا از دست بدهيد; »ُيحّدثكم أحد بعدي بمثل حديثي

و اين سخنى بود آه جز جّد بزرگوارش امام . )٢٩(ا نخواهد گفتمن، آسى مانند حديث مرا به شم
 در )عليه السالم(امام صادق . ، آسى را ياراى تكّلم به آن نبوده است)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 :هاى خود چنين سخن به ميان آورده است دگى علوم و دانشحديث ديگرى از گستر

 آگاهى دارم آه گويا آتاب خدا در ميان - به خدا سوگند آه من آنچنان به آتاب خدا از ـ اّول تا آخرش 

مشت من است آه در آن اخبار آسمان، اخبار زمين، اخبار هر آنچه واقع شده، و اخبار آنچه تا قيامت 

 در آن )فيه تبيان آل شىء(: ه است آه خداوند متعال خود فرموده استواقع خواهد شد، آمد

 .)٣٠(روشنگرى براى هر چيزاست 

 اين بود آه تعداد چهارهزار )عليه السالم(بزرگترين جلوه گستردگى علمى امام صادق
اند و دانش و فرهنگ را در جميع  دانشجو از درياى دانش آن حضرت سيراب شده

 .اند ينى و احكام شرعى را برافراشتههاى اسالمى پخش آرده و پرچم معرفت د تمّدن

 

 )عليه السالم(آرم و سخاوت امام صادق

ترين مردم بوده و به جهت رفاه حال فقرا و  دست  از گشاده)عليه السالم(امام صادق
راويان اخبار از آرم و . فرمود محرومان، از آنچه در نزد او بود، بذل و بخشش مى

ها را خواهيد  اند آه بعضى از آن ها نقل آرده  داستان)عليه السالم(بخشش امام صادق
 :خواند

                                                           
  .٧٩ / ٥، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال ١٥٧ / ١، تذآرة الحفاظ ٤٥ / ٦ذهبى، تاريخ االسالم .  ٢٩
، آيه شريفه در متن روايت به همين تريتب آمده است، البته اين آيه در قرآن به اين صورت ٢٢٩ / ١اصول آافى  . ٣٠

 .٨٢ / نحل»بر تو نازل آرديم... ء و اين آتاب را آه روشنگر هر چيزى استَو َنزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب ِتْبياًنا ِلُكلِّ َشْي«آمده است 



 وارد شد و آن حضرت را بيمار )عليه السالم(روزى اشجع ُسّلمى بر امام صادق. ١
:  به او فرمود)عليه السالم(امام صادق. اشجع از سبب بيمارى امام صادق سؤال آرد. يافت

 اى؟ اجتى نزد من آمدهاز بيمارى من سؤال نكن، بلكه بگو آه براى چه ح

 :اشجع در پاسخ آن حضرت اشعارى به اين مضمون خواند

خداوند بر تو چه در حال خواب و چه در حال بيدارى لباس عافيت بپوشاند و همان «
گونه آه ذّلت درخواست آردن از ديگران را از زندگى تو بيرون آرد درد و بيمارى را 

 .)٣١(»نيز از جسم و جانت بيرون آند

 حاجت او را دانست و به غالم گفت چه مقدار به همراه دارى؟ غالم )عليه السالم(امام
 .)٣٢(دادند امام دستور داد تا چهارصد دينار را به اشجع. چهارصد دينار: عرض آرد

بود بر )عليه السالم(مفّضل بن ُرّمانه آه از راستگوياِن اصحاب و راويان امام صادق. ٢
آن حضرت داخل شد و از تنگدستى خود شكايت آرد و از امام صادق خواست تا برايش 

آيسه را آه ابوجعفر منصور به ما  به آنيز خود فرمودند آه آن )عليه السالم(امام. دعا آند
در اين آيسه «: امام صادق به او فرمودند. آنيزك آن آيسه را آورد. هديه آرده بياور

فداى . نه به خدا قسم: مفّضل گفت» .آن را بگير و براى زندگى خود خرج آن. چهارصد دينار است
 )عليه السالم(م صادقاما. خواستم برايم دعا آنيد فقط مى. منظور من اين نبود. تو گردم
 .»از دعا آردن برايت فروگذار نخواهم آرد «:فرمودند

امام صادق به او چهارصد .  درخواست آمك آرد)عليه السالم(فقيرى از امام صادق. ٣
عليه (امام صادق. ها را گرفت و شكرگويان آنجا را ترك آرد فقير آن پول. دينار دادند

او از شما چيزى طلب آرد و شما به او :  خادم گفت»داناو را بازگر «:به خادمش گفت)السالم
 :فرمودند)عليه السالم(حال آيا چه آارى پس از عطا باقى مانده است؟ امام صادق. داديد

و ما اين » .نياز آند بهترين صدقه آنست آه گيرنده را بى«:  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم «

ام و به او بگو آه  هزار درهم خريده من اين انگشتر را ده. ن انگشتر را به او بدهاي. نياز نكرديم سائل را بى

 .)٣٣(»اگر خواست آن را بفروشد، به همين قيمت بفروشد

نيكويى اش به   و عالقه)عليه السالم(هاى جود و سخاوت امام صادق از ديگر نمونه. ٤
» عين زياد«و خيرات، اين است آه آن حضرت باغى در نزديكى مدينه داشتند آه به 

رسيد، به آارگران و  هنگامى آه خرماها مى. معروف بود و درختان نخل بسيارى داشت
                                                           

 في نومك المعتري وفي أرقك*** بسك اهللا منه عافية أل.  ٣١
 آما أخرج ذل السؤال من عنقك*** يخرج من جسمك السقام 

 .٢٨٧ / ١، امالى طوسى ٣٤٥ / ٤طالب  ناقب آل ابىم. ٣٢
  .٤٧  /أحمد مغنية، اإلمام جعفر الصادق. ٣٣



هايى ايجاد آنند تا مردم داخل  دادند تا در ديوار آن باغ سوراخ وآالى خود دستور مى
آن حضرت براى رعايت حال همسايگاِن پير، ضعيف .  بخورندباغ شده و از آن خرماها

فرمودند آه  و مريض باغ آه توانايى آمدن به باغ و خوردن خرما را نداشتند، دستور مى
داد تا آارگران آنچه باقى  ها مقدارى پيشكش آنند و آنگاه دستور مى براى هر آدام از آن

محصول خرماى . فا و مستحّقان تقسيم آنندمانده به مدينه برده و بيشتر آن را در بين ضع
هزار درهم از آن را  آن باغ، مساوى با چهارهزار درهم بود آه آن حضرت به اندازه سه

 .)٣٤(ماند دادند و فقط هزار درهم از آن براى آن حضرت باقى مى در راه خدا مى

 لباس به هاى آرم آن حضرت اين بود آه آنقدر از طعام و از ديگر جلوه. ٥
 )٣٥(ماند داد آه براى خانواده خودش از غذا و لباس چيزى باقى نمى بيچارگان و فقرا مى

. 

مردى از آنار آن حضرت گذشت و . روزى آن حضرت مشغول خوردن ناهار بودند
بعضى از حاضران گفتند سّنت اين . ذا دعوت آردندامام او را به خوردن غ. سالم نكرد

است آه او اّول سالم آند و سپس دعوت به غذا شود، در حاليكه اين مرد عمدًا سالم 
اين فقِه عراقى، آميخته با  «:با تبّسم مليحى رو به آن مرد آردند و گفتند)عليه السالم(امام. نكرد

 )٣٦(»...بخل است

 

 

 

 

 )عليه السالم(صدقات پنهانى امام صادق

. دارد صدقه دادن پنهانى از برترين آارهاست آه خداوند آن را بسيار دوست مى
چرا آه از اعمال خالصى است آه مشوب به هيچ غرض و هدفى از اهداف دنيوى نبوده 

 بوده است و هر آدام از آن )ليهم السالمع(است و اين راه و روش همه ائمه اطهار
بزرگواران، سرپرستى گروهى از فقرا و نيازمندان را به صورت ناشناس بر عهده 

خاست و از خانه خارج شده،   در دل تاريك شب برمى)عليه السالم(امام صادق. اند داشته
سوى آرد و آن را به  انبانى پر از نان، گوشت و پول بر دوش مبارك خود حمل مى

ها ايشان  آرد، در حالى آه آن ها تقسيم مى برد و بين آن فقيران و نيازمندان مدينه مى
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شناختند، و زمانى آه آن حضرت به لقاء خداوند شتافتند، فقراى مدينه ديدند آه  را نمى
ها، امام  ها و نان هاى پنهانى قطع شده و تازه فهميدند آورنده آن پول آن صدقه
  .)٣٧( بوده است)عليه السالم(صادق

امام : گويد. آند از نمونه اين آارها جريانى است آه آن را اسماعيل بن جابر نقل مى
به فالن شخص اين آيسه را «: اى محتوى پنجاه دينار داد و گفت  به من آيسه)عليه السالم(صادق

 من به نزد آن شخص رفته و آيسه را به او ».ام هاشم بده و به او نگو آه من آن را فرستاده از بنى
اين از طرف آسى است آه : اين پول از آجا آمده است؟ به او گفتم: او به من گفت. دادم
ين اين مرد هميشه و در همه حال براى من چن: آن علوى گفت. خواهد او را بشناسى نمى

اّما . آنيم تا پول بعدى برسد فرستد و ما هر بار، با آن پول امرار معاش مى پولى را مى
دانم چگونه است آه جعفر بن محّمد عليرغم اينكه مال زياد دارد، هيچگاه با درهمى  نمى

 .)٣٨(آند از مال خود به من آمك و يارى نمى

 

 

 )عليه السالم(نوازى امام صادق ميهمان

. نوازى آن حضرت بود  ميهمان)عليه السالم(هاى جود و آرم امام صادق از ديگر جلوه
آن حضرت خود شخصًا به . داشت ها را گرامى مى او ميهمانان را دوست داشته و آن

پذيرايى از ميهمانان خود پرداخته و لذيذترين غذاها را به مقدار زياد براى ميهمانان 
هر آدام از شماها آه ما را «: فرمود ها مى شه در وقت خوردن مكّرر به آنآورد و همي مى

آن حضرت هر روز در وقت نهار دستور . »بيشتر دوست دارد، بيشتر در نزد ما غذا بخورد
دادند آه ده َطَبق پر از غذا بر سر سفره بگذارند آه بر سر هر َطَبقى ده نفر غذا  مى
 .)٣٩(خوردند مى

 

 )عليه السالم(تواضع امام صادق

حضرت،   اين بود آه آن)عليه السالم(هاى شخصيت بزرگ امام صادق و از ديگر جلوه
ها نفر بودند، خود را آسى ندانسته و  در عين حالى آه سرور مسلمانان و پيشواى ميليون

ضرت اين بود هاى تواضع آن ح از نشانه. شديدًا به تواضع و فروتنى عشق مىورزيدند
هاى گرانقيمت خوددارى آرده و هميشه بر فرش حصير  آه از نشستن روى فرش
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بينان بيزار بوده و بر آنان  آن حضرت هميشه از متكّبران و خودبزرگ. )٤٠(نشستند مى
رو به مردى آرده و . آردند روزى از يكى از قبايل عبور مى. گرفت خرده مى
عليه (امام. من: مرد به سرعت در جواب آن حضرت گفت» بزرگ اين قبيله آيست؟«: دفرمودن

اگر تو آقا و بزرگوار بودى، به اين سرعت «:  از اين حالت او خوششان نيامد و به او گفتند)السالم

 .)٤١(»گفتى من نمى

مردى :  اين است آه)عليه السالم(از ديگر مصاديق تواضع و فروتنى امام صادق
امام صادق مّدتى از او . آمد  مى)عليه السالم(روستايى چند روزى به خدمت امام صادق

مردى از اصحاب آه آن شخص . از اصحاب خود درباره او سؤال آردند. خبر بودند بى
. دانست، خطاب به حضرت آرد و گفت او نبطى است روستايى را فرد مهّمى نمى

اصل هر مردى، عقل و حسب و دين اوست، و  :حرف او را اين گونه رّد آردند آه)ليه السالمع(امام

آن مرد آه اين . اند اند مساوى آرامت هر مردى تقواى اوست، و تمام مردم در اينكه از آدم زاده شده
 .)٤٢(حرف را زده بود، خجالت آشيد

 

 )عليه السالم(اخالق واالى امام صادق

 به مرتبه بزرگى از اخالق واالى اسالمى و انسانى دست يافته )عليه السالم(امام صادق
جّدش  به واسطه همين اخالق خوب، آه امتداد اخالق بزرگ منشانه )عليه السالم(امام. بود

 توانسته - آه همين اخالق موجب برترى او بر ساير پيامبران گرديده بود -رسول خدا 
 .هاى مردم را به دست آورده، و عواطف و محّبت آنان را به خود جلب نمايد بود دل

حضرت، اين بود آه به آسانى آه به ايشان  نشانه اين مكارم اخالق و بلندطبعى آن
روايت شده است در اّيام حج، يكى از . نمود  احسان مىداشتند، خوبى و بدى روا مى

حاجيان به گمان اينكه هميان يا آيسه پول خود را گم آرده است، به جست و جوى آن 
پرداخت و چون در مسجد پيامبر جز امام صادق آه مشغول نماز بود آسى را نديد و آن 

امام با . اى رداشتهشناخت، در آن حضرت درآويخت آه تو هميان مرا ب حضرت را نمى
امام هزار . مرد گفت هزار ديناردر هميان تو چه بوده است؟ : آمال مدارا و نرمى به او گفتند

. وقتى به منزل خود رسيد هميان خود را يافت. دينار به او دادند و مرد به راه خود رفت
ضرت به مسجد بازگشت و به جهت معذرت، به نزد امام رفت و هزار دينار را به آن ح
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چيزى آه از دست من «:  از قبول آن پول خوددارى آرده و فرمودند)عليه السالم(امام. تقديم آرد

اين شخص : مرد مات و مبهوت شد و پرسيد »گردد خارج شده است، ديگر به دست من بازنمى
رفت با نهايت تحسين  طور آه مى مرد همين. اين جعفر صادق است: آيست؟ به او گفتند

 .)٤٣(زند ، چنين افعالى از چنين آسانى سر مىبلى: گفت مى

 و اخالق واالى آن حضرت بود آه ايشان )عليه السالم(اين شرافت و اصالت امام صادق
 .را واداشت تا مرد را تصديق نموده و پول را به او بدهند

ش درباره آسانى است آه به ما ظلم  مرّوت ما اهل بيت، بخش: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق

 .)٤٤(اند آرده

اش را بر حاضران مجلس خود   همواره باران اخالق آريمانه)عليه السالم(امام صادق
به «: باريد تا جايى آه مردى از اهل سنت در وصف مجلس آن حضرت گفته است مى

 .)٤٥(»خدا مجلسى را چون مجلِس همنشينى با او پربار نديدم

 

 )عليه السالم(صبر امام صادق

 صبر آن حضرت و جزع نكردن بر مصائب و )عليه السالم(از صفات بارز امام صادق
يكى از مظاهر . رسيده است هاى بزرگى است آه به آن حضرت مى محنت
ادب فرزندى آه از نظر . حضرت، هنگام از دنيا رفتن فرزندش اسماعيل بود آن صبر

اى از  امام پس از مرگ اسماعيل، عّده. ها را خيره آرده بود علم و فضيلت، چشم
اى گسترد و در آن از بهترين غذاها  ها سفره اصحاب خود را جمع آرده و براى آن

هنگامى آه آنان از خوردن غذا فارغ شدند، يكى از اصحاب از ايشان . آماده ساخت
. بينم ات، نمى زن و اندوه بر فرزند از دست رفتهموالى من، در شما اثرى از ح: پرسيد
بينيد نباشم، در حالى آه در خبر  چگونه من اين چنين آه مى:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام

ميرم و شما  راستگوترين راستگويان ـ يعنى جّدش رسول خدا ـ آمده است آه به اصحابش فرمود، من مى

 .)٤٦(ميريد مى

 

 )عليه السالم(عبادت امام صادق
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 به عبادت و اطاعت خداوند تعالى از بارزترين )عليه السالم(روآوردن امام صادق
آن حضرت در زمانه خود از همه مردم بيشتر خدا را عبادت . صفات ايشان است

. نموده است آرده و در عبادت خود اخالص را به بزرگترين وجهى رعايت مى مى
 :آوريم اى از شرح عبادات آن حضرت را مى ن خالصهاآنو

ترين عبادات در اسالم است و امام صادق   نماز از واالترين و بااهمّيت:الف ـ نماز
ايشان .  در بسيارى از روايات خود، اين مطلب را مورد تأآيد قرار داده است)عليه السالم(

 :اند فرموده

 ;»ضل من الصالةما تقرب العبد إلى اهللا بعد المعرفة أف«

 .)٤٧(آند بعد از معرفت خدا، هيچ عملى مانند نماز بنده را به خدا نزديك نمى

 :اند و فرموده

 

اى نيست آه در هنگام  برترين اعمال در نزد خدا روز قيامت، نماز است و هيچ آس بهتر از بنده

 .)٤٨(وضو گرفتن، نيكو وضو بگيرد

 نماز مايه نزديكى هر پرهيزآارى ;»الصالة قربان آل تقي«: اند آن حضرت همچنين فرموده

 .)٤٩(به خداوند است

 :اند همچنين آن حضرت فرموده

پيامبران است هاى  ترين آارها در نزد خداوند عّزوجل نماز است و نماز از آخرين وصّيت محبوب

اى  سپس گوشه. و چه زيباست آار مردى آه غسل آند و وضو بگيرد و به نيكويى وضو بگيرد

خلوت برود آه آسى جز خداوند او را نبيند و خداوند بر او اشراف داشته باشد در حالى آه او رآوع 

آند آه  ناله مىاش را طوالنى آند، ابليس  هنگامى آه عبد به سجده برود، و سجده. آند و سجود مى

به او سجده آردند و من از سجده به او خوددارى . اطاعتش آردند و من نافرمانى. واى بر من

 .)٥٠(آردم

حميده   جهت عرض تسليت بر اّم)عليه السالم(پس از شهادت امام صادق: ابوبصير گويد
: سپس گفت. گريه آرد و من از گريه او گريستم.  وارد شدم)عليه السالم(همسر امام صادق

. ديدى اى ابامحّمد، اگر هنگام مرگ امام صادق را ديده بودى، حتمًا چيز عجيبى مى
تمام خويشاوندان مرا به نزد من فرا  «:ايشان هنگام مرگ چشمانش را باز آرد، سپس گفت
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را باقى نگذاشتيم مگر اينكه آنان را به ما حّتى يك نفر از فاميل : حميده گويد  اّم»خوانيد
ها نگاهى انداخته، سپس  آن حضرت به تمام آن. نزد او آورده، همه را جمع آرديم

 :فرمودند

 ;»إن شفاعتنا ال ُتنال مستخفًا بالصالة«

 .)٥١(رسد شفاعت ما به آسانى آه نماز را سبك بشمارند، نمى

 هيچيك از نمازهاى نافله را ترك )عليه السالم( امام صادقالزم به ذآر است آه
. آوردند آرده و تمام نمازهاى نافله را با خضوع و خشوع و حضور قلب به جا مى نمى

شد و  آردند، رنگ چهره آن حضرت زرد مى هنگامى آه امام صادق قصد نماز مى
 .افتاد تمام اعضاى بدن آن حضرت از ترس خداى تعالى به لرزه مى

اى از دعاها از آن حضرت به يادگار مانده است آه در حال وضو و توّجه  مجموعه
به نماز، در حال قنوت و بعد از نماز، آن حضرت به وسيله اين آلمات با خداوند نجوا 

 .)٥٢(آرده است مى

 روزه يكى از عبادات مهم اسالم است و اين بدان جهت است آه بر اين :ب ـ روزه
عبادت، آثار مهم اجتماعى، طّبى و اخالقى مترّتب شده و روزه سپرى در برابر آتش 

وهو ُجّنة من «:اند  در روايت چنين فرموده)عليه السالم(هم چنان آه امام صادق. جهّنم است

 .)٥٣(»النار

داران را به آراستن خود به اخالق و آداب   اين چنين روزه)عليه السالم(امام صادق
 :روزه دارى ترغيب و تشويق فرموده است

وإذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك من القبيح والحرام، ودع المراء، وأذى «

 ;»...رك سواءالخادم، وليكن عليك وقار الصيام، وال تجعل يوم صومك مثل يوم فط

جدال . و چون روزه گرفتى، بايد آه گوش، چشم و زبانت نيز روزه بدارد و به قبيح و حرام باز نشود

ات  دارى را ترك آن، به خدمتكار خود آزار مرسان، وقار روزه را حفظ آن و مبادا آه روز روزه

 .)٥٤(با روزى آه روزه ندارى، يكسان باشد

 بيشتر روزهاى عمر شريفش را به جهت نزديكى به خداوند )عليه السالم(امام صادق
دار بود و اين مسأله در ماه مبارك رمضان، شكل ديگرى به خود  متعال، روزه

آن حضرت با شوق و اشتياق زايدالوصفى به استقبال ماه مبارك رمضان . گرفت مى
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ماه مبارك رمضان از ايشان به جا رفتند و چند دعاى مهم براى وقت ديدن هالل  مى
همچنان آه دعاهاى ديگرى در خصوص روزهاى ديگر ماه مبارك رمضان، . مانده است

همچنين شبهاى مبارك قدر و روز عيد فطر و روز عيد قربان از آن حضرت به جاى 
 .مانده است

هاى  آيى  حج گذشته از قداست و معنويتى آه دارد، از مهمترين گردهم:ج ـ حج
 .شود ساله در عالم اسالم برپا مى اسى و عبادى است آه همهسي

مهمترين مشكالتى آه مسلمانان با آن مواجه هستند، چه از نظر اقتصادى يا اجتماعى 
و يا مشكالت سياسى داخلى و خارجى، همه و همه در حج به معرض ديد همه مسلمانان 

لمانان جهان در آن با حج يكى از مهمترين وسائل ارتباطى است آه مس. آيد درمى
 به دفعات متعّدد عمل حج را به انجام )عليه السالم(امام صادق. شوند يكديگر آشنا مى

عليه (امام صادق. رساندند و با بسيارى از حاجيان مسلمان در اين سفرها ديدار آردند

ايشان . ندا ها به مسائل حج بوده  در تمام اين ديدارها، هميشه معّلم و ارشادآننده آن)السالم
اند تا احكام حج را به   هميشه آوشش داشته)عليه السالم(و پدر بزرگوارشان امام محّمد باقر

صورتى مفّصل بيان نمايند و محدثان و فقها، احكام اين فريضه مهم را از اين دو امام 
اند و اگر اين دو شخصّيت بزرگ نبودند، مسائل و احكام حج  بزرگ ثبت و ضبط نموده

 .شد نسته نمىهرگز دا

 همواره همه مراسم مختلف حج از طواف و وقوف در عرفات )عليه السالم(امام صادق
 .رساندند و منى گرفته تا ساير اعمال را با خضوع و خشوع آامل به انجام مى

عليه (آردم و در آنار من امام ابوعبدالّله الصادق طواف مى: بكر بن محّمد َازدى گويد

ه آن حضرت از طواف فارغ شد، به سمت ديگرى رفتند و دو هنگامى آ. بود)السالم
شنيدم آه در هنگام سجود اين . رآعت نماز بين رآن بيت و حجراالسود به جاى آوردند

 :فرمودند نماز مى

سجد وجهي لك تعبدًا ورّقـًا، ال إله إّال أنت حقًا حقًا، األول قبل آّل شيء، واآلخر بعد «

يك، ناصيتي بيدك فاغفر لي إنه ال يغفر الذنب العظيم آّل شيء، وها أنا ذا بين يد

 ;»...»غيرك، فاغفر لي، فإني مقرٌّ بذنوبي على نفسي، وال يدفع الذنب العظيم غيرك

خداوندا، صورت من از روى بندگى و عبوديت در درگاه تو بر خاك افتاده و به درستى آه هيچ 

اى و بعد از هر چيز خواهى بود، و هان اين  تويى آه قبل از هر چيز بوده. خداوندى جز تو نيست

خدايا بر من ببخش آه همانا گناه . ام به دست توست ام و موى پيشانى منم آه در پيشگاه تو ايستاده



خدايا مرا ببخش . ام پس مرا ببخش آه من به گناهانم اقرار آرده. آمرزد بزرگ را جز تو آسى نمى

 .  بخشد آه گناه بزرگ را جز تو آسى نمى

سپس سر مبارآش را از سجده برداشت، گويا آه صورتش را در آب فرو برده 
 .)٥٥(باشد، از شّدت اشك خيس شده بود

اباعبدالّله جعفر بن محمد را ديدم آه در موقف عرفات، دست : حّماد بن عثمان گويد
آرد، و آف   مىبر آسمان برداشته بود، در همانجايى آه پيامبر اآرم در آن وقوف

 .)٥٦(دستانش به سمت آسمان بود

 :فرمود شد، اين گونه مى هنگامى آه آن حضرت از خانه آعبه خارج مى

اهللا أآبر، اهللا أآبر، اهللا أآبر، اللهم ال تجهد بالءنا، وال تشمت بنا أعداءنا، فإنك أنت «

 ;»الضار النافع

. دشمنان ما را به شماتت ما وامدار. خداوندا امتحان ما را سخت نكن. اآبرالّله اآبر، الّله اآبر، الّله 

 .)٥٧(اى رسان و هم مدد آننده همانا آه تو هم آسيب

نقل ما هميشه اين روايت را : حفص بن عمر ـ مؤّذن على ابن يقطين ـ گويد
 هجرى، بهتريِن مردم در ميان مردم به پا خواهد ١٤٠آرديم آه در حج سال  مى

ناگاه ديدم اسماعيل بن عبدالّله بن عّباس در ميان . من در آن سال به حج رفتم. خواست
من از ديدن اين منظره، به شّدت .  به پا خواسته است ]به عنوان اميرالحاج[مردم 

بر روى استرى سوار و )عليه السالم( آه ديديم جعفر صادقاّما طولى نكشيد. ناراحت شدم
بازگشتم و به اصحاب خود بشارت داده و گفتم اين است آن بهتريِن مردم . ايستاده است

 .)٥٨(آرديم آه ما آن را روايت مى

آنندگان و دعاآنندگاِن در مواقف حج   از بزرگترين خشوع)عليه السالم(امام صادق
به خدا قسم آه ديدم جعفر بن محّمد را، و : روايت شده آه سفيان ثورى گفته است. ودندب

اى را آه در مشاعر وقوف آرده باشد و در تضّرع و ابتهال و ناله و زارى  نديدم حاجى
هنگامى آه او به عرفات . به درگاه خداوند بيش از او يا به مانند او عملى انجام داده باشد

آناره گرفت و در دعا و نيايش به درگاه خدا در آن موقف شريف، غرق رسيد، از مردم 
 .شد

                                                           
 .٢٨ /قرب االسناد. ٥٥
 .٣١ /قرب االسناد. ٥٦
 .٣ /قرب االسناد. ٥٧
 .٩٨ /قرب االسناد. ٥٨
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 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش حضرت امام صادق

 

 خانواده بزرگوار

ترين   در آن رشد و تربيت پيدا نمود، از بزرگ)عليه السالم(اى آه امام صادق خانواده
خاندانى آه خاستگاه ذات اقدس پيامبر اآرم اسالم . هاى عرب بود ترين خانواده و شريف

انواده در هميشه تاريخ، محّل توّجه و اين خ. و ائّمه بزرگوارى در جهان اسالم بوده است
 .است عالقه مسلمانان و پايگاه نزول وحى و الهام الهى بوده

نياز آرده و در  اى آه خداوند آن را به فضل خود از ديگران بى در چنين خانواده
ميان دل و جان مسلمانان پايگاه بخشيده است، شخصّيت عظيم علمى و فكرى و مؤّسس 

هان اسالم، يعنى امام جعفر بن محّمد صادق، چشم به جهان نهضت بزرگ علمى ج
آن حضرت تمام خصائل و صفاتى آه بزرگان اين . گشودند و رشد و نمّو يافته است

خاندان داشتند، به تنهايى به ميراث برده و چشم جهان را از فضائل و مكارم خود پر 
 .ساخته است

 

 پدر بزرگوار

عليه (، امام محّمد بن على باقرالعلوم)ه السالمعلي(پدر بزرگوار امام جعفر صادق

ها از نظر علم، فضيلت و تقوى،  است آه نه تنها در زمان خود، بلكه در تمام زمان)السالم
يعنى امام » حسنين«و از هيچكدام از فرزندان و اعقاب . سرآمد همه مردم بوده است

و بالغت ادبى، آسى چون او هاى مختلف علوم   در رشته)عليهما السالم(حسن و امام حسين
 .)٥٩(پيدا نشده است

آن حضرت اقيانوس دانش و معرفت الهى را در ميان جامعه بشرى به راه انداخته و 
به واسطه انتشار  اين مهم. در تكامل عقل انسانى در جامعه نقش بسزايى داشته است

چشم دنيا )عليه السالم(امام باقر.  استها و علوم مختلف آن حضرت صورت پذيرفته دانش

                                                           
  .١٩٢ /الفصول المهمه. ٥٩



اى از درخت نبوت و بوستان امامت  را با به دنيا آوردن فرزندى روشن نمود آه شاخه
بود، از معدن حكمت و دانش و از خاندانى بودآه خداوند پليدى را از آنان زدوده و به 

 .بهترين وجهى پاك و طاهرشان نموده بود 

 

 مادر پاآيزه

فروه، دختر قاسم بن   بانويى پاك و پاآيزه به نام اّم)عليه السالم(مادر امام جعفر صادق
وى از نظر عّفت، شرافت و فضيلت از . )٦٠(بكِر فقيه بوده است محّمد بن ابى

هاى  وى در خانه پدرى پرورش يافته آه از چهره. زنان عصر خود بوده است بزرگ
درخشان زمانه خود بوده و فقه و معارف اسالمى را نيز از شوهر بزرگوارش، امام 

سيده اى از فضيلت و آمال ر وى به درجه.  فرا گرفته است)عليه السالم(بزرگ محّمد باقر 
بود آه مرجع زنان اهل شهر و ديار خود شده و در امور مهم دينى به او مراجعه 

در فخر و شرافت او همين بس آه مادر امام بزرگى از ائّمه مسلمين شده . اند آرده مى
 و ديگر افراد خاندان نبوى، با اين بانوى )عليه السالم(شوهرش امام محّمد باقر . است

 .اند آرده م و تجليل رفتار مىمحترم، با نهايت احترا

 

 ميالد نور

گذشت آه اين بانوى  فروه با امام محّمد باقر نمى زمان زيادى از ازدواج بانو اّم
آنان به . بزرگوار حامله گرديد و شادى و بشارت، افراد خاندان علوى را فراگرفت

بود و دادند آه آمدنش همچون طلوع خورشيد  يكديگر مژده بشارت فرزند بزرگى مى
هنگاميكه با والدت اين مولود مبارك زمين نور و روشنايى به خود گرفت، زن قابله 

اّما ديد جّدش ; به سرعت وارد اتاق شد)عليه السالم(براى دادن بشارت به پدرش امام باقر
آن زن تبريك والدت اين مولود جديد را به امام . العابدين در اتاق نشسته است امام زين
چرا آه او .  داد و موجى از شادى و سرور در چهره امام پديدار گشت)لسالمعليه ا(سّجاد
هاى دين را برخواهد  به دنيا آمده، به زودى تمام پرچم دانست اين مولود تازه مى

                                                           
  .٣٠٧ و ٣٠٦، تذآرة الخواص ٨٠ / ٢، ارشاد ١٢٢، تاريخ اهل البيت ٤٧٢ / ١اصول آافى .  ٦٠
 از فقيهان گران قدر و مورد احترام خليفه زمان خود توان گفت آه او يكى اما در باره قاسم بن محمد بن ابوبكر مى 

نشاندم، وى  عمر بن عبدالعزيز بوده و در باره او گفته است اگر چنين اختيارى داشتم او را به منصب خالفت مى
عمر طوالنى داشته و در آخر عمر نابينا نيز گرديده بود، چون هنگام وفاتش فرا رسيد به پسرش گفت قبر مرا با 

همسطح آن و هشدار آه پس از من هرگز نگوى پدر م چنين و چنان بود، وى در مكانى به نام قديد آه مكانى زمين 
 -  ٥١ / ٢ها يافت صفة الصفوة  توان در اين آتاب ميان مكه و مدينه است وفات آرده است، شرح حال او را مى

  .٥٩ / ٤ و وفيات االعيان ٣١٣ / ٣، معجم البلدان ١٠٢، المعارف ٥٢



قابله به امام .  را زنده خواهد آرد)صلى اهللا عليه وآله(افراشت و سّنت جّدش سّيدالمرسلين
تبّسمى آرد و )عليه السالم(امام سّجاد. ى آبى و زيبا داردسّجاد گفت آه اين نوزاد چشمان

 .)٦١(»ها شبيه چشمان مادر من است چشم بله، اين«: فرمود

او را بوسيدند و مراسم شرعى . العابدين به اتاقى آه نوزاد در آن بود رفتند امام زين
در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه . درآوردندوالدت را براى او به اجرا 

 .گفتند

 اين گونه بود آه بهترين شخص روى )عليه السالم(طلوع خورشيد امام صادق. آرى
 : در گوش او نجوا آرد آه)عليه السالم(العابدين زمين، يعنى امام زمانش، امام زين

 »الّله اآبر«

 .»ال اله اال الّله«

باشد، آن حضرت را   با اين آلمات آه خود سّر عالم وجود مى)عليه السالم(امام سّجاد
 .تغذيه روحى نمود تا اينكه اين آلمات سرود زندگى آينده اين مولود باشد

 

 )عليه السالم(تاريخ والدت امام صادق

بعضى . اند نويسان در سالى آه امام صادق در آن به دنيا آمد، اختالف آرده تاريخ
 .)٦٢(اند  هـ در مدينه منّوره به دنيا آمده٨٠اند آه ايشان در سال  گفته

 هـ روز جمعه، يا روز دوشنبه هفدهم ماه ٨٣اند آه ايشان در سال  ديگران گفته
 .)٦٣(اند االّول به دنيا آمده ربيع

 .)٦٤(اند  هـ متوّلد شده٨٦ و قول سّومى وجود دارد آه ايشان در سال

 

 )عليه السالم(نامگذارى و القاب امام صادق

نام شريف آن حضرت جعفر است و بسيارى از موّرخان بر اين مطلب تأآيد 
 اين نام را براى آن حضرت انتخاب آرده و )صلى اهللا عليه وآله(اند آه پيامبر اآرم آرده

 .)٦٥(ادق را براى آن حضرت برگزيده استهمچنين لقب ص

                                                           
 .٧٢ /االمام الصادق آما عرفه علماء الغرب.  ٦١
، ينابيع الموده ٣٤، ابونصر بخارى، سّر الّسلسلة العلويه  ٥٤، االّتحاف بحب االشراف ٢٦٦ / ١ تاريخ ابن الوردى ٦٢

  .١٩١/  ١، وفيات االعيان ١٣٢، مؤمن شبلنجى، نور االبصار  ١٥٧ / ١، تذآرة الحّفاظ ٤٥٧
 / ١، ِاعالم الورى ١٧٩ / ٢، ارشاد ٨١، تاريخ اهل البيت ٢٨٠ / ٤طالب  ، مناقب آل ابى٤٧٢ / ١اصول آافى . ٦٣

٥١٤.  
  .٢٠٨ / ٤طالب  مناقب آل ابى. ٦٤
  .١٦٢ / ١االمام الصادق  قزوينى، موسوعة. ٦٥



اند آه هر آدام از آن القاب،   به القاب بسيارى ملّقب گرديده)عليه السالم(امام صادق
 :آنيم اينك بعضى از آن القاب را ذآر مى. اى از ابعاد شخصيتى آن امام همام است جلوه

چون او را . بر اآرم، آن حضرت را به اين لقب خوانده است جّدش پيام:صادق. ١
 .)٦٦(دانسته است راستگوترين انسان در حديث و گفتار مى

توزترين دشمنان امام   و گفته شده است آه منصور دوانيقى آه خود از آينه
در بيان سبب اين مطلب . است، اين لقب را به او نسبت داده است)عليه السالم(صادق
 خواست آه او را به قبر جّدش )عليه السالم(اند آه ابومسلم خراسانى از امام صادق آورده

عليه (اّما امام صادق.  آن زمان مخفى بود، راهنمايى آند آه در)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 )عليه السالم( از اين آار خوددارى آرده و به او خبر دادند آه قبر امام اميرالمؤمنين)السالم
. نامند ظاهر خواهد شد در اّيام حكومت مردى هاشمى آه او را ابوجعفر منصور مى

در آن زمان منصور در رّصافه . ش دادابومسلم به منصور اين خبر را در اّيام حكومت
اين همان شخص : او از شنيدن اين خبر خوشحال شد و گفت. بغداد ساآن بود

 .)٦٧(راستگوست

هاى   صبر بسيار بزرگى بر محنت)عليه السالم(از آنجا آه امام صادق: )٦٨(صابر. ٢
ديد از  هاى مرارتبارى آه از جانب دشمنان اموى و عّباسى خود مى دشوار و مصيبت

 .داد، به لقب صابر ملّقب گرديده بود خود نشان مى

ن حضرت به اين جهت به لقب فاضل ملّقب گرديد آه افضِل اهل  آ:)٦٩(فاضل. ٣
ها، داناتريِن اهل  زمانه خود بود و نه تنها در امور شرعى، بلكه در تمامى علوم و دانش

تر از آن  پس او برتر از ديگران، و سايران از نظر رتبه و فضيلت پايين. زمانه خود بود
 .حضرت بودند

 آن حضرت پاآترين انسانى بود آه در آن زمان از نظر علم و رفتار و :)٧٠(طاهر. ٤
 .اند شد و لذا آن حضرت را طاهر و پاك لقب داده گيرى يافت مى موضع

 آن حضرت براى همه مسلمانان، همچون :)٧١()استوانه شرافت(عمود الشرف . ٥
 .بود  مباهات و عّزت تمام مسلمانانستون خيمه شرف و باعث فخر و
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 آن حضرت به زنده آردن دين خدا آمر بسته و براى دفاع از شريعت :)٧٢(قائم. ٦
و بدين جهت او را قائم لقب .  به پا خواسته و قيام آرده بود)صلى اهللا عليه وآله(سّيد المرسلين

 .دادند

آننده فقرا، يتيمان و   آن حضرت سرپرست و آفالت:)٧٣()سرپرست(آافل . ٧
فلذا آن حضرت را آافل . آوشيدند ها مى محرومين بوده و دائمًا در انفاق و آمك به آن

 .اند لقب داده

 گمراهى نجات آورد، از  آن حضرت هر آس را آه به ايشان پناه مى:)٧٤(منجى. ٨
 شد، از خطر گمراهى در دادند، و هر آس به ايشان مّتصل مى مى

 .بود امان

اين بعضى از القاب گرامى آن حضرت بود آه حكايت از بعضى صفات و 
 . داشت)عليه السالم(هاى شخصّيتى امام صادق ويژگى

 

 

 )عليه السالم(هاى امام صادق  آنيه

ايى چون ابوعبدالّله، ابواسماعيل و ه  داراى آنيه)عليه السالم(امام صادق
 .)٧٥(بود ابوموسى

 

 )عليه السالم(هوش امام صادق

هاى شگفت هوش و ذآاوِت   در سنين آودآى، يكى از پديده)عليه السالم(امام صادق
ت به حّدى آه در طول تاريخ، آسى در آن سّن به چنين ويژگى دس. زمان خود بوده است

از . ذآاوت و هوشى آه همگان را به اعجاب و تحسين واداشته است. نيافته است
هاى پدر  سالگى در درس هاى اين هوش و فراست اين آه آن حضرت در سّن سه نمونه

آرد و در همان سّن آم از تمام شاگردان پدرش آه تمام از علما  بزرگوارش شرآت مى
تنها )عليه السالم(هاى امام باقر ذآر است آه درسالزم به . و روات بزرگ بودند، برتر بود

شده  ها مى در رابطه با فقه و حديث و تفسير قرآن آريم نبوده، و شامل همه انواع دانش
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از . يافته است فرمود، به تمام و آمال درمى و امام صادق نيز تمام آنچه را آه پدر مى
 :اند  آن را در تاريخ آوردههاى اين دانش سرشار، داستان زير است آه راويان نشانه

اند آه وليد بن عبدالملك خليفه وقت، به حاآم مدينه عمر بن عبدالعزيز دستور  آورده
عمر، مقدار زيادى از اين آار را به انجام . داد تا مسجد نبوى را بازسازى و توسعه نمايد
ود شخصًا وليد مسافرتى به مدينه نمود تا خ. رسانيد و مراتب را به وليد گزارش آرد

عمر و . آنچه را آه عمر در تعمير مسجد پيامبر اآرم انجام داده است از نزديك ببيند
آمد  اى از اهالى مدينه تا پنجاه فرسخ به استقبال رسمى خليفه رفته و به او خوش عّده
هنگامى آه وليد به مدينه داخل شد، مستقيمًا به مسجد نبوى رفت تا عمليات تعمير . گفتند

 بر منبر نشسته و )عليه السالم(هنگامى آه وارد مسجد شد، ديد امام باقر. زديك ببيندرا از ن
امام جواب او .  سالم آرد)عليه السالم(وليد به امام باقر. مشغول درس دادن به شاگردن است

وليد به امام . را دادند و براى بزرگداشت و احترام او از ادامه درس خوددارى آردند
قبول آرده و به )عليه السالم(امام.  اصرار آرد تا درس خود را ادامه بدهند)معليه السال(باقر

هنگامى آه وليد مقدارى از . ادامه درس خود آه در موضوع جغرافيا بود، پرداختند
عليه (امام باقر. اين علم چيست: پرسيد)عليه السالم(زده از امام باقر درس را شنيد، حيرت

علمى است آه از زمين و آسمان و خورشيد و ستارگان سخن به زبان اين «: به او فرمودند)السالم

به حاآم مدينه عمر بن عبدالعزيز رو آرد .  ناگهان چشم وليد به امام صادق افتاد».آورد مى
 اين آودك آه در ميان اين مردان نشسته است آيست؟: و گفت

 .اين جعفر پسر محّمد باقر است: عمر رو به وليد آرد و گفت

 باشد؟ آيا او قادر به فهم و هضم اين درس مى: وليد پرسيد

او در : عمر به او توضيح داد آه اين آودك داراى قدرت علمى بااليى است و گفت
 .آند ميان همه اين شاگردان باهوشترين است و بيشترين سؤال را او مى

ه امام در هنگامى آ.  را به حضور طلبيد)عليه السالم(وليد مبهوت شده و امام صادق
 نامت چيست؟: برابر او ايستاد، وليد از او پرسيد

نامم  «: آه در سّن آودآى بودند، با زبانى فصيح به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .»جعفر است

دانى آه مؤّسس علم  آيا مى: به او گفت. وليد خواست آه آن حضرت را امتحان آند
 منطق چه آسى بوده است؟

المنطق لقب يافته و  آننده علم منطق، ارسطو نام دارد آه به صاحب تأسيس«: آودك جواب داد

 .»اند شاگردان و پيروانش اين لقب را به او داده



المعز چه آسى  دانى صاحب آيا مى: وليد سؤال دّومى از آن حضرت آرد و گفت
 است؟

بلكه . م آسى نيستالمعز اس صاحب«:  سخن او را رّد آرده و فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .)٧٦(»اى از ستارگان است آه به ذواَالعّنه نيز معروفند اسم دسته

بتواند مسأله مقدارى فكر آرد تا . دانست چه بگويد حيرت بر وليد حاآم شد و نمى
: ناگهان اين سؤال به ذهنش رسيد و گفت. ديگرى بيابد و از نواده پاك پيامبر سؤال آند

 دانى آه صاحب مسواك چه آسى بود؟ آيا مى

باشد آه از اصحاب جّدم رسول  اين لقب عبدالّله بن مسعود مى «:امام فورًا به او جواب دادند آه

 .» است)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 سؤال آند و )عليه السالم(اى نيافت تا از امام صادق يگر هر چه فكر آرد، مسألهوليد د
بنابراين شروع به بزرگداشت و . خود را در مقابل اين امام بزرگ عاجز و ناتوان يافت

آمد گفت و دست او را در دست خود گفت و به  به او خوش. احترام آن حضرت نمود
اين پسِر تو، به زودى بزرگترين : او تبريك گفتامام باقر نزديك شد و اين چنين به 

 .)٧٧(عّالمه زمان خود خواهد گرديد

 نه تنها )عليه السالم(امام صادق. بينى وليد آامال درست از آب درآمد آرى، اين پيش

رين دانشمند آّل دنيا در طول داناتريِن دانشمندان زمان خود گرديد، بلكه او دانشمندت

اگر خوب دّقت آنيم، براى اين ويژگِى اين سالله دودمان نبّوت آه در اين سّن . تاريخ شد

آم داراى چنين هوش و ذآاوت و دانشى بوده است، توجيهى به جز آنچه اعتقاد شيعه 

ران شيعه معتقدند آه خداوند متعال علم و دانش را در تمام دو. توان يافت است نمى

 .همانند انبيا و پيامبران اعطا فرموده است)عليهم السالم(حيات به ائّمه اهل بيت

 

 ها   به همه زبان)عليه السالم(دانش امام صادق

هاى دنيا   از همان سّن آم و طفولّيت، دانا به تمام زبان)عليه السالم(امام صادق

اينك به رواياتى . گفته است چرا آه با اهل هر زبانى با زبان خود او سخن مى. است بوده

 :در اين زمينه توّجه آنيد
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 با او به زبان )عليه السالم(آند آه امام صادق يونس بن ظبيان نبطى روايت مى. ١

عليه (نبطى سخن گفته و به او خبر داده است آه اّولين آسى آه عليه حضرت موسى

قيام آرده و اّولين آسى آه بر مسيح شوريده و اّولين آسانى آه بر امام )المالس

و در پايان آالمش . اند در نهروان شورش آردند، چه آسانى بوده)عليه السالم(اميرالمؤمنان

 آه معنى اين جمله نبطى اين است آه اين مسأله در »مالح ديربير ماآي مالح «: فرموده است

 .)٧٨(ر نبطّيه انجام گرفته استهاى ده شما د نزديكى

خدا مرا :  گفتم)عليه السالم(آند آه به امام صادق عامر بن على جامعى روايت مى. ٢

دانيم آه  خوريم و نمى شوند، مى ما حيواناتى آه توّسط اهل آتاب ذبح مى. قربانت آند

 .برند يا نه آيا هنگام آشتن، نام خدا را مى

ها در هنگام ذبح نام خدا را بردند،  اگر شنيديد آه آن:  در جواب فرمودند)عليه السالم(امام صادق

ها هنگام ذبح چه آالمى را بايد بر زبان  دانيد آن  آيا مى: سپس فرمودند.ها بخوريد توانيد از ذبايح آن مى

 جارى آنند؟

 .نه: گفتم

آنان دستور : ن معنايش را نفهميدم و فرمودندآن حضرت چيزى را بيان آردند آه م

 .دارند هنگام ذبح اين جمالت را بر زبان جارى آنند

دانى آه من اين جمالت را بنويسم تا  صالح مى. خدا مرا فدايت آند: عرض آردم

 فراموش نكنم؟

سق مو) يوسعه(نوح أيوا ادينو بلهيز مالحوا عالم اشرسوا أورصوبنوا «: بنويس: حضرت فرمودند

 .)٧٩(»ذعال اسطحوا

باروح أنا ادوناي «: و در روايت ديگرى آمده است آه آن عبارت اين چنين بوده است

:  و معناى اين عبارت اين است آه»إيلوهنوا ملخ عوالم اشرفدشنوا عبسوتا وسينوانوا على هشخيطا

نيانى، مبارآى تو آه ما به دستورات تو مقّدس اى خدايى آه مالك و سرپرست جها«

 .)٨٠(گرديديم و دستور به ذبح يافتيم
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بودم و  )عليه السالم(نزد ابوعبدالّله امام جعفر صادق: آند آه ابوبصير روايت مى. ٣

ديدم آه مردى خراسانى نزد آن حضرت است و آن حضرت با او به زبانى آه من 

 .آن زبان فارسى بود. )٨١(آند فهمم صحبت مى نمى

عليه (آند آه گروهى از اهل خراسان به ديدار امام صادق همچنين روايت مى

. » عّذبه اهللا على مقدارهمن جمع ماال يحرسه«: ها فرمودند امام صادق به آن. آمدند)السالم

عليه (و امام. دانيم ما عربى نمى: ها به زبان فارسى به امام صادق عرض آردند آن

 .)٨٢(»هرآه درم اندوزد، جزايش دوزخ باشد«: به زبان فارسى به آنان فرمودند)السالم

خواستم  نزل خود در مدينه خارج شدم و مىآند آه از م ابان بن تغلب روايت مى. ٤

هنگامى آه به در خانه آن حضرت رسيدم، ديدم .  بروم)عليه السالم(به ديدار امام صادق

شناختم و تاآنون آسانى را  ها را نمى گروهى نزد آن حضرت هستند و من آن

نه ها نديده بودم آه در نهايِت آرامش و طمأني رفتارتر از آن تر و خوش چهره خوش

فرمود و در آن مجلس پانزده نفر از زبان هاى   حديث مى)عليه السالم(امام صادق; بودند

ها عرب، فارس، نبطى، حبشى و  مختلف را به حديث خود تفهيم آرد آه در ميان آن

حبشى . گفت به فارسى بگو فارسى مى. گفت حديِث عربى بگو عرب مى. صقلبى بودند

. خواند  حضرت را به سخن گفتن به زبان خود مىگفت به حبشى بگو و صقلبى آن مى

يك حديث است آه من براى هر :  به يكى از اصحاب خود فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .)٨٣(گروهى آن را به زبان آن گروه بيان آردم

عّمار .  و عّمار ساباطى، گفت و گويى به زبان نبطى در گرفت)عليه السالم(بين امام. ٥

گفت نديدم آسى فصيحتر از شما به  رفت، مى ساباطى مبهوت شد و همچنان آه مى

 .زبان نبطى سخن بگويد

 .)٨٤(»ها اى عّمار، و به همه زبان«:  به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق
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 )عليه السالم(صادقهيبت و وقار امام 

شدند، از هيبت و وقار  اى آه با امام صادق روبرو مى هاى برجسته تمام شخصيت
دهنده هيبت انبيا، و  هيبت آن حضرت نشان. گرديدند آن حضرت تحت تأثير واقع مى

ديد مگر اينكه  نمىهيچكس او را . آشيد جاللت قدرش، جاللت اوصيا را به رخ مى
چرا آه روحانّيِت امامت و قداسِت اوليا از چهره و . افتاد هيبت آن حضرت در دلش مى

ابن مسكان آه از خوبان و ثقات شيعه است، از ترس هيبت آن . باريد سيماى او مى
ترسيد آه نتواند حّق تعظيم و تكريم آن حضرت  زيرا مى. شد حضرت بر او داخل نمى

او تمام مسائلى آه به آن در مسائل دينى محتاج بود، از اصحاب امام . درا به جاى آور
پرسيد و از اينكه خود شخصًا به خدمت و محضر آن حضرت برسد،  صادق مى
 .)٨٥(آرد مى خوددارى
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 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى حضرت امام صادق

 

زمانى آه خلفاى . قدرت دولت اموى به دنيا آمد در مرحله اوج )عليه السالم(امام صادق
امّيه آامال از راه راست منحرف شده و شيوه سلطنت موروثى در تمام ارآان  بنى

 .حكومت آنان رسوخ آرده بود

عصر و همزمان جّد  آن حضرت مّدت دوازده سال از عمر شريفش را هم
ت و شهادت جّدش امام  بود و پس از وفا)عليه السالم(العابدين بزرگوارش امام زين

عليه ( نوزده سال، هم عصر و همزمان پدر بزرگوارش امام باقر)عليه السالم(العابدين زين

ها، امام صادق تمام علوم و معارف را از پدر بزرگوارش  در طول اين سال. بود)السالم
 و از تمام اهل زمانه خود از نظر وسعِت ادراك و شّدِت هوش و فراست، )٨٦(فرا گرفت

 .برترى يافت

آن حضرت در امتحان شديد صبر بر حكومت ظالمان و تحّمل رنج و بالها، با پدر 
 طريق هم چنانكه ايشان به همراه پدر، در نشر علوم اسالمى از. بزرگوارش شريك بود

چرا آه آن حضرت مأمورّيت . آرد همكارى و هميارى داشت جلسات درسى آه برپا مى
 .هاى دين جلوگيرى آند داشت تا از ضايع شدن رسالت و از بين رفتن نشانه

آن حضرت بعد از وفات و شهادت پدر بزرگوارش موّفق به پيگيرى اين مهم گرديد 
 انجاميد، موّفق به تربيت چندين نسل از و در مّدت امامتش آه سى و چهار سال به طول

 .بودند)عليهم السالم(بيت علما، فقها و صالحان گرديد آه همگى پيرو مكتب اهل

 همچنين در مرحله انحطاط و سقوط دولت اموى و افول آوآب )عليه السالم(امام صادق
. هده آرد ظهور دولت عّباسى را مشا)عليه السالم(امام صادق. بخت آنان نيز همزمان بود

عليهم (بيت عصمت و طهارت دولتى آه به سرعت دست به ستمگرى و ظلم نسبت به اهل

 . زد)السالم

                                                           
 )مصّحح. ( تعّلم شاگرد نزد استاد نيستتلّقى هر امام از امام قبلى، همچون. نه به صورت فراگرفتن ساير مردم. ٨٦



امام صادق در آن برهه زمانى و در ميان آن دعواى تلخ سياسى، موّفق گرديد آه 
پدران بزگوارش آياِن مذهب شيعه و حفظ سالمت و بالندگى گروهى از افراد صالح آه 

 .آن گروه و طبقه را بوجود آورده بودند، آوشش نمايد

 :آنيم از همين جا زندگى بابرآت آن حضرت را به دو بخش مجّزا تقسيم مى

زمان قبل از امامت آن حضرت آه در آن معاصر با وليد بن عبدالملك، سليمان . ١
بدالملك بود آه اين مرحله بن عبدالملك، عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن وليد و هشام بن ع

 :شود خود به دو مرحله تقسيم مى

زمان زندگى آن حضرت همراه با پدر بزرگوار و جّد گراميش بين : مرحله اّول
 . هـ٩٥ تا ٨٣هاى  سال

هاى  ، سال)عليه السالم(زندگى آن حضرت به همراه پدرش امام محّمد باقر: مرحله دّوم
 . هـ ١١٤ تا ٩٥بين 

 :شود حضرت، آه اين مرحله نيز به دو قسم تقسيم مى آنزمان امامت . ٢

 ١١٤هاى  آن، سال زمان سقوط و فروپاشى دولت اموى تا سقوط آامل: مرحله اّول
 . هـ ١٣٢تا 

 ١٣٢هاى  زمانه ايجاد دولت عّباسى تا زمان شهادت آن حضرت، سال: مرحله دّوم
 . هـ ١٤٨تا 

هشام بن عبدالملك، وليد : صر بوده استامام صادق در مرحله اّول با اين خلفا هم ع
بن يزيد، يزيد بن وليد معروف به ناقص، برادرش ابراهيم بن وليد، مروان بن محّمد 

 - آه زمين را فاسد آرد -امّيه  معروف به مروان حمار، آه آخرين خليفه از دولت بنى
 .است بوده

عّباس  خلفاى بنىاّما در مرحله دّوم، آن حضرت با سّفاح و ابوجعفر منصور از 
 در زمان حكومت منصور عّباسى به شهادت )عليه السالم(امام صادق. عصر بوده است هم

بيت و طرفدارى از  البّته قبل از شهادِت آن حضرت، منصور، آه به نام اهل. رسيدند
اآنون . آنان بر آرسى خالفت نشسته بود، ظلم و ستم بسيارى بر آن حضرت روا داشت

ها بر امام گذشته است  م را در جريان تفصيل آنچه آه در اين مرحلهخوانندگان محتر
 .دهيم قرار مى



 

 



 

 

 

 بخش سوم

  در سايه جد و پدر)عليه السالم(حضرت امام صادق

 

 هاى آن حضرت  و موقعيت)عليه السالم(العابدين هاى زمانه امام زين ويژگى

العابدين، پس از فاجعه آربال و شهادت پدرش امام   زين)عليه السالم(امام سّجاد
 :با مسائل زير روبرو بود)عليه السالم(حسين

اى عملى و جّدى،  بيت بدون در بر داشتن ثمره همدردى و محّبت مردم با اهل. ١
 .فقط در محّبت و واليت خالصه شده و فاقد بيدارى انقالبى بود

هاى  گرفت، قيام محدودى صورت مىهاى انتقامى آه با اهداف  انقالب. ٢
اى به نام  طلبانه مصلحتى، بروز حرآات منافقانه و ظهور طبقه منفعت
 .دربارى، براى دادن رنگ و لعاب شرعى بر حكومت وقت وعاظان

پيدايش پديده احساس گناه در اّمت اسالم به سبب تنها گذاشتن و يارى نكردن امام . ٣
ن احساس گناه، همچنان آه در بين تاريخ نويسان معروف ، آه البته اي)عليه السالم(حسين

دهى  ها را جهت است، هيچگاه از سوى رهبرى آگاه، هدايت نشد، و افكارى آه اين قيام
عليه (العابدين بينيم امام زين از اينجاست آه مى. انديشيد آرد، فقط به گرفتن انتقام مى مى

 :نظر گرفتند دو مرحله يا دو گام براى آار خود در )السالم

 با استفاده از پديده احساس گناه در اّمت، اقدام به هدايت )عليه السالم(امام سّجاد: گام اّول
آن حضرت ابتدا از طريق يادآورى دائم فاجعه آربال . دهى به اين احساس آردند و جهت

يده بود، به رس)صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر هايى آه به اهل و توّجه دادن اّمت به ظلم و ستم
اين يادآورى بسيار . اين پديده احساس گناه آه در اّمت پيدا شده بود، عمق بخشيدند

اّما در عين حال توانست به اين پديده احساس گناه بعد فكرى صحيحى . بر بود زمان
اى مؤّثر در عمليات سازندگى و تغيير وضع سياسى و اجتماعى  ببخشد تا از آن، وسيله

 .به وجود آورد

ر نهايت، باال گرفتن اين احساس، تبديل به يك پشتوانه داخلى شد و امت ديگر توان د
صبر و تحمل اين درد جانكاه را نداشته و تا رسيدن به نهضت بزرگ، بى صبرانه در 

 .انتظار راهى براى ابراز جّدِى احساسات خود بودند



داد، طبيعى است  در چنين جوِّ آآنده از اضطراب آه خبر از قيام بر ضد امويان مى
ها   بيشتر و آنترل و مراقبت آن)عليه السالم(العابدين ها نسبت به امام زين آه حساسيت آن

از ايشان به عنوان رهبر فكرى اين انقالب شديدتر شود خصوصًا آه امام 
 تنها وارث )عليه السالم(شهادت پدر بزرگوارش امام حسين پس از )عليه السالم(العابدين زين

بينيم حكومت اموى هر حرآتى را  آمد، از اينجاست آه مى شرعى خالفت به حساب مى
 .آورد اى براى انقالب به حساب مى شد به عنوان مقدمه  صادر مى)عليه السالم(آه از امام

گيرى مختلف تقسيم  حله به چند جهت در اين مر)عليه السالم( فعاليت امام سّجاد:گام دوم
 :شود مى

 به متبلور ساختن هيجاِن عواطف مردم پرداخته و )عليه السالم( امام:گيرى اول جهت
هاى  سعى آرد تا اين هيجان را در مسير صحيِح فكرى انداخته و به بناى زير ساخت

ت انقالبى اى براى عمليا آن حضرت اين هيجان عواطف را مقدمه. اعتقادِى آن پرداخت
 آه از دير -اين آار با ايجاد فكر اسالمى صحيح ; آه خود پايه گذار آن بود، قرار داد

 و آماده آردن پيشگاماِن بيدارى آه با -زمانى دستخوش تحريف و دگرگونى شده بود 
 .احساس مسئوليت، قابليِت به دوش آشيدن امانت الهى را داشته باشند، به انجام رسيد

 حرآت در راه مسئوليت خطير حفظ دين مقدس اسالم از انواع :گيرى دوم جهت
هاى محتوايى و تالش در راه سالم نگهداشتن آن بود آه خود شامل  تحريف و دگرگونى
 :گرديد چند نوع فعاليت مى

 امام در اين بخش از فعاليت خود به رويارويى با جريانات انحرافى و :فعاليت اول
ديشه اسالم را هدف گرفته و با تكيه بر اعتقادات و آراء هاى گمراه و غالى آه ان فرقه

پرداختند، همت  هندى و يونانى در باره هستى و زندگى به تفسير قرآن و حديث مى
هاى مختلف دانش و صنعت اسالمى، و بيان روش درست  گماشت و به نشر رشته

 پرداخت و روابط اجتماعى و سياسى و اخالقى آه در آن دوره دستخوش فساد شده بود
 .دريافت» رسالة الحقوق«توان اين مطلب را به روشنى از مطالعه  مى

 در هنگام بروز مشكالتى آه آرامت دولت اسالم را تهديد )عليه السالم(امام سّجاد
توان در جوابى آه به  رسيد آه نمونه آشكار آن را مى آرد به داد حكومت نيز مى مى

 .)٨٧(اند مشاهده آرد فه وقت به محاصره اقتصادى دادهنامه پادشاه روم مبنى بر تهديد خلي

عليه ( با توجه به سختگيرى شديد حكومت در باره ارتباط امام سّجاد:فعاليت دوم

با مردم، آن حضرت سالح دعا را براى ارتباط فكرى و معنوى به آار گرفتند، چرا )السالم
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 توانست )عليه السالم(داد و امام  به صورت مستقيم هدف قرار نمىآه اين سالح، امويان را
 .زا و انحرافات اخالقى جامعه داشته باشد هاى بيمارى مجال بيشترى براى درمان پديده

 

 تأآيد بر اهميت آارهاى انقالبى و مبارزه با ستم و انحراف و :گيرى سوم جهت
آه ; اف به خاموشى گراييده بودهاى انحر شعلهور ساختن آتش جهادى آه در طول سال

خواهى  آه به خون» مختار«توان از دعاى آن حضرت در حق  گيرى را مى اين موضع
 قيام آرده و در مدت قيام خود همواره از طريق محمد بن حنفيه )عليه السالم(امام حسين

 .با آن حضرت ارتباط داشت به خوبى دريافت) عموى امام سّجاد(

هاى زمان خود موضع رو   در برابر حكومت)عليه السالم( امام سّجاد:گيرى چهارم جهت
در رو و مبارزه مستقيم نداشتند چرا آه در غير اين صورت هرگز موفق به آسب دست 

هاى گسترده براى  آوردهاى تربيتى در ميان امت نشده، فضاهاى مناسب و فرصت
همين منظور تربيت آرده بود  و اصحاب صالحى آه براى )عليه السالم(فعاليت امام باقر

 .گرديد فراهم نمى

 موضع خود را در قبال حكومت )عليه السالم(اما اين امر بدان معنا نبود آه امام سّجاد
العابدين برخوردهايى هم با  روشن نكند و امر بر شيعيان مشتبه گردد، بلكه امام زين

 - ها اشاره خواهيم آرد  حاآمان زمان خود داشتند آه ـ همان گونه آه به بعضى از آن
هدف آن حضرت از آن برخوردها دادن خط تربيتى و اصالحى در جهت نگهدارى 

 ساخته بود در )عليه السالم(چرا آه اگر چه گروه صالحى آه امام; شيعيان از نابودى بود
خط انقالب و مبارزه رو در رو نبود ولى در آن مرحله براى مصونيت بخشى در سطح 

 .سازى و ايجاد آينده سياسى بهتر آافى بودتربيت و آماده 

آميز  توان از جوابى آه به نامه توبيخ  با حاآمان وقت را مى)عليه السالم(برخورد امام
عبدالملك آه آن حضرت را براى ازدواج با آنيزى آه خود آزادش آرده بودند مورد 

 .سرزنش قرار داده بود به خوبى دريافت

اى بود آه با تفكرات  عبدالملك به مبارزه خواندن خليفه به )عليه السالم(پاسخ امام
 در اين نامه موضع اسالم را آه همه امتيازات جاهلى )عليه السالم(امام; انديشيد جاهلى مى

در اين آار بر انسان مسلمان سرزنشى نيست، و  «:را ملغى آرده است اين گونه بيان فرموده آه

 .)٨٨(»چنين سرزنشى مخصوص زمان جاهليت است
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آند آه در تاريخ آمده است پس از رسيدن اين  اين مبارزه طلبى از آنجا نمود پيدا مى
على بن الحسين خيلى تو را : پاسخ به عبدالملك پسرش سليمان بن عبدالملك به او گفت

پسرم چنين مگو اين از خصوصيات زبان «:  پاسخ او گفتخليفه در!! تحقير آرد
خورد و آنچه در باره  شكافد و از دريا آب مى ها را مى هاشم است آه صخره بنى

 .)٨٩(»افزايد شود بر عزت على بن الحسين مى ديگران موجب پستى مى

 زير بار )عليه السالم(آند آه امام سّجاد اين پاسخ به روشنى بر اين نكته داللت مى
 .اميه نرفته است سلطه بنى

 در برابر سلطه اموى برخورد آن )عليه السالم(هاى امام گيرى از ديگر موضع
ه  با اينك)عليه السالم(است آه با دربار اموى رابطه داشت و امام سّجاد» ُزْهرى«حضرت با 

اى به او نوشته و او  هاى دربارى است نامه دانست او سر تا پا غرق در هدايا و پول مى
را به سبب اين آار زشت مورد نكوهش قرار دادند، آه البته اگر اين نامه در زهرى اثر 

 .هاى آينده خواهد بود نكرده باشد ميراثى براى نسل

آرده اين است آه وقتى اميه جعل  از احاديثى آه زهرى در تقويت سياست بنى
اميه آه در شام بودند مردم را از رفتن به حج  زبير بر مكه و مدينه تسلط داشت بنى ابن

فرموده )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: در اين دو شهر منع آرده بودند، لذا زهرى گفت
، )مدينه(مسجد من : شود بار سفر جز به سوى يكى از اين سه مسجد بسته نمى«: است

آه مراد از آن ترغيب مردم به انجام مناسك حج در [» مسجد الحرام و مسجد االقصى
 .]مسجد االقصى بود

 

 )عليه السالم(هاى عصر امام محمد باقر ويژگى

 هـ در روزگار حكومت وليد بن عبدالملك به ٩٥ در سال )عليه السالم(العابدين امام زين
دار مسئوليت امامت   به وصيت پدر، عهده)عليه السالم(شهادت رسيد و امام محمد باقر

 در برابر ديدگاِن برادران و ساير اعضاى خاندان، با )عليه السالم(چرا آه امام سّجاد; گرديد
 در آن بود امامت آن حضرت را )صلى اهللا عليه وآله(تحويل صندوقى آه اسلحه رسول خدا

بدان «: سپس فرمودند »صندوق را به خانه خود ببراى محمد اين «: آشكار آرده و به او فرمودند

 .)٩٠(»است آه در ميان اين صندوق درهم و دينارى نيست بلكه مملو از دانش
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سالح نشانه پس اين صندوق نشانه مسئوليت رهبرى فكرى و علمى آن حضرت و 
 .مسئوليت انقالبى و جهادى او بود

 يا به تنهايى و )عليه السالم(ها پس از فاجعه آربال آه امام باقر به رغم وقوع پياپى قيام
بّراِن ها بود، اآثريت مردم آن روزگار در برابر منطق  يا با پدر بزرگوارش شاهد آن

اميه را نماد  اميه سر فرود آورده و عمال به آسانى پيوستند آه حاآمان بنى شمشير بنى
 .دانستند راستين خالفت اسالمى مى

 همچنين در عصر انهدام فكرى و مسخ فرهنگِى رسالت و )عليه السالم(امام باقر
 .زيسته است هاى اسالم توسط امويان مى ارزش

بدالملك و روى آار آمدن سليمان بن عبدالملك در سال البته پس از مرگ وليد بن ع
 هـ  امت اسالم آمى روى آسايش ديد، چرا آه او طى فرمانى آه صادر آرد دستور ٩٦

داد تا آل حجاج بن يوسف را مورد عقوبت قرار داده و همه آارگزاران و واليان او را 
 .)٩٢( و همه زندانيان حجاج را آزاد آرد)٩١(از آار برآنار آرده

 هـ و با روى آار آمدن عمر بن ٩٩به نظر بعضى از تاريخ نويسان در سال 
ها در مدت آوتاه خالفت او بيشتر شد چه آنكه وى مشكل ماليات آه آن  عبدالعزيز آزادى

 .)٩٣(دانست حل آرد را سنت ناپسند حّكام ناصالح مى

اى به حاآم مدينه  وى در نامه; رفتار او با علويان با رفتار پيشينيانش مغاير بود
هستند تقسيم )عليها السالم(ده هزار دينار در ميان فرزندان على آه از فاطمه زهرا«: نوشت

 او فدك را آه خليفه اول از )٩٤(»ال شده استها پايم آن آه دير زمانى است حقوق آن
و سنت )٩٥(باز گرداند)عليه السالم(مصادره آرده بود به امام محمد باقر)عليهم السالم( اهل بيت

 را آه )عليه السالم(طالب زشت دشنام گويى به حضرت امام اميرامؤمنين على بن ابى
 .)٩٦(معاويه بنيان نهاده بود موقوف آرد

هاى فكرى هم نوعى پيشرفت حاصل گرديد، در  به  دنبال تغييرات سياسى در زمينه
با رفع ممنوعيت تدوين هاى فكرى مختلفى بروز آرده و مردم  اين شرايط جريان

                                                           
  .١٣٨ / ٤اثير، تاريخ آامل  ابن.  ٩١
  .٨٠ / ٤عساآر  تاريخ ابن.  ٩٢
  .٢٩ / ٥ و به نقل از آن تاريخ آامل ١٣٩ / ٨تاريخ طبرى .  ٩٣
  .١٩٤ / ٣مروج الذهب .  ٩٤
 به نقل از جلد چهارم بحار االنواِر چاپ سنگى ٤٩٤ / ٦: ، سفبنة البحار٢٢٥ / ٤: ، المناقب١٦٤ / ٤: تاريخ آامل.  ٩٥

  .١٦٤ / ٤: ، جزرى، الكامل٣٢٧ و ٣٢٠ / ٤٦و 
، شرح نهج البالغه ٣٠٥ و ٢٣٥ و ٢٢٣ / ٢ به نقل از صحيح مسلم، تاريخ يعقوبى ٢٧٦ / ١ك الفكر السامى .ر.  ٩٦

در قنوت نماز ) عليهم السالم( در باره لعن امام على و امام حسن و امام حسين٩٨ / ١٥الحديد معتزلى  ابى ابن
  .٣١٧ / ٢معاويه، تاريخ الخميس 



احاديث نبوى به درس و بحث و تحصيل شناخت اسالمِى درست روى آورده تفاوت ميان 
اى از بردگان آه عرب تبار نبودند  مكتب فكرى اهل حديث و اهل رأى آغاز شد، دسته

به مكتب اهل رأى در آوفه تمايل پيدا نمودند آه ابوحنيفه در همان زمان اين مكتب را 
 .آورد اهل حديث در مدينه به حساب مىضد مكتب 

هاى فكرى ظهور آرده،  تفكر اعتزال نيز به عنوان نتيجه قهرى ناآامِى حرآت
توان به  اين ديدگاه را از يك منظر مى. واصل بن عطا در آوفه پرچم آن را برافراشت

 عنوان تعديل نظريه خوارج آه چندان رواجى نيافته بود دانست آنجا آه خوارج مرتكب
 و مرجئه ارتكاب آبيره را اصال مضر به ايمان )٩٧(دانستند آبيره را آافر مى

هـ نظر خود را در اين ١٣١.بنيانگذار معتزله م» واصل« در اين بين )٩٨(دانستند نمى
بلكه او در منزلتى مسأله به اين صورت بيان آرد آه مرتكب آبيره مؤمن مطلق نيست 

ميان دو منزلت جايگاه دارد يعنى او نه آافر است و نه مؤمن بلكه او فاسق است و به 
 .)٩٩(واسطه فسقش مستحق آتش

 در مرحله )عليه السالم(هاى عصرى بود آه امام صادق اين تصوير مجملى از واقعيت
 .آرد  در آن زندگى مى)عليه السالم(رهبرى پدر بزرگوارش امام محمد باقر

 

 )عليه السالم(نيازهاى عصر امام محمد باقر

توان در سه خط اساسى خالصه   در زمانه خود را مى)عليه السالم(نقش امام محمد باقر
 :آرد

 .بيت تأسيس دانشگاه اهل. ٣تكميل ساختار گروه صالحان . ٢خط سياسى . ١

 

 )السالمعليه (خط سياسى امام محمد باقر. ١

 در مدت امامتش پرهيز از برخورد مستقيم و رو در )عليه السالم(رويه سياسى امام باقر
آيد آه در آن به تشريح جوِّ  اين مطلب از سخن آن حضرت بر مى. رويى با امويان بود

اگر آنان را به يارى بخوانيم، پاسخ «: حاآم و وضعيت مردم و اندازه بيدارى آنان پرداخته است

 .)١٠٠(» به ما نخواهند دادمثبتى

                                                           
 .١٥٨ / ١الملل و النحل .  ٩٧
 .تاج العروس ماده رجأ.  ٩٨
 .١٥ / ٧َاغانى .  ٩٩
 و به نقل از آن دو در بحار االنوار ٢٠٦ / ٤طالب   و به نقل از آن در مناقب آل ابى١٦٧ / ٢شيخ مفيد، ارشاد .  ١٠٠

٢٨٨ / ٤٦.  



چنانكه آن حضرت در زمان ايجاد فضاى باز سياسى در زمان عمر بن عبدالعزيز 
 عالقه )عليه السالم(چنين جّوى براى امامآامال از اين فرصت استفاده آرد چه انگيزه ايجاد 

 بوده يا در اثر فشارهاى بيرونى و ترس )عليه السالم(ذاتى عمر بن عبدالعزيز به امام باقر
 .از سقوط دولت اموى دست به چنين آارى زده باشد

 برنامه سياسى خود را در برابر عمر بن عبدالعزيز بر دو اسلوب )عليه السالم(امام
 :متمرآز فرمود

 

 اسلوب اول

اظهار نظر صريح در باره عمر بن عبدالعزيز و حكومت او پيش از رسيدن او به 
 .خالفت

 در مسجد بودم آه )عليه السالم(با امام ابوجعفر باقر: ابوبصير روايت آرده است آه
تكيه عمر بن عبدالعزيز در حالى آه دو جامه زرد رنگ به تن داشت و بر غالم خود 

اين پسر به زودى به حكومت خواهد «:  فرمودند)عليه السالم(امام باقر; آرده بود وارد مسجد شد

رسيد و در زمان حكومت خود به عدالت رفتار خواهد نمود و چهار سال به اين منوال خواهد زيست و پس از 

 !گريند اما آسمانيان او را لعنت خواهندآرد زمينيان بر او مى; آن خواهد مرد

آيا نفرموديد آه او به انصاف و عدالت : به حضرت عرضه داشتيم: ابوبصير گويد
 !آند؟ رفتار مى

 .)١٠١(»نشيند او به ناحق در جايگاه ما مى«:  فرمودند)عليه السالم(امام باقر

 

 اسلوب دّوم

 در قبال عمر بن عبدالعزيز به صورت نامه )عليه السالم(اين نوع از سياست امام باقر
 .نگارى و برگزارى ديدار بود

روايت شده آه عمر بن عبدالعزيز در مسافرت امام باقر به مرآز حكومت در 
او فنون بن .  را احترام آرده و او را گرامى داشت)عليه السالم(دمشق، بسيار امام باقر

فرستاد، )عليه السالم(عبداهللا بن عتبة بن مسعود را آه از عّباد آوفه بود به دنبال امام باقر
عمر بن عبدالعزيز ; دعوت او را اجابت آرده و به دمشق مسافرت آرد)عليه السالم(امام

                                                           
 / ٦  و به نقل از آن سفينة البحار٣٢٧ و ٢٥١ / ٤٦ و به نقل از آن بحار االنوار ٢٧٦ / ١الخرائج و الجرائح .  ١٠١

  .٤٩٦ و ٤٩٥



را در آغوش آشيده و سخنانى ميان آن استقبال شايانى از آن حضرت به عمل آورده، او 
 .)١٠٢( چند روزى را در ميهمانى او بودند)عليه السالم(دو رّد و بدل شد و امام باقر

اى به امام باقر نوشت و  باز روايت شده آه عمر بن عبدالعزيز براى امتحان نامه
 .)١٠٣( فرستادنداى در موعظه و نصيحت براى او امام در جواب، نامه

 مبنى بر پرهيز از برخورد مستقيم آه به آن اشاره )عليه السالم(البته سياست امام باقر
 به صورت عام ]اميه ِمطيع بنى[شد آه آن حضرت در برابر امت  رفت مانع از اين نمى
ت خاص،  به به صور» هشام بن عبدالملك«اميه، خصوصًا  و در برابر حكام بنى

گيرى و مبارزه فكرى، عقيدتى و علمى براى بيان حق غصب شده، و به آنار  موضع
 .آشيدن پرده باطلى آه حاآمان بر چهره حق وپرچمداران آن آشيده بودند، نپردازد

 و )عليه السالم(با امام محمد باقر» هشام بن عبدالملك«ها، سفر حجِّ  در يكى از سال
عليه ( مصادف شد در همان سفر، جعفر بن محمد)عليه السالم(فرزندش امام جعفر صادق

 :در يكى از سخنان خود فرمود)السالم

الحمد هللا الذي بعث محّمدًا نبّيًا وأآرمنا به، فنحن صفوة اهللا على خلقه وخيرته من «

إنه يتوالَّنا وهو : عباده فالسعيد من اّتبعنا والشقّي َمن خالَفَنا، وِمن الناس َمن يقول

توّلى أعدائنا وَمن يليهم من جلسائهم وأصحابهم، فهو لم يسمع آالم رّبنا ولم يعمل به ي

...«; 

را به واسطه او آرامت ) اهل بيت(سپاس خداوندى را آه محمد را به پيامبرى بر انگيخت و ما 

ند باشيم، سعادتم بخشيد، پس ما انتخاب شدگان خداوند از ميان مخلوقات و بهترين بندگان خدا مى

آسى است آه از ما پيروى نموده و بدبخت آن است آه با ما مخالفت ورزد، در ميان مردم آسانى 

ها را  آنند اما دشمنان ما و اطرافيان و همنشينان آن هستند آه با ما اظهار مودت و دوستى مى

 .)١٠٤(اند دارند، اينان سخن خداوندگاِر ما را نشنيده و به آن عمل نكرده دوست مى

 در اين بيان مفهوم رهبرى الهى و مصداق واقعى آن را آه )عليه السالم(امام صادق
 .اند خود در آن زمان تجسم عينى آن بودند به روشنى بيان آرده

مخالفت با اى از برخورد با حكومت و  اين گونه طرح آردن مسائل اگر چه گونه
آمد اّما به  افكار مردِم دورويى آه امام در خطابه خود به آنان اشاره داشتند به حساب مى

اى بوده آه به طرح  هيچ وجه به قصد ماجراجويى سياسى نبوده و شرايط به گونه

                                                           
  .٣٨ / ٥١تاريخ دمشق .  ١٠٢
  .٣٠٥ / ٢تاريخ يعقوبى .  ١٠٣
  .٣٠٦ / ٤٦، بحار االنوار ١٠٩ - ١٠٤ / االمامةدالئل.  ١٠٤



اگر چه در نتيجه اين . مسائلى از اين دست و روشن آردن فكر مردم نياز بوده است
 . را به شام احضار آرد)عليهما السالم( باقر و امام صادقخطابه، هشام، امام

 

 تكميل ساختار گروه صالحان. ٢

صلى اهللا عليه ( نبود بلكه پيامبر اآرم)عليه السالم(تشكيل گروه نخبگان زاييده زمان امام باقر

اند آنجا آه   هم همين رويه را داشته)عليه السالم( و پس از آن حضرت امام على)وآله
يم مالك اشتر، هاشم مرقال، محمد بن ابوبكر، حجر بن عدى، ميثم تمار، بين مى
زياد و عبداهللا بن عباس، نقش مهمى در مبارزه امام اميرالمؤمنين در برابر  بن آميل

، اولين سنگ )عليه السالم(اين افراد از اصحاب امير المؤمنين. نمودند مخالفان خود ايفا مى
 . بودند)عليه السالم( عصر حضرت علىبناى گروه صالحان و نخبگان در

 نيز ادامه داشت )عليهما السالم(اين روند به شكل فّعال در زمان امام حسن و امام حسين 
عليه (هاى آخر زندگانى امام سّجاد البته در مدت آوتاهى اين روند آمرنگ شد اما در دهه

عليه (حمد باقردوباره به صورت فعال از سر گرفته شده و در زمان امام م)السالم

تر شده  چرا آه در زمان آن حضرت شرايط براى چنين آارى آماده; تكامل يافت)السالم
بود، آن حضرت موفق شدند اين جمعيت را نه تنها از نظر آّمى گسترش دهند بلكه 

 آه در دفاع از جامعه اسالمى و - توانستند با تشريح اهداف مورد نظر براى آنان 
 به پيشرفت آيفى نيز - آرد  م در برابر تحريفات نمود پيدا مىپاسدارى از شريعت اسال

 .دست پيدا آنند

 :پردازيم  در اين راه برداشتند مى)عليه السالم(در اينجا به توضيح چند گام آه امام باقر

 اولين گام در اين راه تبيين و تشريح عميق صفات پيروان صالح اهل :اولين قدم
عليه (ها در جامعه است، آنجا آه امام باقر آفرينى آن  و اهميت نقش)عليهم السالم(بيت

 :فرمايد مى)السالم

إنما شيعتنا ـ شيعة علي ـ المتباذلون في واليتنا المتحابون في مودتنا، المتزاورون «

إلحياء أمرنا الذين ، إذا غضبوا لم يظلموا ، وإذا رضوا لم يسرفوا، برآة على َمْن 

 ;»خالطواجاوروا ، سلم لمن 

 آنانند آه در راه واليت ما از بذل -هستند )عليه السالم( آه پيروان حضرت على -همانا شيعيان ما 

جان و مال دريغ نكنند، در راه دوستى ما با يكديگر نيز مهر ورزند و در راه زنده نگه داشتن اهداف 



شنودى زياده روى نكنند، با ما با يكديگر رفت و آمد آنند، در هنگام خشم ستم نكرده و در هنگام خ

 )١٠٥(.هرآس همسايه شوند مايه برآت او، و با هر آس بياميزند مايه سالمت وى باشند

 :همچنين فرمودند

 ;»شيعتنا َمن أطاع اهللا«

 .)١٠٦(پيروان ما آنانند آه در اطاعت آامل از خداوند متعال باشند

آن حضرت با اين آلمات قصد داشتند آماالت انسانى را آه در طول سالهاى فشاِر 
اميه به خاموشى گراييده بود در آنار اخالق اسالمى و عبادت در پيروان صالح خود  بنى

 .دار آنند ريشه

عليهم ( در صدد القاى اين نكته بودند آه وابستگى به خط اهل بيت)عليه السالم(امام

تنها با شعار حاصل نشده و در گرو عمل و مزين شدن به اين صفات قابل دسترسى )السالم
 .است

 پس از تقويت روح تقوى و دميدن صفات نيك در ياران خود )عليه السالم( امام:قدم دوم
تا بدين ترتيب توان ; در گام دوم آنان را با روحيه مقاومت و صبر انقالبى آشنا ساختند

هاى پياپى و آوتاه نيامدن در برابر  دا و روياوريى با مخالفتفعاليت مستمر در راه خ
حمالت فرهنگى يا فشارهاى سياسى ستمگران را داشته باشند در سخنان آن حضرت 

را )عليهم السالم(من شما اهل بيت«: آمده آه در پاسخ مردى آه به محضرش عرضه داشت
 :فرمودند» دارم دوست مى

بالها و ناماليمات آماده آن، به خدا سوگند بال و گرفتارى در اين صورت خود را براى تحمل 

آيد، سختى از ما آغاز شد و سپس  نوردد بر شيعيان ما فرود مى سريعتر از سيلى آه بيابان را در مى

 .)١٠٧(گشت خاموش شد و آسايش نيز از ما آغاز گرديد و سپس خاموش

ها و   بدين ترتيب راه پر خار و خاشاِك واليِت خود را آه از خون)عليه السالم(امام
ها فرش شده است به ياران خود نشان داده و خود آن حضرت نيز در اين راه  اشك

 .اند پيشگام بوده و قبل از هر آس، خود پذيراى بال و مصيبت بوده

 در زمان پيش از خود و بالهايى را آه بر سر  سرگذشت شيعيان)عليه السالم(امام باقر
 :فرمودند داشتند، از جمله مى ها آمد را براى شيعيان خود بيان مى آن

                                                           
  .٣٠٠ و ٢٩٥ /تحف العقول.  ١٠٥
  .٣٠٠ و ٢٩٥ /تحف العقول.  ١٠٦
  .٣٦٠ / ٤٦ و به نقل از آن بحار االنوار ٩٥شيخ طوسى، امالى .  ١٠٧



گرديد،  در هر شهرى شيعيان ما به قتل رسيده، به صرف اتهام شيعه بودن دست و پاى آنان بريده مى

اش ويران  ادره شده و خانهآرد زندانى شده، اموالش مص هر آس اظهار دوستى با ما اهل بيت مى

 .)١٠٨(گرديد مى

 در رابطه با تكميل ساختار اين گروه انجام )عليه السالم(از ديگر آارهايى آه امام باقر
دادند، ملزم آردن ياران و پيروان خود به رعايت اصل تقيه بود تا بدين وسيله آنان را از 

آن .  و سرآوب و نابودى آه دير زمانى بود به آن مبتال بودند نگاه دارندخطر قتل
شمردند آه با ايمان رابطه تنگاتنگ دارد، امام  حضرت اين عمل را واجب شرعى مى

 :اند فرموده

 ;»التقية من ديني ودين آبائي، وَمن ال إيمان له ال تقّية له تقيه«

 .)١٠٩(ندارد ايبند به تقيه نباشد در حقيقت ايمانتقيه جزء دين من و پدران من است و هرآس پ

آند مخفى آردن اسرار است، در اين  از ديگر اصولى آه با تقيه تداخل پيدا مى
 در اولين ديدار با جابر بن يزيد جعفى به او چنين توصيه )عليه السالم(زمينه امام باقر

ه آسى نگويد آه اهل آوفه است بلكه چنين تظاهر تا وقتى در مدينه است ب: فرمودند آه
 .آند آه اهل مدينه است

فعاليت و تأثير . بعدها همين جابر جعفى از اصحاب سرِّ امام محمد باقر گرديد
گذارى جابر جعفى در ميان امت به حدى رسيد آه هشام بن عبدالملك دستور داد تا سر 

فرستند، اما جابر با استمداد از دستور سّرى او را از بدن جدا آرده و به نزد او در شام ب
 اندآى قبل از اينكه خليفه دستور قتلش را صادر آند خود را به )عليه السالم(امام باقر

 .ديوانگى زد

مردى را آه به او جابر بن : اى آه خليفه به والى مدينه نوشت چنين آمده بود در نامه
 .ن و براى من بفرستگويند يافته، سر از بدنش جدا آ يزيد جعفى مى

 جابر بن يزيد جعفى آيست؟: والى رو به اطرافيان خود نمود و پرسيد

امير به سالمت باد، مردى است آه سابقًا داراى فضل و آمال بوده اهل : پاسخ دادند
در ميدان شهر با نقل حديث بوده و به حج هم رفته است اما مدتى است ديوانه شده و 

 .آند ها سوار بر نى شده و بازى مى بچه

                                                           
  .٢٥٧ / ٢حيات االمام الحسن دراسة و تحليل .  ١٠٨
  .٢١٩ / ٢اصول آافى .  ١٠٩



والى براى اطمينان بيشتر خود از نزديك حالت جابر را مشاهده آرد و ديد آه جابر 
خدا را شكر آه از آشتنش معاف : جعفى با آودآان در حاِل نى سوارى است، گفت

 .)١١٠(شدم

آردند اما با حفظ  هايى بودند آه تشيع خود را مخفى مى در اين دوره شخصيت
هاى مختلف  روابط خود در ميان امت دست به اقدامات مؤثرى در رابطه با عرصه

 .زدند زندگى مردم از نظر فكرى، فقهى و نظامى مى

ه هردو از توان به سعيد بن مسّيب، و قاسم بن محمد اشاره آرد آ از جمله مى
ها نشانى آشكار از تشيع  بزرگان و دانشمنداِن بنام آن دوره در رشته فقه بودند اما در آن

شد، شايع است آه سعيد بن مسيب گاه در جواب استفتائات شرعى فتواى ديگر  ديده نمى
آرده چرا آه بيم آن داشته آه به سرنوشت سعيد  علما يا رأى قدماى صحابه را بيان مى

يا يحيى بن اّم طويل و ديگرانى آه به دليل شيعه بودن آشته يا فرارى شدند بن جبير 
 .گرفتار شود

هاى برجسته نظامى و از پارسايان مؤمن آوفه  يا موسى بن نصير آه از شخصيت
بينيم آه او و پدرش نصير به تشيع معروف شدند، پدرش به دليل اينكه با  است را مى

 نيامد مورد غضب معاويه واقع شد و موسى )عليه السالم(ىمعاويه به جنگ اميرالمؤمنين عل
آه از بزرگان سپاه بود و در مغرب زمين به فتوحاتى نايل شده، غالمش طارق بن زياد 

اند تنها به سبب تشيع مورد غضب سليمان بن  و پسرش عبدالعزيز تحت امر او بوده
را در آورده فرزندش را در ها را در باره او به اج عبدالملك قرار گرفته انواع شكنجه

پيش چشمانش سر بريده، به اجبار اموال بسيارى از او گرفته و در نهايت او را به قتل 
 .)١١١(رساندند

در چنين زمانى جابر جعفى، زرارة، ابان بن تغلب و ديگران نقش مؤثرى در در 
ته و بعدها هسته مرآزى دانشگاه او را  داش)عليه السالم(پيشرفت حرآت فكرى امام باقر

 همگى در سلك اصحاب امام )عليه السالم(تشكيل دادند، اين عده پس از شهادت امام باقر
ترى به   در آمدند تا چنان آه توضيح آن خواهد آمد در حجم گسترده)عليه السالم(صادق

 .هاى خويش بپردازند ادامه مسئوليت

 

 )م السالمعليه(تأسيس دانشگاه اهل بيت. ٣

                                                           
  .٢٨٢ / ٤٦ و به نقل از آن بحار االنوار ٣٩٦ / ١اصول آافى .  ١١٠
  .٢٩٤ / ٢تاريخ يعقوبى .  ١١١



نمود تا با  تشكيل هسته مرآزى چنين دانشگاهى در اين مرحله بسيار ضرورى مى
جريانات فكرى موجود روبرو شده و به تخريب تزهايى آه با استفاده از شرايط دشوار 

 .فشار بر شيعه مجال رشد و نمّو و انتشار يافته بودند بپردازند

هاى اصيل اسالمى  ختن انديشه حال، وجود يك جريان فكرى آه به متبلور سا
پرداخته، ذهن امت اسالمى را به آن انديشه مجهز آرده و در وضعيت تغيير شرايط 

 .نمود سياسى اجتماعى فرصت و ابتكار عمل را از ستمگران بگيرد بسيار ضرورى مى

توان آنچه را آه سبب شد تا عوامِل مهم به ثمر رسيدن اين حوزه علمى فراهم  مى
 :موارد ذيل خالصه نمودشود را در 

به )عليهم السالم(ها و فقه ائمه بيش از يك قرن بود آه امت اسالم از پذيرش انديشه. ١
دور مانده و تنها معدودى از خواص در اين مدت از راه نوشتن يا از راه حفظ شفاهى و 

 .نمودند ها را به يكديگر منتقل مى البته به صورت مخفيانه آن انديشه

هاى فكرى  مانى آه از آن سخن به ميان آورديم جهان اسالم با مسئلهدر مدت ز. ٢
نوظهورى مواجه گرديد آه به واسطه گستردگى آشور اسالمى و تغيير شرايط و 

 .يافت نيازهاى مسلمانان راه حّل مناسبى براى آن مسائل نمى

وى در چنين شرايطى مسلمانان به اهميت اين موضوع پى بردند آه بايد در جستج. ٣
و [يك مبناى فكرى باشند آه به حل مشكالت آنان بپردازد، چرا آه روايات تحريف شده 

، همچنين اجتهادات و آراء صحابه آه با عقل و واقعيت زندگى سازگارى ]اآثرًا جعلى
اى بر سر راه  نداشت نه تنها پاسخگوى شبهات و حالل مشكالت نبود آه خود مشكل تازه

 .داد مسلمانان قرار مى

در آن زمان مكاتب فكرى افراطى چون مكتب اهل رأى آه معتقد به قياس و . ٤
استحسان بودند ظهور آردند، آنان بر اين گمان بودند آه احاديث نقل شده از پيامبر اآرم 

 و اين تفكر موجب نفوذ نظرياِت )١١٢(زياد نبوده و براى رسيدن به هدف آافى نيست
; گردد هد در رأِى او و دخالت آشكاِر سليقه خاص بشرى در عاَلِم تشريع مىشخصِى مجت

همچنان آه در برابر اين گروه، مكتب اهل حديث به وجود آمد آه به جمود بر ظواهر 

                                                           
عليهم (بيت به دور بودند چرا آه مكتب اهل) المعليهم الس(البته اين اشكال در مكاتبى پيش آمد آه از نور اهل بيت.  ١١٢

بوده و در برابر قانون منع آتابت حديث ) صلى اهللا عليه وآله(بسيار مايل به نقل ميراث علمى پيامبر اآرم) السالم
 .ايستادگى آرده و همگان را به نوشتن، نقل و آموزش حديث ترغيب آردند تا معارف دينى از ميان نرود

هاى دو آتاب القول  شتر به جلد اول از آتاب دروس فى فقه اإلماميَّه نوشته دآتر شيخ فضلى و مقدمهبراى اطالع بي 
السديد فى االجتهاد و التقليد و الروضة البهّيه نوشته شيخ آصفى و آتاب تدوين السنة الشريفه تأليف آقاى حسينى 

 .جاللى مراجعه آنيد



روايات شهرت يافته و هيچگاه به خود زحمت جدا آردن احاديث صحيح از نا صحيح را 
 .دادند نمى

واى خوب و گروه نخبه آارآمد آه چون منزلگاهى در آن دوره، خالِء يك پيش. ٥
هاى مردم باشند به خوبى  براى رشد فضيلت و آاشتن بذر اميد به اهداف الهى در دل

 .احساس شده بود

ها از ميان رفته بود و هر انسان مسلمانى قادر به  در چنين شرايط زمانى آه ترس
جلسات درس )عليه السالم(م باقراما; رفتن در پى حقيقت و حلِّ مشكالت فكرى خويش بود

 . آغاز آرد)صلى اهللا عليه وآله(علمى خود را در مدينه و در مسجد پيامبر

وجود مقدس آن حضرت مغناطيس جويندگان حقيقت بود و به زودى اصحاب پدرش 
زمان و با از آن  )عليه السالم( گرداگرد او حلقه زدند و امام باقر)عليه السالم(العابدين امام زين

اميِد مواجهه با مشكالت فكرى آه به جنگ اعتقادات امت مسلمان آمده بودند، شروع به 
عليه (ايجاد آادر علمى آرد آه همين آادر زمينه ساز طرح و حرآت بعدى امام صادق

 به چاره جويى براى مشكالت )عليه السالم( شدند آه دور از انتظار هم نبود، امام باقر)السالم
اى آه با زندگى عقيدتى، اخالقى و سياسى مردم ارتباط تنگاتنگ داشت  يدهفكرى عد
 .پرداختند

ها را قادر به فرو   پس از تجهيز آادر علمى خود به همه آنچه آه آن)عليه السالم(امام
ها را به ميان مردم فرستادند، ايشان به  ساخت، آن هاى فكرى مى رفتن در دِل معرآه

با مردم مدينه مجالست آن آه من دوست دارم امثال تو در ميان شيعيان من ديده «: ابان بن تغلب فرمودند

 .)١١٣(»شوند

 و ضرورت حضور خود در ميان عاّمه )عليه السالم(اصحاب نيز وقتى مقصود امام
مردم را درك آردند خود، براى حّل و فصل مشكالت اعتقادى مردم و باطل آردن 

 ترسيم آرده بود يعنى از راه  قبال برايشان)عليه السالم(شبهات، به همان طريقى آه امام
 .گفتگو و مناظره پيشقدم شدند

در مجلس ابان بن تغلب بوديم آه جوانى وارد شد و به : عبدالرحمن بن حّجاج گويد
نفر در  چند )صلى اهللا عليه وآله(اى اباسعيد مرا آگاه آن آه از اصحاب پيامبر: ابان گفت

 طالب بودند؟ هاى او  در رآاب على بن ابى هنگام خالفت رسمى و جنگ

                                                           
جرير، و به نقل از رجال نجاشى  مولى بنى«، تحت عنوان ٦٠٣، حديث ٦٢٢ / ٢آّشى، اختيار معرفة الرجال .  ١١٣

 آه من دوست دارم افرادى چون تو در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوى بده،« چنين آورده است ٧، حرف الف، شماره ١٠
 .»در ميان شيعيانم ديده شوند



گويا : ابان آه مقصود جوان را فهميده بود با لحنى حاآى از عدم رضايت به او گفت
 را همراهى )عليه السالم( آه على)صلى اهللا عليه وآله(خواهى از تعداد اصحاب پيامبر تو مى
 آردند به مقام او پى ببرى؟ مى

 .آرى چنين است: جوان پاسخ داد

دانيم آه در رآاب  به خدا سوگند، ما فضيلت آن صحابه را به اين مى: ابان گفت
 .اند  بوده)عليه السالم(على

نيز براى » مؤمن الطاق «)عليهم السالم(دانشمنِد مورد عالقه و زبان گوياى اهل بيت
ه در مسأله قبول حكميت در جنگ مقابله با افكار خوارج و از ميان بردِن جرأت آنان، آ

آردند همچنين   در درستى تصميم آن حضرت شك مى)عليه السالم(صفين توسط امام على
براى عمق بخشيدن به منزلت امام اميرالمؤمنين در جامعه به آارهايى از همين قبيل 

 .)١١٤(پرداخت مى

وارد شد و ] ضحاك شارى[ن طاق در آوفه بر مردى از رهبران خوارج روزى مؤم
زنى ميل  من در دين خود بينا و آگاه هستم، شنيدم آه تو دم از عدل و داد مى: به او گفت

 .پيدا آردم تا وارد تشكيالت تو شوم

اگر اين مرد به سلك شما داخل شود سود خواهيد : مرد خارجى به ياران خود گفت
 .آرد

طالب بيزارى جسته و جنگ با او و  چرا شما از على بن ابى: مؤمن طاق ابتدا گفت
 شماريد؟ حتى آشتنش را جايز مى

 .زيرا آه او در امر دين خدا اشخاص را َحَكم قرار داد: خارجى پاسخ داد

آيا هر آس شخص ديگرى را در امر دين خدا َحَكم قرار دهد : مؤمن طاق پرسيد
 انيد؟د آشتنش را واجب مى

 .بله: خارجى گفت

هاى تو  اآنون بيا در باره دينى آه دارى به بحث بپردازيم تا اگر دليل: مؤمن گفت
هاى من فائق آمد من دين و اعتقادات تو را بپذيرم، حال چه آسى قضاوت آند  بر دليل

 است؟ آه دليل آداميك از ما نادرست و دليل آداميك صحيح

 .اين مرد در ميان ما َحَكم باشد: ره آرد و گفتضحاك به مردى از اصحاب خود اشا

در اينجا مؤمن طاق رو به حاضراِن در مجلس آه همه از خوارج بودند آرد و 
 .)١١٥(رهبر شما مردى را در امر دين خدا َحَكم قرار داده است: گفت

                                                           
 .٤ / ١ و تنقيح المقال ٢٢ - ٢١ / ١معجم رجال الحديث .  ١١٤
  .٧٢ / ٢االمام الصادق و المذاهب االربعة .  ١١٥



يل رسا و منطق استوار خود ساآت و و چنين بود آه مؤمن طاق خوارج را با دل
 .خاموش ساخت

 به پايان بريم الزم )عليه السالم(پيش از اينكه بحث آوتاه خود را در باره امام محمد باقر
عليه (است تا به سه واقعه تاريخى آه با مرحله تصدى امامت توسط امام صادق

 :ارتباط دارد اشاره آنيم)السالم

ها به  اميه است آه همه آن  يكى از حاآمان بنى هشام بن عبدالملك:واقعه اول
آينه )عليهم السالم(صورت عام و او بيشتر از ديگران نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت

 .و دشمنى مىورزيدند

 در مكه خواندند و ما هم قسمتى از آن را )عليه السالم(اى آه امام صادق پس از خطبه
برى و اينكه چه آسى بايد اين ِسَمت را در قبال آورديم آه در آن به توضيح معناى ره

دست بگيرد صحبت آردند، هشام بال فاصله پس از بازگشت به شام دستور داد امام باقر 
ها را به خيال خود   را جلب آرده روانه دمشق سازند تا او آن)عليهما السالم(و امام صادق
 .مجازات آند

 دمشق، امام باقر در دربار اموى، در  به)عليهما السالم(پس از ورود آن دو امام همام
اى آه با عالم نصارى در شام، به عمل آورد پيروز شد  بحثى آه با هشام آرد و مناظره

و هشام آه از اين احضار طرفى نبسته بود به آنان اجازه بازگشت به مدينه را داد، اما از 
ام باقر و امام آه يكى از شهرهاى مسير ام» َمدَين«روى خباثتى آه داشت به امير 

اى بدين مضمون به   بود، دستور آزاِر اين دو اماِم بر حق را داد و نامه)عليهما السالم(صادق
عليه (اميه از اين آنيه براى تحقير حضرت على بنى(دو پسر ابوتراب : او نوشت

محمد بن على و پسرش جعفر در اّدعاِى مسلمانِى خود دروغگو ) آردند استفاده مى)السالم
ند، آنان پس از اينكه بر من داخل شدند و پس از اينكه من آنان را به سوى مدينه باز هست

گرداندم به سوى ِقّسيسان و راهباِن آافر مسيحى گرايش پيدا آرده و هردو براى نزديك 
ها نصرانى شدند، من چون با آنان نسبت فاميلى دارم نخواستم تا خود  آردن خود به آن

 آنم، پس چون نامه من به دست تو رسيد در ميان مردم ندا آن ها را عقوبت شخصًا آن
ها دست بدهد يا به آن دو  ها خريد و فروشى آند، با آن آه من بيعت از آن آس آه با آن

اند، نظر امير  سالمى آند برداشتم چرا آه اين دو تن از دين اسالم برگشته و مرتد شده
راهان و غالمان و چهارپايانشان با اين است آه آن دو تن و هم) هشام(المؤمنين 

 .)١١٦(فجيعترين شكلى آشته شوند، والسالم

                                                           
  .٣٠٦ / ٤٦ و به نقل از آن بحار االنوار ١٠٩ - ١٠٤دالئل االمامة .  ١١٦



هشام امام باقر را هيچگاه در مدينه آزاد نگذاشت تا به راحتى به آار خود بپردازد و 
اسالمى راضى نبود تا جايى آه با فرستادن هيچگاه از وجود امام باقر در عرصه اجتماع 

 .هـ اقدام به قتل امام محمد باقر نمود١٢٤سم در سال 

 در اثر برخوردهاى )عليهما السالم(ها زيد بن على بن الحسين  در همين سال:واقعه دوم
داشت  ناهنجاِر امويان به خصوص هشام بن عبدالملك آه نه تنها زيد را بسيار خوار مى

نمود آه با همه شيعه چنين رفتارى داشت، آماده شده و مصمم   را پايمال مىو آرامت او
 .به قيام بر ضد هشام بن عبدالملك گرديد

وى روزى به نزد هشام رفت و او را با نام اميرالمؤمنين سالم داد، اما هشام جواب 
 .ادسالم او را نداده سخنان درشت به او گفته و جايى براى نشستن در مجلس به او ند

اى،  بينم آه خود را شايسته اين نام دانسته سالم اى لوچ چشم، مى: زيد به او گفت
هشام خشمگين شد و با زيد به بحث و محاجه پرداخت و هشام را در اين ميان جز 

هيچ : گفت شكست و خوارى نصيبى نبود، زيد در حالى مجلس هشام را ترك آرد آه مى
دارد مگر اينكه به پستى و ذلت مبتال  ناخوش نمىجمعيتى حرارت و تيزى دم شمشير را 

 .گرديد

از من : هشام به منظور دلجويى از زيد دستور داد تا او را باز گردانند، و گفت
اى آه بر احوال مسلمانان نظارت دارى؟ نه چنين  گمان آرده: چيزى بخواه، زيد گفت

دوست بدارد خوار هرآه زندگى را : گفت است، و از نزد هشام بيرون رفت و مى
 .)١١٧(شود

زيد به آوفه رفت و به برنامه ريزى براى قيام پرداخته با برادر بزرگوارش امام 
 . نيز در اين زمينه مشورت نمود)عليه السالم(باقر

من قصد دارم در برابر اين : عمويم زيد نزد پدرم آمد و گفت«: فرمايد  مى)عليه السالم(امام صادق

 ».سرآش سر به شورش بردارم

:  نزديك شد جابر بن يزيد جعفى نزد او رفت و گفت)رضي اهللا عنه(هنگامى آه قيام زيد
برادرم زيد بن على قيام خواهد آرد و آشته خواهد شد، او بر  «:از برادرت ابوجعفر شنيدم آه فرمود

 .» و واى بر آسى آه او را تنها بگذارد، واى بر آسى آه با او نبرد آند، واى بر آسى آه او را بكشدحق است

اى جابر من توانايى سكوت در برابر مخالفت با آتاب خدا و : زيد در جواب گفت
 .)١١٨(حاآميت ِجبت و طاغوت را ندارم

عليه ( فرا رسيد امام صادق)عليه السالم(ام محمد باقر چون هنگام وفات ام:واقعه سوم

امشب همان شبى است آه وعده آن از پيش به من : را به نزد خويش فراخواند و به او فرمود)السالم
                                                           

  .٢٣ - ٢٢ / ٦عساآر  ، تاريخ ابن١٢١تاريخ طبرى حوادث سال .  ١١٧
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داده و )عليه السالم( سپس اسم اعظم و ميراث و سالح انبيا را به امام صادقداده شده است،
امام  !دهم تو را به خدا، تو را به خدا در رعايت حال شيعيان سوگند مىاى اباعبداهللا تو را به خدا، : فرمود
اى آه ديگر بعد از تو نيازمند احدى  شما با آنان چنان آرده:  در پاسخ فرمودند)عليه السالم(صادق

 .)١١٩(نخواهند بود

زرگوارش امام محمد در اينجا به پايان شرح زندگى امام صادق در زمان حيات پدر ب
 رسيديم و از اين برهه به بعد عصر جديدى در آار و تالش اصالحگرانه )عليه السالم(باقر

 .گردد  آغاز مى)عليه السالم(امام صادق

                                                           
  .٣٠٥ / ٥اثبات الهداة .  ١١٩
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 بخش نخست

 )عليه السالم(هاى دوره امام صادق ويژگى

 ) هـ١٣٢ -١١٤( 

 

 مقام امامت )عليه السالم(هـ پس از وفات پدرش امام محمد باقر١١٤امام صادق در سال 
سى و فرهنگى مرجع همه مسلمانان به را در دست گرفت و از نظر دينى، فكرى، سيا

 . به شكل خاص گرديد)عليهم السالم(شكل عام و پيروان اهل بيت

اين مطلب به روشنى از پاسخ آن حضرت به پدر بزرگوارش آه او را در باره 
 :فرمايد مى)عليه السالم(امام صادق; اصحاب و نزديكانش سفارش آرده است پيدا است

اى جعفر تو را در باره اصحاب خود به نيكى سفارش : رسيد به من گفتچون هنگام وفات پدرم فرا 

ها اگرچه در شهر دورى باشد نياز  به خدا سوگند نخواهم گذاشت هيچ يك از آن: من گفتم. آنم مى

 )١٢٠(.خود را از آس ديگرى طلب آند

هايى آه براى آينده شيعه در  شجاعانه از اهداف و برنامهامام صادق با اين بيان 
هايى آه شيعيان را به آن درجه از  سايه امامت خود در نظر گرفته بود خبر داد برنامه

تا اين آه هر ; رساند تا به الگوهايى مترّقى در جامعه اسالمى تبديل شوند آمادگى مى
ى، انديشه گمراه و انتخاب خود ها در مسيرى روشن و به دور از هر آژ آدام از آن

 سرانه به حرآت و فعاليت بپردازند

چرا آه آمادگى فكرى و فرهنگى آنان به حدى رسيده بود آه ديگر نيازى به 
فراگيرى از ديگران نداشته و تا آنجا رشدشان داده بود آه تا وقتى به ريسمان متصل به 

پليدى را از آنان دور آرده و آنان را  همان خاندانى آه خداوند اراده فرموده تا هر -خدا 
 چنگ زده باشند از سؤال آردن از مسلمان و غير -به بهترين نحوى پاآيزه سازد 

 .مسلمان بى نياز خواهند بود

 هم شيعيان را براى چنين روزى از پيش آماده آرده بود آه مردم )عليه السالم(امام باقر
:  بگيرند، و فرموده بود)عليه السالم(دقدستورات دينى را پس از آن حضرت از امام صا

                                                           
  .١٢ / ٤٧ و به نقل ازآن بحار االنوار ٤٠ / ١ارشاد .  ١٢٠



.  پيروى آنيد، آه او پس از من امام و خليفه است) )عليه السالم(امام صادق(هر گاه مرا از دست داديد از اين «
 .)١٢١(»آنگاه به فرزندش جعفر اشاره آرد

هاى   نيز پس از به دست گرفتن مستقيم منصب امامت مسئوليت)عليه السالم(امام صادق
 .خود را با شناساندن امامت خود به مردم به صورت علمى و عملى آغاز فرمود

عليه (مردى به مدينه آمد و در باره اماِم پس از امام باقر: عبدالرحمن بن آثير گويد

ايى آردند، وى به خانه او را به سوى عبداهللا بن حسن راهنم; پرس و جو آرد)السالم
عبداهللا وارد شد و مختصر سؤاالتى از او آرد پس از اينكه از خانه او خارج شد او را به 

 او را ديدند، )عليه السالم( راهنمايى آردند چون امام صادق)عليه السالم(خانه جعفر بن محمد
 :فرمودند

حسن با تو رو به رو شده و تو را  اى مرد تو در جستجوى امام وارد شهر ما شدى، جوانانى از بنى«

به خانه عبداهللا بن حسن راهنمايى آردند و تو از او مختصرى سؤال آردى و خارج شدى حال اگر 

هايى به تو داد، سپس جوانانى از  خواهى بگويم آه چه سؤاالتى از او آردى و او چه پاسخ مى

 .جعفر بن محمد را ببينى بياخواهى  اگر مى: فرزندان حسين با تو رو به رو شدند و گفتند

 .)١٢٢(»تمام آنچه گفتى راست و عين واقعيت بود: مرد گفت

هاى مختلفى استفاده آرد تا امت شيعه  امام صادق بدين گونه از راهكارها و روش
ها ادامه داد تا اين موضوع در  ق گم نشود و به اين تالشهاى متفر در ميان رهبرى

 )عليه السالم( اين جعفر بن محمد)عليه السالم(اذهان متبلور گرديد آه پس از امام محمد باقر
 .است آه نشانه خدا و رهبر واقعى امت است

آن حضرت به قصد .  به محكم آردن جاى پاى خود ادامه داد)عليه السالم(امام صادق
ق روابط ميان خود و حزب شيعه آه پدرش امام باقر بنيانگذار و تهيه آننده تعمي

 .اساسنامه آن بود روش جديدى را در پيش گرفتند

هاى آنان  آن حضرت شروع به برانگيختن اراده و دميدن روح حماسى در جان
ر پرداخت و بر نقاط قوت آنان تاآيد آرد و به آنان فهماند آه در زمان روگردانى و قد

 آن حضرت قدر آسانى را آه فريب )عليهم السالم(ناشناسى اآثريت مردم از اهل بيت
 را رها )عليهم السالم(اغوائات دشمنان را نخورده و در چنين روزگار سختى دامن اهل بيت

ها را شايسته حمل امانت الهى و همراهى در اين راه مقدس  اند دانسته و آن نكرده
 .داند مى

                                                           
  .١٥ / ٤٧ و بحار االنوار ٢٥٤ /آفاية االثر.  ١٢١
  .١٢٥ / ٤٧ و ١٤٨ / ٢٥ و به نقل از آن، بحار االنوار ٢٤١ / ٤شهر آشوب، مناقب  ابن.  ١٢٢



 :آنيم ر از اين مطلب روايت ذيل را باهم مرور مىبراى اطالع بيشت

 از )عليه السالم( پس از شهادت امام محمد باقر)عليهم السالم(گروهى از دوستان اهل بيت
در زمان :  رفتند عبداهللا بن وليد گويد)عليه السالم(آوفه وارد مدينه شده و به نزد امام صادق

شما اهل آدام شهر «: شديم، آن حضرت فرمودند وارد )عليه السالم(مروان بر امام صادق بنى

 :فرمودند. گفتيم آوفه »هستيد؟

خداوند شما ] شيعه[در هيچ شهرى دوستداران ما به اندازه آوفه زياد نيستند خصوصًا از اين گروه 

داريد ولى  دانند آگاه آرده است بنابر اين شما ما را دوست مى اى آه مردم آن را نمى را به مسئله

اند، شما گفتار و  ايد اما مردم با ما مخالفت ورزيده دارند، شما با ما بيعت آرده ا را دشمن مىمردم م

آنند پس خداوند شما را به  آنيد در حالى آه مردم ما را تكذيب مى آردار ما را تصديق مى

 .)١٢٣(اى چون زندگى ما زنده بدارد و به مرگى چون مرگ ما بميراند زندگى

و )عليه السالم(پس از اين توضيح مختصر در باره پايان مرحله امامت امام محمد باقر
هاى دوران   حال الزم است تا به بررسى ويژگى)عليه السالم(آغاز امامت امام جعفر صادق

 .هاى گوناگون بپردازيم  در عرصه)عليه السالم(امام صادق

 

 ياسىوضع س. ١

 قصد فعاليت در آن را داشتند به )عليه السالم(اوضاع و شرايط سياسى آه امام صادق
 را به شهادت رسانده بود )عليه السالم(هشام بن عبدالملك آه امام باقر. آلى تغيير آرده بود

 و شيعيان او همان )عليه السالم(همچنان بر سر آار بوده و سياستش در قبال امام صادق
هاى جاهلى بنا شده و تنها در تبعيد و فشار و شكنجه   بود آه بر اساس آينهسياست سابق
 .شد خالصه مى

 به )رضي اهللا عنه( با زيد بن على)عليه السالم(آميز هشام در زمان امام باقر برخورد اهانت
هاى بارز شيعه در آن زمان حكايت از عمق  ها و نمونه عنوان يكى از شخصيت
 .م در آن زمان داردتراژدى زندگى امت اسال

شد  اميه روز به روز بيشتر مى  براى قيام بر ضد بنى)رضي اهللا عنه(هاى زيد انگيزه
 .تا آنجا آه ديگر با انگيزه آامال خالص اسالمى تصميم به انجام آن گرفت

گفتيم آه وقتى جابر بن يزيد جعفى خبر قيام و آشته شدن زيد و بشارت برحق بودن 
:  به زيد داد)عليه السالم(او را از قول برادر بزرگوارش امام محمد باقرو سالمت اعتقادات 

                                                           
 .٣٤ ح ٢٠ / ٦٨، بحار االنوار  ١٤٣ / ١ شيخ طوسى، امالى ١٢٣



من توانايى سكوت در برابر مخالفت با آتاب خدا و :  در جواب گفت)رضي اهللا عنه(زيد
خودم شاهد بودم آه شخصى در برابر ديدگان هشام، ; حاآميت ِجبت و طاغوت را ندارم

من به او گفتم اى آافر خاموش باش، به خدا ; داد م مى را دشنا)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 .فرستادم آشتم و به جهنم مى توانستم تو را مى قسم اگر مى

 !اى زيد دست از همنشين ما بردار: هشام گفت

زيد ادامه داد به خدا قسم اگر جز خود و پسرم يحيى آس ديگرى را براى قيام نيابم 
 .)١٢٤(خواهم آردباز هم تا نابودى آامل هشام مبارزه 

هاى واقعى زيد و  روايتى آه هم اآنون عنوان خواهيم آرد تصوير روشنى از انگيزه
 .دهد اميه به دست مى ميزان اراده و عزم او براى مبارزه با بنى

ن عبدالملك، من و زيد هشام ب:  نقل شده آه گفت)عليه السالم(از محمد بن عمر بن على
:  را به نزد يوسف بن عمر فرستاد، به قادسيه آه رسيديم زيد گفت)رضي اهللا عنه(بن على

 قصد چه آارى دارى؟: پسرش به او گفت; اثاثيه مرا از اثاث خود جدا آنيد

اين است گردم، به خدا سوگند اگر بدانم خشنودى خداوند در  به آوفه باز مى: گفت
آه به دست خود آتشى برافروزم و چون شعلهور شد خود را در ميان آن پرتاب آنم حتمًا 
اين آار را انجام خواهم داد اّما من امروز در پيشگاه خدا هيچ آارى را براى خود از 

 .)١٢٥(دانم اميه برتر نمى جهاد با بنى

عليهما (بسيارى از فقها، محدثان و قاضيان آه از اصحاب امام باقر و امام صادق

 .)١٢٦( پيوستند)رضي اهللا عنه( بودند به قيام زيد)السالم

 مقدمات قيام خود را فراهم ديد از امام زمان خود )رضي اهللا عنه(ى آه زيِد شهيدوقت
 . در باره اين آار مشورت آرد)عليه السالم(پيشى نگرفته و با امام صادق

 شنيدم آه )عليه السالم(از پدرم امام صادق: فرمايد  مى)عليه السالم(امام موسى آاظم
 :فرمود

عموجان : او در امر قيام خود با من مشورت آرد و من به او گفتم... خداوند عمويم زيد را رحمت آند

اى در آوفه  نام محله[اى آه خويشتن را آشته و بدن بى جانت را در آناسه  اگر بر خود هموار آرده

 .)١٢٧(بر دار آويخته ببينى به اين آار دست بزن] و در لغت زباله دانى شهر

                                                           
  .٧٢ / ١حياة االمام محمد الباقر،دراسة و تحليل .  ١٢٤
  .١٠٩ - ١٠٨ /تيسير المطالب. ١٢٥
هايى آه در قيام زيد  ، در اين آتاب ليستى از شخصيت)رضي اهللا عنه(ك سيد عبدالرزاق مقرم، زيد الشهيد.ر. ١٢٦

 .اند آورده است مشارآت داشته
  .٥٠٥ / ٢، مسند االمام الرضا ١٧٤ / ٤٦، بحار االنوار ١٣٥ / ٢احتجاج . ١٢٧



 را مورد تأييد )رضي اهللا عنه( با اين فرموده هم صحت قيام زيد)عليه السالم(امام صادق
 .قرار داده و هم خبر شهادتش را به او اعالم فرمودند

هاى امام صادق به ساير اصحاب مخلص خود در رابطه با قيام آردن  اما راهنمايى
 مايل نبود آه همه توان، و )عليه السالم(ه ديگرى بود، گويا امامبه صورت آلى به گون

سنگينى وجود خود را به يكباره و در قالب يك قيام در مبارزه بادستگاه اموى به مصرف 
 .برساند

 از قيام زيد سخن به ميان )عليه السالم(در محضر امام صادق: ابوبكر حضرمى گويد
شود پس  عمويم آشته خواهد شد، او اگر قيام آند آشته مى «: فرمودند)عليه السالم(آورديم، امام صادق

ان شاء :مردى از حاضران گفت» هاى خود فرار آنيد، به خدا قسم آه بر شما باآى نيست شما به خانه
 .)١٢٨(اهللا

 

 آند   قيامش را آشكار مى)رضي اهللا عنه(زيد

 به جمع آورى ياران و دعوت آنندگان براى قيام خود )رضي اهللا عنه(يد بن علىز
 .پرداخت و سپس قيامش را آشكار آرد و عده زيادى به او پيوستند

يابد آه  اّما اگر آسى در اوضاع سياسى و اخالقى آن برهه از زمان دقيق شود درمى
ى و سياسى بوده و به رغم هاى اين دوره اضطراب و نابسامانى اعتقاد يكى از عالمت

اميه به ستوه آمده بودند و اين مطلب در باور آنان جاى گرفته بود  اينكه امت از ستم بنى
و از ديگر سوى متقاعد شده بودند آه تنها جايگزين مناسب سياسِى اميدوار آننده جريان 

اى ها و فشاره علوى است آه همواره در برابر ستمكاران ايستاده و متحمل شكنجه
حكومت منحرف اموى شده است، ولى اين دو باور به حدى از قوت نرسيده بود آه براى 

 .تحقق نهضت و قيام آافى باشد

و از طرفى هم نهضت از اين حيث آه مورد نياز شديد امت بود بدل به يك 
ضرورت اجتماعى گرديده بود تا امت ثابت آند آه در برابر ستمگران آامال از حقوق 

 نداشته و حفظ هويت اسالمى برايش اهميت حياتى داشته و به صورت عام خود دست بر
 .دهد در برابر باطل از خود حساسيت نشان مى

رسيد اما نفس آار  از اين روى اگرچه در آن برهه انقالب به نتيجه آامل نمى
عليه (بينيم امام صادق انقالبى براى امت اسالم مفيد بود و به همين جهت است آه مى

                                                           
  .١٤٨ / ٤٧، بحار االنوار ١٩٩ - ١٩٨ / ٢آشف الغمه .  ١٢٨



شود اما باز اين طرز تفكر را عميقًا در  ها چه مى دانستند نتيجه انقالب  با اينكه مى)مالسال
 .پرداختند جان شيعه رسوخ داده و چنانكه خواهد آمد به يارى انقالبيون مى

زيد قيام خود را آغاز آرد و پس از جنگى ويرانگر توانست به پيروزى قاطعى در 
داد جنگ به نفع  نه داخلى در ميان سپاهيانش روى نمىبرابر امويان دست يابد آه اگر فت

رسيد، اما بعضى از نيروهاى نفوذى آه طرفدار هشام بودند در معرآه  زيد به اتمام مى
خدا : جنگ بر او داخل شده و نظرش را در باره ابوبكر و عمر جويا شدند، زيد گفت

ها   رحمت آند و سپس از آن را)صلى اهللا عليه وآله(ابوبكر و عمر دو صحابى پيامبر خدا
 شما قبل از امروز آجا بوديد؟: پرسيد

هدف دشمنان از القاى چنين سؤالى در چنان موقعيت خطرناك و معرآه جنگ يكى 
آيفيت . پيوست شكست زيد حتمى بود از دو هدف بود آه هرآدام از آن دو به وقوع مى

جست آه در اين صورت به  مىاين توطئه از اين قرار بود آه يا زيد از شيخين بيزارى 
اى بود آه امويان و جانشينانشان از  شد و اين وسيله بهانه اسائه ادب به شيخين آشته مى

و يا اينكه زيد از ظالمان و غصب . آردند آن براى نابود آردن دشمنان خود استفاده مى
تفرقه و جست آه باز هم اين عمل موجب  بيزارى نمى)عليهم السالم(آنندگان حق اهل بيت

 .گرديد اختالف ميان يارانش مى

اين سالح مؤثر آه والى آوفه يوسف بن عمر آن را به آار بست آار خود را آرد و 
پيمان شكنان و طمعكاران سپاه را پراآنده ساختند، به عالوه يوسف بن عمر به وسيله 

 .)١٢٩(آند جاسوسان خود براى ياران زيد پول فرستاد تا آنان را خريدارى

عليه (زيد تنها ماند و سپاهش پراآنده گرديد و خود سرنوشت خويش را به امام حسين

 . تشبيه آرد)السالم

امويان پس از آشتن او بدنش را به آوفه برده و در محله آناسه به دار آويختند، اين 
 .)١٣٠(هـ اتفاق افتاد١٢١واقعه در سال 

 

  در برابر قيام زيد)عليه السالم(گيرى امام صادق  موضع

عليه ( داخل شدم، آن حضرت)عليه السالم(مهزم اسدى گويد، بر امام صادق

او را به دار آشيدند، :  در پاسخ گفتم»اى مهّزم آار زيد به آجا رسيده است؟«: فرمودند)السالم
آيا تو خود او را در آناسه «: فرمودند; اسد عرض آردم، در آناسه بنى »آجا؟«: پرسيدند

                                                           
  .٢٧٧ / ٨يخ االمم و الملوك تار.  ١٢٩
  .٣١ /، مقريزى، النزاع والتخاصم٤٣٩ / ٣انساب االشراف .  ١٣٠



 عرض آردم آرى، سپس آن حضرت آنقدر گريه آردند آه صداى »اى؟ اسد بر دار ديده بنى
 .)١٣١(ها از پشت پرده بلند شد گريه زن

موارد متعدد از عمويش زيد دفاع آرده و براى او طلب  در )عليه السالم(امام صادق
ها و اهداف زيد را براى عموم شرح داده و آن را  آرد آن حضرت انگيزه رحمت مى

سبب شد تا )عليه السالم(داد اين رفتار امام ها رسوخ مى مطابق با مفاهيم اسالمى در دل آن
 به حساب آورند نه حرآتى )معليه السال(مردم اين قيام را قسمتى از حرآت امام صادق

 با بعضى از آسانى آه بر ضد قيام )عليه السالم(بيرون از آن به خصوص آه امام صادق
ها  هايى تاريخى از اين مخالفت فرمودند، به نمونه آردند مخالفت مى زيد تبليغات مى

 :توجه آنيد

ينه و نزد امام  به مد)رضي اهللا عنه(من پس از واقعه قتل زيد: فضيل بن يسار گويد. ١
پس )عليه السالم(امام. رفتم و آن حضرت را در جريان نتايج قيام قرار دادم)عليه السالم(صادق

اى فضيل آيا در «: از شنيدن سخنان من و شرح آنچه در ميدان جنگ واقع شده بود فرمودند

را چند تن از آنان  «:فرمود. آرى:  عرض آردم»جنگ با شاميان همراه عمويم زيد بودى؟

عرض  »نكند آه در جواز ريختن خونشان شك دارى؟ «:فرمود.شش نفر: عرض آردم»آشتى؟
فضيل . نمودم اگر در اين مطلب شكى داشتم حتمًا از آشتن آنان خود دارى مى: آردم

 :فرمود گويد شنيدم آه امام صادق مى

 مضى أشرآني اهللا في تلك الدماء، مضى واِهللا زيٌد عّمي وأصحابه شهداء، مثل ما«

 ;»عليه عليٌّ بن أبي طالب وأصحابه

ها شريك نمايد، به خدا سوگند آه عمويم زيد و ياران او شهيد هستند و  خداوند مرا نيز در اين خون

 .)١٣٢(اند طالب و يارانش رفته اند آه امام على بن ابى به همان راهى رفته

 هزار دينار به من دادند تا آن را )عليه السالم(امام صادق: عبدالرحمن بن سّيابه گويد. ٢
 تقسيم آنم، من نيز )عليهما السالم(در ميان بازماندگان شهداى قيام زيد بن على بن الحسين

اين آار را انجام دادم و از آن مبلغ، چهار دينار به عبداهللا، برادر فضيل 
 .)١٣٣(رسيد رّسان

آرد و متحمل پيامدهاى   اين گونه قيام عمويش زيد را دنبال مى)عليه السالم(امام صادق
 و شيعيان انقالبى )عليه السالم(اين دو روايت سطح روابطى را آه ميان امام. گرديد آن مى

                                                           
  .٢٠١ / ٤٦، بحار االنوار ٦٧٢ / ٢امالى طوسى .  ١٣١
 .٢٨٦ /امالى صدوق. ١٣٢
  .٢٧٥ /امالى صدوق. ١٣٣



هاى  اند تا خانواده داده  حتى دستور مى)عليه السالم(دهد آه امام وجود داشت نشان مى
 .ها پول تقسيم شود ن آنشهدا شناسايى شده و ميا

 شيعيان خود را مأمور آرد تا به دور از چشم مأموران )عليه السالم(امام صادق. ٣
 را از باالى چوبه دار به زير آورده و در جاى مناسبى دفن )رضي اهللا عنه(حكومت بدن زيد

 .نمايند

ث شد تا زيد را در چه چيز باع«:  از من پرسيد)عليه السالم(امام صادق: سليمان بن خالد گويد

اول اينكه تعداد ما آم بود و فقط : سه چيز باعث شد: عرض آردم» اين جاى فعلى دفن آنيد؟
هشت نفر بوديم، دومين عامل ترس ما از دميدن صبح و روشن شدن هوا و رسواشدن 
بود، سومين عامل اين بود آه اين قبرى بود آه از پيش براى او آماده شده بود، امام 

 عرض آردم »از آنجا آه او را دفن آرديد تا فرات چقدر فاصله است؟ «: پرسيدند)يه السالمعل(صادق
سبحان اهللا چرا به بدنش آهن نبستيد و او را در «: فرمودند)عليه السالم(پرتاب يك سنگ، امام به اندازه

 .)١٣٤(آف فرات نيانداختيد؟ اين بهترين آار بود

 

  و هشام بن عبدالملك)عليه السالم(م صادقاما

ها و شورش بر حكومت مرآزى خصوصًا پس  در اين جو آآنده از تزاحِم خواسته
 مشغول مرتب نمودن اوضاع در جهت )عليه السالم( امام صادق)رضي اهللا عنه(از قيام زيد

ه هاى بسيارى از قبيل قيام در برابر خليف رسالت خود بودند، از ديگر سو تهمت
مسلمانان، زندقه و جواز سّب و لعن خلفا به سوى شيعه سرازير بود هنگامى آه هشام به 

 به استقبال او آمدند و از ]آه هنوز قدرت را در دست نگرفته بودند[عباس  مدينه آمد بنى
را به » ماهر الخصى« شكايت و بدگويى آردند آه او ميراث )عليه السالم(امام صادق

 .)١٣٥(است را از آن بى نصيب گذاشتهتنهايى گرفته و ما 

 :اند آه در آن آمده است اى خوانده  در اين جا خطبه)عليه السالم(امام صادق

پدر شما آزاد شده ما بود آه از ترس شمشيرهاى ما مسلمان شده بود، وى هيچگاه به سوى خدا و 

والَّذين آمنوا ولم يهاجروا (: رسول او هجرت نكرده و خداوند واليت او را با اين آيه از ما بريد

 )١٣٦()مالكم من واليتهم من شيء

 :سپس فرمود

                                                           
  .٣٥١ ح ٢٥١ - ٢٥٠ / ٨آافى .  ١٣٤
آيد آه اين شخص بدون وارث بوده و چون امام ميراث بر هر بى وارثى است  از مراجعه به آتب روايى بر مى.  ١٣٥

 .ارث او را گرفته بوده است
  .٧٢ /انفال. ١٣٦



اين غالم ما بود آه مرد و ما ميراث او را گرفتيم و چون ما اوالد رسول خدا و ذرارى فاطمه 

 .)١٣٧( هستيم و آن حضرت ميراث پيامبر را گرفت)عليها السالم(زهرا

دار امر خالفت  يد عهده هـ وليد بن يز١٢٥پس از مرگ هشام بن عبدالملك در سال 
اميه از نظر دائم الخمر بودن،  وليد به لقب فاسق مشهور بود، چرا آه در ميان بنى. شد

توجهى به آارهاى مردم آسى به پاى او  درى و بى درايى، پرده شنيدن موسيقى، هرزه
در حاالت او وارد شده در حالت مستى با آنيز خود درآميخت و چون مؤذن ; رسيد نمى
آن .  اذان برداشت، قسم ياد آرد آه بايد اين آنيز براى مردم نماز جماعت بخواندبانگ

هاى وليد را پوشيد و به مسجد رفت و در حال جنابت و مستى براى مردم  آنيز لباس
 .نماز جماعت خواند

وليد حوضى از شراب براى خود درست آرده بود آه در هنگام عيش و عشرت 
نوشيد آه آم شدن شراب حوض در  خت و آنقدر از آن مىاندا خود را به درون آن مى

 .)١٣٨(شد هايش آشكار مى آناره

يعنى پدرش از [بودند » امولد«هاى فسق او اينكه با آنيزان پدرش آه  از ديگر جلوه
 .ازدواج آرد] آمدند ها نامادرى او به شمار مى ها صاحب فرزند شده، و آن آن

 )َو اْسَتْفَتُحوا َو خاَب ُآلُّ َجّبار َعنيد(:  به قرآن مجيد تفأل زد و اين آيه آمد آهوى روزى

وليد قرآن را پاره ) هر زورگوى لجوجى نوميد شد]سرانجام[ گشايش خواستند، و ]پيامبران از خدا[ و
 :آرد و اشعارى با اين مضمون خطاب به قرآن سرود

 .لجوج هستم آنى؟ بدان آه من همان زورگوى آيا زورگويان لجوج را تهديد مى«

 .)١٣٩(آرد هنگامى آه در روز قيامت خدايت را ديدى، به او بگو آه وليد مرا پاره

واى بر تو به خدا : وى چنان در گمراهى فرو رفته بود آه حتى هشام به او گفته بود
 !دانم آيا تو مسلمان هستى يا نه؟ سوگند آه من نمى

 

 آغاز رهايى

اين برهه تاريخِى زندگى امت اسالم آه در آن، امت خواهان سقوط و نابودى 
ى قبلى به وجود نيامده بود بلكه حاصل اميه شدند به يكباره و بدون برنامه ريز بنى

                                                           
 .٢٢ ح ١٧٦ / ٤٧، وبحار األنوار ٢٢٤ / ١مناقب ابن شهر آشوب . ١٣٧
  .٢١٦ / ١حيات الحيوان .  ١٣٨
  .٢١٦ / ٣مروج الذهب . ١٣٩

 فها أنا ذاك جّباٌر عنيد*** أتوعد آل جبار عنيد 
  الوليدفقل يا رّب مّزقني*** إذا ما جئت رّبك يوم حشر 



 آغاز شده و تا نهضت زيد آه )عليه السالم(هاى انقالبى بود آه از نهضت امام حسين فعاليت
 .بود ابهت هشام بن عبدالملك اموى را درهم شكست ادامه يافته

اى به وليد نوشت آه اوضاع خراسان  در چنين شرايطى استاندار خراسان در نامه
وليد در پاسخ او نوشت من فعال مشغول ; هايى به وقوع پيوسته است  و قيامآشفته شده

هستم، آه هر » عايشه ابى ابن«و » معبد«، »عريض« به ]آار مهترى چون رسيدگى[
 .)١٤٠(سه نفر، از آوازخوانان و مغنيان در بار او بودند

 سقوط و زشكارى و سرپيچى از محرمات الهى را  عاقبت اين)عليه السالم(امام صادق
خداوند متعال هفت روز پس از به آتش آشيدن بدن زيد فرمان نابودى : چنين ترسيم فرموده است

 .)١٤١(اميه را صادر فرمود بنى

 را پس از چهار سال از )رضي اهللا عنه(اين وليد بود آه دستور داد بدن مطهر زيد شهيد
 .باالى چوبه دار پايين آشيده و در آتش بسوزانند

 البته از ترس اينكه - مراقبت شديد از دارى آه بدن زيد بر باالى آن آويخته بود 
هاى سازمان يافته بر ضد   نشان از فعاليت- شيعيان آن را از دار پايين آورده و دفن آنند 

نمودند آه چرا   همواره شيعيان را نكوهش مى) السالمعليه(امام صادق; حكومت وقت دارد
 .اند بدن زيد شهيد را از باالى دار پايين بياورند هنوز نتوانسته

اى به اين  هنگامى آه مبارزه با دستگاه اموى شدت پيدا آرد وليد به حاآم آوفه نامه
ان و گوساله عراقيان را از دار پايين بكش، بدنش را در آتش بسوز: مضمون نوشت

 : ٩٧:نوع آلماتى آه در اين نامه به آار رفته، اشاره به آيه[خاآسترش را در دريا بريز 
 .]طه، در باره گوساله سامرى دارد

يوسف بن عمر نيز آنچه را آه خليفه دستور داده بود آامال به اجرا در آورد، او بدن 
 .)١٤٢(زيد بن على را سوزانده و خاآسترش را در فرات ريخت

 

 

 آند  قيام عمويش زيد را تقويت مى)عليه السالم(امام صادق

اميه همواره براى دستيابى به امكان برخوردهاى شديد با مخالفان خود  دستگاه بنى

همچون آفر و زندقه، از هاى ناروا و زشت  آنان را در برابر افكار عمومى آماج تهمت

                                                           
  .١٧٨ / ٥ذهبى، تاريخ االسالم .  ١٤٠
  .٣٢٥ / ١، تفسير عياشى ١٦١ / ٨آافى . ١٤١
  .٣٩١ / ٢، تاريخ يعقوبى ١٢٧ / ٥، ابن اثير ١٢٢ / ٨طبرى . ١٤٢



ساختند تا با اين آار مجوزى براى مباح شمردن خون آنان  مى... ميان بردن اتحاد امت و

 .ها بشورانند پيدا آرده و مردم ساده دل را براى مبارزه با آن

ها موجود بوده و شايع آرده بودند  به همين جهت در باره قيام زيد نيز همين تهمت

 اهداف شخصى، بر سلطان زمان خود آه هشام بن عبدالملك يابى به زيد براى دست

 .باشد و خداوند پيروى از او را بر همگان واجب آرده، سر به شورش برداشته است مى

 :ها چنين فرموده است  در رّد اين شايعات و تهمت)عليه السالم(امام صادق

 او شما را به سوى خود و نگوييد زيد سر به شورش برداشت، چرا آه زيد دانشمندى راستگو بود،

براى نفع شخصى خود فرا نخوانده بود بلكه او شما را به خشنودى آل محمد فراخوانده و اگر پيروز 

نمود، قيام او بر ضد حاآم جامعه و به منظور از ميان بردن سلطه  شد حتمًا به وعده خود وفا مى مى

 .)١٤٣(او بود

و مردى از شيعه در باره قيام زيد گفت و ) زند زيد شهيدفر(ميان يحيى بن زيد 

اى پسر پيامبر پدر تو در قيام خود چون : گويى درگرفت، مرد شيعى به يحيى گفت

 در باره آسانى آه به )صلى اهللا عليه وآله(مجاهدان بود اّما ادعاى امامت آرد و از پيامبر اآرم

خاموش باش، پدر من : يحيى گفت. ستدروغ ادعاى امامت آنند روايات بسيارى آمده ا

شما را به : عاقلتر از اين بود آه چيزى را ادعا آند آه حق او نيست، او فقط گفت

پس امروز : خوانم و مراد او پسر عمويم جعفر بود، مرد گفت خشنودى آل محمد فرا مى

يِن تر آرى، او فقيه: است؟ يحيى پاسخ داد)عليه السالم(امام بر حق امام جعفر صادق

 .هاشم است بنى

 

 آشته شدن يحيى بن زيد

يحيى بن زيد نيز در زمان خالفت وليد بن يزيد آشته شد و جريان شهادت او از اين 

قرار بود آه او پس از شهادت پدرش از آوفه خارج شد و به خراسان و سپس از آنجا به 

من رى و سرخس و سپس به بلخ رفته و در نزد شخصى به نام حريش بن عبدالرح

شيبانى پناه گرفت و در نزد او ماند تا هشام از دنيا رفت و وليد بر مسند خالفت 

 .)١٤٤(نشست

                                                           
 .١٨٨ /الحور العين. ١٤٣
  .١٧٦ /سيد عبدالرزاق ُمَقرَّم، زيد بن على.  ١٤٤



خانه اى به نصر بن سيار نوشت و در آن اطالع داد آه يحيى در  والى آوفه نامه

حريش است، نصر بن سيار از حريش خواست تا يحيى را تسليم آند، حريش منكر وجود 

من از يحيى هيچ اطالعى ندارم، به همين دليل دستور : يحيى در خانه خود شد و گفت

به خدا سوگند، اگر يحيى در زير : دادند تا او را ششصد تازيانه زدند، سپس حريش گفت

 .)١٤٥(دارم تا شما او را ببينيد مىپاى من باشد، پايم را بر ن

هاى اطالعاتى نظام اموى همواره در جستجوى يحيى  پس از اين ماجرا نيز دستگاه

نصر بن سيار لشكرى . ها طوالنى خواهدشد بن زيد بودند پس از ماجراهايى آه بيان آن

يحيى با تعداد هفتاد نفر از ياران خود با . دبا ده هزار سوار به جنگ يحيى بن زيد فرستا

اش اصابت آرد  اين سپاه عظيم روبرو شد و در آخرين نبرد، در اثر تيرى آه به پيشانى

رضوان  (.به شهادت رسيد و تمامى اصحاب او نيز همراه او  شهادت را در آغوش آشيدند

اين ; )١٤٦(دنش را برهنه آردنددشمنان سر يحيى را از بدن جدا آرده و ب; ) اهللا عليهم اجمعين

 هـ به وقوع پيوست جسد شريفش را در١٢٥واقعه در سال 

 بر دار آشيدند و تا قيام ابومسلم خراسانى بر همان دار] گرگان[جوزجان 

 ماند، ابومسلم بدنش را از دار به زير آورده، بر او نماز خواند و او را

 .)١٤٧(آرد دفن

هـ وليد بن يزيد به دست خود امويان آشته شد و يزيد بن وليد بن ١٢٦در سال 

در اين دوره چنان آشفتگى سياسى به . عبدالملك به جاى او بر آرسى خالفت نشست

هر آس آوچكترين اميدى به در دست گرفتن . وجود آمد آه تا آن روز سابقه نداشت

چرا آه مردم در اين زمان چنان از ستم ; ورده بوداى سر بر آ رياست داشت از گوشه

اى آمادگى پذيرش سخن  اميه به ستوه آمده بودند آه بدون هيچ گونه دقت و مطالعه بنى

بينيم در  از اين رو است آه مى. نمود، داشتند هرآس را آه ادعاى برقرارى عدالت مى

 .اين دوران گرايشات سياسى گوناگونى پيدا شد

  بازارى امكان به دست گرفتن اوضاع و انسجام بخشيدندر چنين آشفته

 ها ، براى امام به همه اين گرايشات سياسى و يك سويه آردن آن

 .نبود)عليه السالم(صادق

                                                           
  .١٢٧ / ٥اثير، تاريخ آامل  ابن.  ١٤٥
 .همان .  ١٤٦
  .١٢٧ / ٥اثير، تاريخ آامل  ابن.  ١٤٧



بينيم آن حضرت در قبال اين اوضاع، به عنوان يك اصالحگر و  اينجا است آه مى

 .راهنما ظاهر شدند

وى آورآورانه ديگر مذاهب برحذر آن حضرت گاه ياران خويش را از دنباله ر

گيرى انقالبى فرامى خواندند، البته اگر اشخاص  داشتند و گاه آنان را به موضع مى

 .يافتند مورد اعتماد و داراى عقايد صحيح را مى

 به همه جزئيات موجود در جامعه آگاهى آامل داشتند زيرا حرآتى آه )عليه السالم(امام

بود،  هاى جامعه آن رو به رو بودند اگرچه عكس العمل واقيت با )عليه السالم(امام صادق

هاى  هاى جريان  از فعاليت)عليه السالم(اما مولود خلق الساعه همان جامعه نبود، امام

فكرى وارداتى در آن شرايط و نيز از اهدافى آه گردانندگان اين جريانات در سر 

 .پروراندند آامال آگاه بودند مى

هايى در پشت اين شعارها و  دانستند آه چه اهداف و نيت  به خوبى مى)عليه السالم(امام

عباس براى رسيدن به خالفت مردم را به  ها پنهان شده است مانند شعارى آه بنى پرچم

 همگان را از دنباله روى آورآورانه از اين )عليه السالم(آن فريفتند، اينجا است آه امام

ضرت همواره برضرورت التزام به اصول و اند، آن ح داشته ها بر حذر مى دعوت

 .آردند هاى گمشده اسالمى و الهى تأآيد مى ارزش

اى  هاى خط سياسِى مطابق با شرايط زمانه را به گونه  ويژگى)عليه السالم(امام صادق

اين اند،  فرموده اميه را مستيمًا مورد هدف قرار ندهد به پيروان خود القا مى آه بنى

توان آن را به روشنى در مواضع آن حضرت در قبال قيام  همان سياستى است آه مى

 .آرد  و پشتيبانى آن حضرت از آن به خوبى مشاهده)رضي اهللا عنه(عمويش زيد شهيد

 

 

  در برابر رويدادهاى سياسى)عليه السالم(گيرى امام صادق  موضع

ر رويدادهاى سياسى و  در براب)عليه السالم(گيرى سياسى امام صادق موضع
هاى پيرو و يا دوستدار آن حضرت  پيشنهادهاى رهبرى سياسى آه از جانب گروه

 :توان در دو نكته خالصه آرد گرديد را مى عرضه مى

موضع آن حضرت در برابر پيشنهادهاى رهبرى سياسى آه از جانب : اّول
 .گرديد هاى مختلف مردم به آن حضرت ارائه مى گروه



 بر گرفتن موضع اصولى و برحذر داشتن شيعه از مواضع انفعالى و تأآيد: دّوم
 .منحرف شدن توّسط رويدادهاى سياسى

 

  در برابر پيشنهادهاى رهبرى)عليه السالم(موضع امام

نزد امام جعفر : الّديلم روايت شده آه گفت  از عبدالحميد بن ابى:پيشنهاد اّول
م بن عبدالّرحمن بن نعيم و نامه فيض بن مختار و  بودم آه نامه عبدالّسال)عليه السالم(صادق

اآنون آوفه از جانب : سليمان بن خالد بدست آن حضرت رسيد آه در آن نامه آمده بود
را فتح  ها دستور بدهد آن حكومت مرآزى، حافظ و نگهبانى ندارد و اگر امام به آن

 .خواهند آرد

: اى انداخت و فرمود ، آن را به گوشهها را خواند  نامه آن)عليه السالم(هنگامى آه امام

 .)١٤٨(»دانند آه پيشواى آنان سفيانى است؟ آيا نمى. ها نيستم من امام و پيشواى آن«

عليه ( اين پيشنهاد از طرف گروهى از مردم خراسان به امام صادق:پيشنهاد دّوم

البّته در حقيقت، اين يك پيشنهاد براى قيام و انقالب و دعوت مردم براى .  شده بود)السالم
بلكه نوعى تحقيق درباره شخصى بود آه از آوفه به .  نبود)عليه السالم(بيعت با امام صادق

  به سوى)عليه السالم(خراسان رفته و مّدعى شده بود آه نماينده امام و فرستاده امام صادق
 .اهل خراسان است

 :گفت; حال متن آامل روايت را از زبان راوى حديث حارث بن حصيره ازدى ببينيد

عليه (مردى از اهل آوفه به خراسان آمد و مردم را به واليت جعفر بن محّمد«

گروهى . گروهى از مردم خواسته او را اجابت آرده و پيرو او گرديدند. فرا خواند)السالم
گروه ديگرى نيز ورع . ا بكّلى انكار آرده و او را دروغگو پنداشتندهاى او ر نيز حرف

از هر آدام از اين : راوى گويد. به خرج داده، راه احتياط و توّقف در پيش گرفتند
البّته نماينده . رسيد)عليه السالم(ها مردى به عنوان نماينده به خدمت امام جعفر صادق فرقه

ر آار آن مدعى، توّقف آرده بودند، در مسير گروهى آه اهل زهد و ورع بوده و د
آمد با آنيزى آه در آن آاروان بود مخفيانه  حرآت آاروانى آه از خراسان به مدينه مى

 .مرتكب عمل زنا گرديد

 وارد شديم، آن مرد آه )عليه السالم(هنگامى آه ما بر حضرت امام صادق: راوى گويد
عرض )عليه السالم(او به امام صادق. هم بودسابقه اين آار زشت را داشت، سخنگوى گروه 
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مردى از اهل آوفه به نزد ما آمده و مردم را به واليت شما فرا ; خدا خيرت دهد: آرد
گروهى او را تصديق آرده، گروهى تكذيب و گروه ديگرى نيز زهد و . خوانده است

تو از «: فرمودند)عليه السالم(امام صادق. اند ورع به خرج داده و راه توّقف در پيش گرفته

من از گروهى هستم آه ورع به خرج داده و توّقف : مرد گفت »آداميك از اين سه گروه هستى؟
آه به آن  »اين زهد و ورِع تو در فالن شب آجا بود؟«: فرمودند)عليه السالم(امام صادق. اند آرده

نيدن اين مرد از ش: راوى گويد. شبى اشاره داشت آه مرد مرتكب آن عمل زشت شده بود
 .)١٤٩(شد آالم نگران

 سياست خود را در برابر گروهى از )عليه السالم( اين بار امام صادق:پيشنهاد سّوم
اهدافى اميه، با اشاره غير مستقيم به نقص عقيدتى و فكرى اين مبارزه، و  مخالفان بنى

اين مطلب را از . آه بعضى از عناصر مبارزه آننده به دنبال آن بودند بيان فرمودند
جريان ديدار عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و ديگرانى از بزرگان معتزله با امام 

 آه پس از مطرح آردن نظريه قيام، انقالب و به دست آوردن حكومت )عليه السالم(صادق
 .توان دريافت خواستند، مى د و همراهى ايشان را مىدر نزد آن حضرت، تأيي

بلكه در . ها را رد آرد ها جواب نداده و دعوت آن  نه تنها به سؤال آن)عليه السالم(امام
ها داد به حّل مسأله ديگرى پرداخت آه اهمّيت آن از اجابت خواسته  جوابى آه به آن
اميه  هاى بنى گان از قيامشان، با انگيزههاى قيام آنند چه آنكه اگر انگيزه. آنان بيشتر بود

اى  در حكومت تفاوتى نداشته باشد و از نظر فكرى باهم يكسان باشند، قيام مسلحانه فايده
انگشت روى درد اصلى آه سبب )عليه السالم(به خاطر همين موضوع، امام. نخواهد داشت

روايت . ده بود، گذاشتنداين پيامدهاى تاريك و انحرافاتى آه جامعه اسالمى را متأّلم آر
 :بينيم را از عبدالكريم بن عتبه هاشمى مى

ناگاه جماعتى از معتزله .  در مّكه بودم)عليه السالم(نزد امام صادق: گويد عبدالكريم مى
ها عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و حفص بن سالم و گروه ديگرى از  آه در ميان آن

در آن اّيام، وليد بن يزيد آشته شده و اهل شام در . بزرگان آنان بودند بر امام وارد شدند
اى   آنان بسيار با امام صادق سخن گفتند و خطابه. حال اختالف براى تعيين خليفه بودند

شما خيلى طوالنى صحبت «: ها فرمودند  به آن)عليه السالم(امام صادق. طوالنى ايراد آردند

 . »ا او داليل شما را به صورت مختصر و روشن بيان آنديك نفر از ميان خود نماينده آنيد ت. آنيد مى
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ها عمرو بن عبيد را از طرف خود نماينده آردند و او نيز بسيار طوالنى آالم  آن
ها را  اند و خداوند بعضى از آن اهل شام خليفه خود را آشته: او گفت. خود را بيان آرد

ما ديديم محّمد بن عبدالّله بن . تبه بعضى ديگر مبتال آرده و امورشان متشّتت گرديده اس
خواستيم تا گرد او . حسن مردى است داراى دين و عقل و مرّوت و از خاندان خالفت

جمع شده و با او بيعت آنيم و قيام خود را به همراه او آشكار ساخته، مردم را به سوى او 
 از ما دورى هر آس با او بيعت آند، ما با او هستيم و او از ماست و هر آس. بخوانيم

گزيند، ما نيز دست از او خواهيم داشت و هر آس با ما نبرد آند با او نبرد خواهيم آرد، 
اآنون دوست داشتيم آه اين مطلب . و او را به سمت حّق و اهل حّق باز خواهيم گرداند

چرا آه تو . نياز نيستيم چرا آه ما از نظرات امثال تو بى. را با تو در ميان بگذاريم
 .ر بافضيلت بوده و پيروان فراوان دارىبسيا

آيا نظر همه  «: فرمودند)عليه السالم(هنگامى آه او به صحبت خود پايان داد، امام صادق

 حمد و ثناى الهى را )عليه السالم(امام صادق. بلى:  گفتند»شما همين است آه عمرو بن عبيد گفت؟
 به داليل مختلف احتجاج آرد و بعد بجاى آورد و بر پيامبر و آلش درود فرستاد و با آنان

چرا آه . اى عمرو، از خدا بترس و شما اى گروه، تقواى الهى پيشه آنيد«: رو به عمرو آرد و گفت

، بر )صلى اهللا عليه وآله(پدرم آه بهترين آس بر روى زمين بود و داناترين فرد به آتاب خدا و سّنت رسول خدا

هر آس مردم را به شمشير بزند و آنان :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(مبرپيا: من اين گونه روايت آرده است آه

را به سوى خود بخواند در حالى آه در ميان مسلمانان آسى داناتر از او وجود دارد، گمراه و متظاهر 

 .)١٥٠(»است

 و برترى آن حضرت بر )عليه السالم(عجيب است اين گروه آه به فضيلت امام صادق
پرورانده و از آن  ديگران اعتراف داشتند چگونه فكر بيعت با آس ديگرى را در سر مى

در حالى آه امام صادق ! ها را تأييد آند؟  آار آن)عليه السالم(بدتر توّقع داشتند امام صادق
بايست در آارى آه  آرى، آنان مى. خواند ول و مشروع فرا مىها را به آارى معق آن

 .قصد انجام آن را داشتند تجديد نظر آنند

 

 دارند  شيعه را از گرفتن مواضع انفعالى بازمى)عليه السالم(امام صادق

هاى تاريخى  براى روشن شدن اين موضوع، به مطالعه برخى از نمونه
 :پردازيم مى
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 به شيعيان بر )عليه السالم( اين نمونه تاريخى دربر دارنده تأآيد امام صادق:نمونه اّول
لزوم تحقيق و تتّبع و عجله نكردن در دادن پاسخ مثبت به هر آسى است آه شعار انقالب 

چرا آه انسان اگر بدون .  باشد)عليهم السالم(بيت سردهد، حّتى اگر شعار او شعار اهل
زيان بزرگى آه ممكن است به . بنهد، حتمًا زيان خواهد آردتحقيق و تفّكر به راهى قدم 

و در قيامت بايد بر همه اعمال خرد و آالن خود جواب ; قيمت جان آن شخص تمام شود
بدهد و اگر بدون بّينه و دليل قوى در اين راه آشته شده باشد پشيمانى براى او سودى 

رين هشدار براى شيعيان بود، آه گول حاوى بهت)عليه السالم(اين سياست امام. نخواهد داشت
 قصد اغفال شيعه و استفاده )عليه السالم(هاى سياسى را آه با اّدعاى ارتباط با امام حرآت

 .هاى آنان را به جهت منافع و مصالح خود داشتند، نخورند از توانايى

دم شني)عليه السالم(از امام صادق: خوانيم آه گفت اآنون روايتى از عيص بن قاسم مى
 :آه ميفرمود

به خدا قسم آه اگر . در آارهاى خود دّقت آنيد. از خداى واحدى آه هيچ شريكى ندارد، بپرهيزيد«

يكى از شما گّله گوسفند و چوپانى داشته باشد، اگر چوپان ديگرى را بيابد آه در رابطه با گوسفندان 

به . داناتر را به جاى او خواهد گماشتاو داناتر از چوپان فعلى باشد، چوپاِن اّول را اخراج و چوپاِن 

خدا قسم اگر شما دو جان داشتيد آه با يك جان جهاد آرده و تجربه اندوخته و با جان ديگر مطابق 

اّما شما بيشتر از يك جان . آرديد، جايز بود اين آار را انجام دهيد ايد عمل مى آنچه يافته و فهميده

پس بسيار . ، به خدا قسم آه ديگر امكان توبه نخواهيد داشتنداريد آه اگر آن جان را از دست داديد

هر گاه آسى نزد شما . سزاوار است تا براى آينده و زندگى و جان خود، دست به انتخاب اصلح بزنيد

آمد و شما را به نام ما به انقالب فرا خواند، اّول تحقيق آنيد آه براى چه هدف و زير پرچم چه آسى 

 .)١٥١(»شويد؟ خارج مى

 به اين نكته مهم اشاره دارند )عليه السالم( در اين نمونه تاريخى، امام صادق:نمونه دّوم
آه مهمترين نياز اين مرحله از تاريخ، وجود الگوهاى نيكو و رهبران پاآى است آه با 

 .رفتار شايسته و افكار درست خود، جامعه را پشتيبانى آنند

 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(از امام صادق:  شده آه گفتاز عمرو بن ابان روايت

. پس مايه زينت و افتخار ما باشيد، نه مايه ننگ و عار ما. ايد اى شيعيان، شما به ما نسبت داده شده«

هر يك ! در ميان مردم زندگى آنيد؟)عليه السالم(شود آه مانند اصحاب على چه چيز شما را مانع مى

شد، او را امام جماعت، مؤّذن و  اى داخل مى  در ميان هر قبيله)ليه السالمع(از اصحاب على

                                                           
 .٢٦٤ / ٨ آافى . ١٥١



هاى آنان حاضر شويد و  بيماران مردم را عيادت آنيد، در تشييع جنازه. آردند دار خود مى امانت

نگذاريد ديگران در هيچ آار خيرى از شما پيشى بگيرند آه به خدا . در مساجدشان نماز بخوانيد

 .)١٥٢(» انجام اين آارها سزاوارتر از آنانيدسوگند شما به

 

 شرايط فكرى. ٢

هاى جديدى  هاى فكرى و عقيدتى همچون زندقه، غلّو، اعتزال، جبر و شيوه پديده
قه و تفسيِر هاى ف هاى فكرى در فهم رسالت الهى در عرصه آه در اثر ظهور اين پديده

 به نقطه اوج خود رسيده بود، زاييده )عليه السالم(حديث و تفسيِر قرآن در عصر امام صادق
بلكه . زيسته نبوده، و يكباره به وجود نيامده بود  در آن مى)عليه السالم(شرايطى آه امام
روش ها، خلفايى آه از راه و  هاى فكرى به خّطى آه امويان و قبل از آن وجود اين پديده

هاى ديگرى در پيش   دورى گزيده و در طول بيش از يك قرن، راه)عليهم السالم(بيت اهل
ها ارائه آردند آه  آنان تصويرى دروغين از دين به نسل. آند گرفته بودند، بازگشت مى

 اسالم، به ]نسخه جديد از[جز وسيله توجيهى در دست حّكام نبوده آه به وسيله اين 
هايشان بر ضدِّ  ره خود پرداخته و به فراخور سياستحمايت از سلطه و سيط

اى زشت و  اى شد آه مردم فقط چهره شرايط به گونه. مستضعفان، از آن استفاده آنند
العمل چنين  دينى عكس ديدند و پديده فكرى زندقه و بى غير قابل تحّمل از دين مى

ين، و به وجود آمدن چرا آه پس از استفاده ابزارى حاآمان از د. انحرافى بوده است
 .يافت محيط دينى مضطرب و آآنده از مفاهيم غلط، تفّكر زندقه رواج بسيارى

ها به جايى رسيد آه حّتى مردم در سّنت نبوى، بلكه در فهم  آشفتگى اصول و ارزش
نيز به شّك افتادند و به سوى رأى و استحسان آشيده شده و ) قرآن(آتاب بزرگ الهى 
 .ِى محكمى، از متن روايات و قرآن آريم تجاوز آردندبدون هيچ قانون علم

 در جامعه )عليه السالم(اگر بخواهيم افكار منحرفى را آه در عصر امام صادق
هايى آه اّمت را به اين تشويش و  منتشرشده بود بشناسيم، اّول الزم است پيش زمينه

 .آشفتگِى اعتقادى رسانده بود بشناسيم

هاى روش تحريفى و انحرافِى اموى و نقش مخّرب آن در  اآنون به بعضى از نمونه
 .پردازيم فهم قرآن و سّنت و حوادث تاريخ مى
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 تحريف مصادر تشريع و تاريخ

 الف ـ تحريف در عرصه تفسير قرآن آريم

آردند آه  آنان در تفسير قرآن آريم به آراء شخصى يا روايات اسرائيلى بسنده مى 
 :به عنوان مثال. هاى خلفا بوده است دمت سياستدر خ

خدا شما و ...; )َو الّلُه َخَلَقُكْم َو ما َتْعَمُلوَن(جبريان، بعضى از آيات قرآن آريم را مانند .١

ها  آن. بردند ، براى تأييد فكر منحرف خود به آار مى)١٥٣(سازيد آفريده است آنچه را آه برمى
شتند آه قرآن داللت بر اين دارد آه خداوند بندگان را به آارهايشان پندا اين گونه مى
 .آند مجبور مى

هايى از روى  عقيده جسمّيت بخشيدن به خداوند متعال آه مبتنى بر برداشت. ٢
در اين طرز تفّكر، هيچگاه از معناى . جمود بر ظواهر عبارات قرآنى بنا شده بود

آند آه خداوند دست و  شته نشده، و تصريح مىاللفظى آيات قرآن پا فراتر نگذا تحت
 دست خدا باالى ;)َيُد الّلِه َفْوَق َأْيديِهْم(: صورت دارد و براى اين اعتقاد فاسد به آيات شريف

و ذات باشكوه و ارجمند ; )َو َيْبقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل َو ْاِإلْآراِم( و )١٥٤(هاى آنان است دست

 استدالل آرده و معتقدند آه ديدن خداوند با چشِم سر، )١٥٥(ت باقى خواهد ماندپروردگار
ِإلى َربِّها * ُوُجوٌه َيْوَمِئذ ناِضَرٌة (: آنند آه امكانپذير است و به اين آيه شريف استناد مى

 .)١٥٦(!نگرد و به پروردگارش مى* هايى شاداب و مسرور است   در آن روز صورت ;)ناِظَرٌة

هاى اسرائيلى در رابطه با تفسير آيات قرآن  اين اعتقادات تكيه بر تفسيرها و داستان
در تفسير . و اين موجب پيدايش اين صورت نازيبا از تفسير آيات قرآن شده است; دارد

متعال هنگامى آه عرش را خلق خداوند : االحبار روايت شده آه گفت قرطبى از آعب
بينى  آرد، عرش گفت خداوند چيزى از من بزرگتر نيافريده است و از خود بزرگ

پس خداوند متعال مارى را به سوى او فرستاد تا بر او حلقه زند، آه . گردن برافراشت
اين مار هفتاد هزار بال و در هر بالى هفتاد هزار پر و در هر پرى هفتاد هزار صورت 

ر هر صورتى هفتاد هزار دهان و در هر دهانى هفتاد هزار زبان وجود داشت آه از و د
ها در هر روز، به اندازه قطرات باران و تعداد  ها و دهان هر آدام از اين زبان

ها، ستارگان، به عدد روزهاى دنيا و به تعداد همه مالئكه،  هاى درختان، سنگريزه برگ

                                                           
 .٩٦ /صافات. ١٥٣
 .١٠ /فتح. ١٥٤
 .٢٧ /الّرحمن. ١٥٥
  .٢٣ - ٢٢ /قيامت. ١٥٦



و فقط نيمى از مار . اين مار بر دور عرش پيچيد. يدگرد تسبيح خداوند متعال خارج مى
 .)١٥٧(در اين زمان بود آه عرش تواضع آرد. براى پيچيدن به دور عرش آافى بود

نظام ذوالقرنين به ثرّيا  گويى آه سواره تو مى: االحبار گفت معاويه به آعب
ام خداوند متعال نيز فرموده  اگر من اين را گفته: رسيد؟ آعب در پاسخ به او گفت مى
اى از  اين نمونه. )١٥٨(اى بدو بخشيديم و از هر چيزى وسيله; )َو آَتْيناُه ِمْن ُآلِّ َشْيء َسَبًبا(: است

ينى بود آه به ميراِث حديثى، تفسيرى و تاريخِى مخلوط با اسرائيليات و افتراءاِت دروغ
 و پس از اين آه )صلى اهللا عليه وآله(جهت خدمت به حّكام، بعد از قرنى از وفات پيامبر اآرم

عمر بن عبدالعزيز فرمان رفع ممنوعّيت آتابت حديث را صادر آرد به رشته تحرير در 
آرد تكيه داشت و به عقل انسانى اجازه  مكتب حديث آامال بر روى آنچه روايت مى. آمد
آند و  سّنت قرآن را نسخ مى: تا آنجا آه گفتند. داد الت در حيطه فهم حديث را نمىدخ

قرآن به سّنت نيازمندتر است تا سّنت به قرآن، و نظريه عرضه احاديث بر قرآن، از 
 .)١٥٩(است) المذهبان(آراء زنادقه 

 پيدايش انحرافات فكرى و منتشر شدن سريع آن در هاى تا اينجا بعضى از سبب
ها  تفّكراتى مانند جبر و زندقه و غلّو و به هر آدام از اين. ايم جامعه اسالمى را دريافته
 .در پى اشاره خواهيم داشت

 

 ب ـ تحريف در عرصه حديث شريف نبوى

: ودنددر صحيح ترمذى از پيامبر اآرم روايت شده است آه درباره معاويه فرم. ١
 .)١٦٠(خدايا او را هدايت آننده  و هدايت شده قرار ده و به وسيله او مردم را هدايت آن

. معاويه را جز به خير و نيكى ياد نكنيد: و از عمير بن سعيد روايت شده آه گفت. ٢
 )١٦١(يله او هدايت آنخداوندا به وس: فرمود چرا آه من از پيغمبر شنيدم آه مى

روايت )صلى اهللا عليه وآله(احمد، ابوداوود، َبَغوى، طبرانى و ديگران از پيامبر اآرم. ٣
چرا آه اين شهر منتخب خدا از . بر شما باد به حفظ و نگهدارى شام: اند آه فرمود آرده

                                                           
 .٢٩٥ / ١٥الجامع الحكام القرآن .  ١٥٧
 .١٠٦ / ٣ابن آثير، تفسير القرآن العظيم .  ١٥٨
 .١٢٩ / ١جعفر سبحانى، بحوث فى الملل و النحل .  ١٥٩
 . باب مناقب معاويه٦٨٧ / ٥صحيح ترمذى .  ١٦٠
 .١٤٩ / ١٤آنزالعّمال .  ١٦١



هترين بندگانش را انتخاب آرده خداوند براى سكونت در اين شهر ب. ميان همه زمين است
 .)١٦٢(و خداوند بر اهل شام تكيه آرده است

اهل شام :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(آه پيامبر اآرم: االحبار روايت شده از آعب. ٤
ها از گناهكاران انتقام  شمشيرى از شمشيرهاى خدا هستند آه خداوند به وسيله آن

 .)١٦٣(گيرد مى

صاحِب سرِّ من معاوية بن :  روايت شده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم. ٥
 .)١٦٤(سفيان است ابى

 آه براى گردن زدن العوجاء آه يكى از زنادقه بوده، هنگامى  و گفته شده ابن ابىـ٦
ها حالل را  من در ميان شما چهارهزار حديث جعل آردم آه در آن: شد گفت برده مى

 .)١٦٥(حرام و حرام را حالل آردم

 

 

 

 تحريف در عرصه تاريخ. ج

بر اآرم را به صورتى اى از روايات جعلى وجود دارد آه شخصيت پيام مجموعه
 :نمايد، مانند اين آه ناقص و متناقض در رفتار معّرفى مى

 به صداى آنيزآان آوازخوان و دف نواز گوش )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم. ١
 .دادند مى

بر ! نهاده مىپيامبر اآرم همسرش عايشه را در حالى آه صورت بر صورت او . ٢
 .آرده تا بازى سياهان را ببيند دوش خود سوار مى

آننده  اينكه پيامبر اآرم پس از آنكه همسر فرزند خوانده خود را در حالتى تحريك. ٣
 )١٦٦(!ديد، عاشق او گرديد

 

 )عليه السالم( در زمان امام صادقهاى فكرى منحرف گيرى جهت

                                                           
 .١٤٩ / ١٤آنزالعمال .  ١٦٢
 . به نقل از دالئل النبوه بيهقى١٢٩اضواء على الّسنة المحّمدية .  ١٦٣
 .١٧تطهيرالجنان و الّلسان .  ١٦٤
 .٣٧ / ١ابن جوزى، الموضوعات تحقيق عبدالّرحمن محّمد عثمان .  ١٦٥
 .٦/٣٨، مسند احمد ٢/٦٠٧، صحيح مسلم باب صالة العيدين ١/١٦٩صحيح بخارى .  ١٦٦



 هنگامى آه در جامعه نياز به ايجاد علم آالم و فقه و تفسير احساس گرديد، :جبر. ١
پردازان عقيده جبر با استفاده از احاديثى آه  اى از به وجود آورندگان و نظريه عّده
. زدندشد از ظواهر آن اعتقاد جبر را استخراج آرد، دست به توليد اين نظريه  مى

ها اين نظريه را در خدمت  آن. دانست اى آه خداوند را خالق اعمال بندگان مى نظريه
معناى حقيقى جبر اين است آه . هاى سلطنت آنان قرار دادند دستگاه اموى و تثبيت پايه

ها صادر  بندگان خدا هيچگونه اختيارى از خود نداشته و تمام شّر و خيرى آه از آن
گويند ما هيچ آارى را به اختيار  ها مى آن. شود تعال نسبت داده مىشود به خداوند م مى

شود و اگر  دهيم، بلكه تمام اعمال ما با اراده و مشّيت خداوند انجام مى خود انجام نمى
خوانيم و اگر خداوند بخواهد آه ما شراب  خداوند بخواهد آه ما نماز بخوانيم، نماز مى

اند آه  ى اين عقيده به چند آيه قرآن نيز استناد آردهآنان برا. خوريم بخوريم، شراب مى
 و )١٦٧( نخواهيد خواست]شما[ و تا خدا نخواهد، ;)َو ما َتشاُؤَن ِإّال َأْن َيشاَء الّله(: از آن جمله است

; )َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجاَفَمْن ُيِرِد الّلُه َأْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه لِِْإلْسالِم َو َمْن ُيِرْد (

و هر آه را بخواهد گمراه آند، ; گشايد پس آسى را آه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را به پذيرش اسالم مى

 .)١٦٨(گرداند دلش را سخت تنگ مى

نايت و دهند هر ج روشن است آه معتقدان به چنين اعتقادى، به خود اجازه مى
واجبات را انجام نداده و به ارتكاب محّرماتى چون شرب خمر، . معصيتى را انجام دهند

زنا، دزدى و قتل پرداخته و سپس بگويند خداوند خواست آه من دزدى آنم و دزدى 
بدين ترتيب، انسان هيچگونه . خواست خدا اين بود آه من زنا آنم و من زنا آردم; آردم

اى از نعمت عقل  فى در آنچه خداوند به او داده ندارد و هيچ استفادهاراده، اختيار و تصّر
 .)١٦٩(پس چگونه طمِع ثواب يا ترسى از عقاب خداوند خواهد داشت؟. نخواهد برد

 از ديگر افكارى آه در زمان امام صادق ظهور آرد، تفّكر ):دينى  بى(زندقه . ٢
البّته از رشد و نمّو اين چنين افكار منحرفى در عالم اسالم، آه عالم . دينى بود د و بىالحا

اى آه ديگر  توحيد خالص است، خصوصًا در زمان قدرت و قّوت دين اسالم و در زمانه
آردند،  ها براى آگاهى پيدا آردن از اسالم آه آخرين رسالت الهى است تالش مى مّلت

هاى زندگى مرّوج آن  ستم و فسادى آه امويان در تمام عرصهزيرا .نبايد تعّجب آرد

                                                           
 .٣٠ /انسان. ١٦٧
 .١٢٥ /انعام. ١٦٨
 .١٢٢ / ٢االمام الّصادق و المذاهب االربعه .  ١٦٩



گرديد آه با تفّكرات اسالمى ضّديت تام و تمام  بودند، سبب ظهور چنين افكارى مى
 .داشت

 شنيدم آه )عليه السالم(از امام صادق: از حّماد بن عثمان روايت شده است آه گفت
چرا آه من مطلب را در مصحف . هور خواهند آرد هجرى ظ١٢٨دينان در سال  زنادقه و بى«: فرمود مى

 .)١٧٠(»ام ديده )عليها السالم( حضرت فاطمه زهرا

ايرادى را اميه ايجاد آرده بود، هر گونه سؤال، اشكال و  جّو فكرى آه حكومت بنى
آرد آه  بر افكار صادر شده از سوى حّكام گناهى نابخشودنى دانسته و چنين حكم مى

هاى  انسان فقط بايد شنونده بوده فكر نكند و معتقد باشد آه خالفت اسالمى در طاغوت
هاى  چنين فسادى آه همه عرصه. شود عّباس خالصه مى هاى بنى امّيه و فرعون بنى

گرفته بود موجب ظهور تفّكرات الحادى گرديد آه در حقيقت عكس فكر و انديشه را فرا 
 .بود  العمل همين فساد

اى خود را  العوجاء جلسات فكرى و انديشه آنيم ابن ابى از اينجاست آه مشاهده مى
او منكر اصل و مبدأ . داد فقط با هدف تشكيك در توحيد در مسجد رسول خدا تشكيل مى

 .ود به وجود آمده و خالقى در آار نبوده استهستى سرخ: گفت هستى بود و مى

جعد بن درهم نيز از آسانى بود آه آامال در آفر فرو رفته، بدعتگذار و اصل 
داده  دينى و الحاد خود را بروز مى او به صورت آشكارى بى. اند دينى بوده بى

 .)١٧١(است

اى ريخت و پس از  د اين است آه مقدارى آب و خاك در شيشههاى جع از بدعت
به اصحاب خود ; ها و جانورانى پيدا شدند مّدتى آه در آن گل و الِى داخل شيشه آرم

اين . ام ها شده چرا آه من سبب به وجود آمدن آن. من خالق اين جانوران هستم: گفت
ها آالم او را باطل  ساترين برهانامام صادق با ر.  رسيد)عليه السالم(خبر به امام صادق

ها  ها نر و چند تا از آن ها چندتاست؟ چندتا از آن آرم ها را آفريده است بگويد آه تعداد آن اگر او آن: آردند

ها را آفريده است، دستور بدهد تا از اين صورتى آه  ها چقدراست؟ اگر او آن ماده هستند؟ وزن هر آدام از آن

 .)١٧٢(رآيندهستند به شكل ديگرى د

امّيه با عقل سليم، خوارج و   پس از تعارض ميراث حديثى و تفسيرى بنى:اعتزال. ٣
مرجئه نيز در حكم مرتكب آبيره به تعارض رسيدند و فرهنگى آه در ظاهر قرآن آريم 

                                                           
 .١٧٥ / ٥، اثبات الهداة ١٢٣ / ٢٦، بحاراالنوار ١٧٢بصائرالدرجات .  ١٧٠
 .١٠٥ / ٢، لسان الميزان ٣٩٩ / ١ميزان االعتدال .  ١٧١
 .٢٨٤ / ١امالى مرتضى .  ١٧٢



 رويكرد جمود آرده بود، از حّل اين مشكل عاجز مانده نتوانست به سؤاالتى آه در حالت
از اينجا بود آه افكار معتزله در پاسخ . آيد، جواب گويد هاى ديگر پيش مى به فرهنگ

هاى مدنى در آشور اسالمى و بسيارِى سؤاالتى آه از  به نيازهاى حاصل از پيشرفت
در آن زمان تفّكر معتزلى، اعتماد آامل . شد ظهور آرد سوى حرآات الحادى مطرح مى

ا رّد آرده و به اهل حديث هجوم آورد آه چرا عقل را تعطيل و مطلق بر ظاهر حديث ر
 .خوانند آرده و هر آس را آه با آنان به بحث و مناقشه بپردازد آافر مى

آار حكومت وقت بوده و به سياست حاآم بر زمان   معتزله آمك:خط سياسى معتزله
 نهفته بود، حمله ها آنجا آه به مقّدساتى آه در ضمير اّمت و فكر آن. خود خدمت آردند

آنان اين مطلب را ابراز آردند آه الزمه امامت و خالفت برترى ذاتى و علمى . آردند
آس را آه برتر نيست با وجود شخص برتر، به خالفت و امامت  توان آن بلكه مى. نيست

احمد . برگزيد و همين مطلب را دليل بر مشروعيت خالفت امويان و عّباسيان دانستند
امّيه تمام  ها به شّدت به نفع بنى  جرأت معتزله در نقد و برّرسى شخصيت:امين گويد

ها در مقام تحليل و  چرا آه آمترين اثر نقد و بررسى مخالفان، و قرار دادن آن. شد
 اين بود آه تفّكر -ها باشد  ها تمام شده يا به ضرر آن  چه به نفع آن-بررسى عقلى 

آه در ميان مسلمانان شايع بود آمرنگ  را )عليه السالم(تقديس و عصمت على
 .)١٧٣(آرد مى

به همين سبب بود آه معتزله هميشه مشمول تأييد مطلق و حمايت آامل امويان بوده 
هاى وابسته و  و پس از سقوط آنان به دستگاه حكومت عّباسى مّتصل شده و از سازمان

، عمرو بن عبيد را آه يكى از بزرگان منصور عّباسى. ياوران حكومت عّباسى بودند
 .)١٧٤(داشت معتزله بود بسيار گرامى مى

شيعه معتزله را فكرى خارج از . روابط شيعه و معتزله نيز بسيار خصمانه بود
امامت چرا آه نظريه برترى مفضول بر افضل، يعنى نظريه صحت . دانست اسالم مى

شخصى آه برتر نيست با وجود شخص برتر، معنايش خارج شدن از منطق حّق و آشتن 
عالوه بر اينكه اين نوع تفّكر با . مواهب و نيروهايى است آه خداوند به بشر داده است

َن ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلُموَن َو الَّذي(: فرمايد قرآن آريم مى. قرآن آريم نيز مخالفت دارد

 .)١٧٥(دانند يكسانند؟ دانند و آسانى آه نمى آيا آسانى آه مى«:  بگو;)ال َيْعَلُمون

                                                           
 .٢٩٥ /فجراالسالم.  ١٧٣
 .١٥٠ - ٤/١٤٨تاريخ بغداد .  ١٧٤
 .٩ /زمر . ١٧٥



تمام فجايعى آه امت اسالم در طول تاريخ خود پس از پيامبر اآرم با آن روبرو شده 
تر  انداختن شخص پاييناست به همين موضوِع آنار گذاشتن فرِد برتر و اليقتر و جلو 

گرفت، شخص  و اگر اين چنين آارى در جامعه اسالمى صورت نمى. آند بازگشت مى
افضل و برترين فرد اّمت با رهبرى حكيمانه خود، به نرمى و آرامى اّمت را به سوى 

عليها (چنانكه حضرت فاطمه زهرا. فرمود سرچشمه جوشان سعادت و هدايت رهبرى مى

ى آه بالفاصله بعد از باال رفتن ابوبكر از پّلكان خالفت و نشستن بر ا  در خطبه)السالم
 از اين )عليه السالم( و برآنار آردن امام على بن ابيطالب)صلى اهللا عليه وآله(منبر رسول خدا

جايگاه آه پيامبر اآرم آن حضرت را براى آن معّين فرموده بود، به همين نكته مهم 
 .اند اشاره فرموده

نويسان، حرآت غاليان را در تاريخ اسالم از خطرناآترين و  تاريخ :غلّو. ٤
چرا آه اين حرآت . دانستند ترين حرآات براى جامعه اسالمى آن روز مى نابودآننده

البّته تحليل . سياسى و عقيدتى با هدف ضربه زدن به اسالم از داخل پايه ريزى شده بود
چرا آه .  هم مشكل و سخت بوده استاين حرآت از جانب موّرخان هميشه حّتى امروز

خوِد آورندگان و داعياِن اين فكر و عقيده دست به قلم نبرده و عقايد خود را تدوين 
حرآت غالت در درازمّدت ادامه پيدا نكرد، بلكه مّدت آوتاهى بر صحنه . اند ننموده

يح  با درك صح)عليه السالم(امام صادق. سياست ظاهر شد و سپس به سرعت غروب آرد
از خطرناك بودن اين عقيده، به سرعت در مقابل آن موضع گرفته و برائت و بيزارى 
خود را از اين عقيده و تمام اصول آن آشكارا بيان آرده و آسانى را آه مبّلغ اين عقيده 

هاى ناپاك صاحبان اين  اند مانند ابوالخّطاب مورد لعن قرار داده و مردم را از هدف بوده
 .شته استعقيده برحذر دا

ابوالخّطاب به صورت . ابتداى حرآت غالت در اواخر حكومت امويان به وجود آمد
در زمانى آه آوفه دستخوش امواج . پنهانى افكار خود را در شهر آوفه رواج داد

در آن زمان حرآت عّباسيان راه خود را به سوى پيروزى باز . جريانات سياسى بود
فه را براى نشر عقايد خود انتخاب آرد آه ابوالخّطاب از آن جهت آو. آرد مى
تواند با  بيت در اين شهر زيادند، و احساس آرد مى دانست دوستداران و پيروان اهل مى

اعتبار ساخته و  بيت را بدين گونه زشت و بى فكر ناپاك خود دوستى و محّبت اهل
در محله : دابوعّباس بغوى گوي. بيت از اين راه وارد آورد اى به پيروان اهل ضربه

اى به نام دارالّروم بر فثيون نصرانى داخل شدم و بين ما سخنانى  غربى آوفه در آنيسه
ابن (خداوند عبدالّله : فثيون گفت. من از فثيون در رابطه با ابن آالب سؤال آردم. گذشت



اى  نشست ـ به ناحيه آمد و در آن گوشه مى او به نزد من مى. را بيامرزد) آالب قّطان
ماند، ما  آرد و اگر بيشتر زنده مى ليسا اشاره آرد ـ او احاديث مرا نقل مىاز آ
 .توانستيم همه مسلمانان را به دين نصرانى درآوريم مى

توانند با جسد جسمانى  غالت معتقد بودند آه چيزهاى روحانى مانند مالئكه مى
انب خير است حال اين مطلب يا در ج. ظهور آنند و اين امر از نظر عقلى محال نيست

و .  در برابر بعضى از اشخاص به صورت يكى از اعراب)عليه السالم(مانند ظهور جبرئيل
از ناحيه شر مانند ظهور شيطان به صورت انسان تا اينكه شّر و بدى را به صورت 

يا ظاهر شدن جّن به صورت بشر تا اينكه بتواند با زبان انسانى . انسانى به انجام برساند
تواند به صورت  خداوند متعال نيز مى: گويند ها مى  به همين ترتيب آن.سخن بگويد

 آسى برتر از حضرت )صلى اهللا عليه وآله(و چون بعد از پيامبر اآرم. اشخاص ظاهر شود
 نبوده و بعد از او هم فرزندان آن حضرت به اين آرامت اختصاص يافته )عليه السالم(على
ها  ها جلوه آرده و به زبان آن خداوند به صورت آنباشند،  ها بهترين خلق خدا مى و آن

ها نهاده  بر آن» الهّيه«و به خاطر همين، اسم . آند ها آار مى سخن گفته و با دست آن
داده و ديگران را از اين )عليه السالم(ها اين خصوصّيت را فقط به حضرت على آن!! شد

عليه (داوند متعال امير المؤمنينچرا آه به اعتقاد آنان خ. دانستند بهره مى خصوصّيت بى

 .)١٧٦( را در رابطه با اسرار باطنى تأييد و يارى آرده بود)السالم

. از اينجا ابوالخّطاب اعتقادات خود را آغاز آرد و سپس گمان آرد آه ائّمه پيامبرند
اب معتقد به خدايى جعفر بن محّمد امام ابوالخّط. اند ها خدايان پس از آن اّدعا آرد آه آن

ها  سپس گفت آن. گرديد )عليهم السالم( و خدا بودن پدران پاك آن حضرت)عليه السالم(صادق
الهّيت نورى است آه در نبّوت نهفته و : گفت او مى! فرزندان خدا و دوستان او هستند

. الى نخواهد بودنبّوت نورى است آه در امامت است و جهان از اين آثار و نورها خ
او . خداوند زمان خود است)عليه السالم(آرد آه جعفر بن محّمد ابوالخّطاب گمان مى

بلكه او چون به . بينند نيست جعفر بن محّمد همين شخصى آه مردم او را مى: گفت مى
 !)١٧٧(بينند اين عالم نزول آرده، به اين صورت درآمده و مردم او را به اين شكل مى

عليه (هاى فكرى منحرفى بود آه در زمان امام صادق گيرى اينها مهمترين جهت

هاى   و روش)عليه السالم(گيرى امام رايج گشته بود و ما به زودى موضع)السالم
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را در برخورد با اين افكار منحرف آه با هدف درمان اين دردى آه در  حضرت آن
 .رساندند، پيگيرى خواهيم آرد سالمى آن زمان رو به گسترش بود به انجام مىجامعه ا



 

 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام صادق

 

همه  )عليه السالم(پس از آشنايى با مظاهر فساد و انحرافى آه در عصر امام صادق
اى را آه امام  توان عمق فاجعه هاى زندگى مردم را اشغال آرده بود مى عرصه
 . از ابتدا با آن روبرو بود درك آرد)عليه السالم(صادق

 در برهه پايانى حكومت امويان به شرايطى دست پيدا آرد آه در آن )عليه السالم(امام
به  )عليه السالم(ها قدرى آمتر شده بود و امام صادق به سبب ضعف دولت اموى، مراقبت

المى دستخوش انحراف و دورى از زندگى ديد آه بخش اعظم جامعه اس روشنى مى
هاى جاهلى دوباره پا به عرصه وجود نهاده و قواعد بيگانه از  اند، ارزش واقعى گرديده

دين در فهم قرآن و سنت راه يافته و مضمون و جوهره آن را وارونه آرده است، آن 
آرد آه اوضاع در اواخر عصر اموى آه روزگار رشد مكاتب  حضرت مشاهده مى

تر شده و اآثريت  كرى و جريانات سياسِى دور از اسالم بود روز به روز بحرانىف
قريب به اتفاق مردم در اثر مشاهده ستم و بيدادى آه بر هر دادخواه و معترضى آه سِر 

شد به اميد و آرزوى  اميه را داشت روا داشته مى مخالفت با دستگاِه منحرف از دين بنى
 .ده و آنج عزلت گزيده بودنداميه دل خوش آر نابودى بنى

 همه اين مسائل را به دقت مورد بررسى قرار داده و با حوصله )عليه السالم(امام صادق
 .ها نمود تمام شروع به حل آردن آن

 :خوانيم  را با هم مى)عليه السالم(گفتگوى ُسدْيِر صيرفى و امام صادق

به خدا : محضرش عرضه داشتم داخل شده و به )عليه السالم(بر امام صادق: سدير گويد
 .سوگند، در خانه نشستن سزاوار شما نيست

 چرا اى سدير؟: فرمود

چون شما دوستداران، شيعيان و ياوران زيادى داريد، به خدا سوگند : عرض آردم
داشت هرگز مردان   به اندازه شما يار و ياور مى)عليه السالم(اگر حضرت اميرالمؤمنين
 .دوختند  به جايگاه او نمىقبيله تيم و عدى چشم طمع

 آنى ياران من چند نفر باشند؟  اى سدير، گمان مى:فرمود



 .يكصد هزار نفر: عرض آردم

 يكصد هزار نفر؟: فرمود

 .آرى، و بلكه دويست هزار نفر: عرض آردم

 دويست هزار نفر؟: فرمود

 .آرى، و بلكه نصف مردم دنيا: عرض آردم

 )١٧٨(براى تو مشكل نيست با من به ينُبع: رت قدرى سكوت فرموده و سپس فرمودندحض

 بيايى؟

را زين آرى، آن حضرت دستور دادند تا يك درازگوش و يك استر : عرض آردم
اى سدير آيا از درازگوش چشم : آردند، من اول بر درازگوش سوار شدم حضرت فرمودند

 آنى تا من بر آن سوار شوم؟ پوشى مى

 .تر از درازگوش است عرض آردم استر زيباتر و نجيب

 .تر هستم من در سوارى با درازگوش راحت: فرمود

ند و به راه افتاديم تا من از درازگوش به زير آمده و آن حضرت بر آن سوار شد
 اى سدير پياده شو آه وقت نماز است : فرمودند)عليه السالم(امام صادق. اينكه وقت نماز فرارسيد

پس به راه خود ادامه . اين زمين شوره زار است و نماز در آن جايز نيست: اما پس از آن فرمودند
چون به آن منطقه رسيديم، اى رسيديم آه خاآى سرخ فام داشت،  داديم تا اينكه به منطقه

چراند، آن   به جوان چوپانى افتاد آه تعدادى بزغاله را مى)عليه السالم(چشم امام صادق
 .بود داشتم، خانه نشينى بر من جايز نمى ها پيرو مى اگر به تعداد اين بزغاله: حضرت به من فرمودند

ا شمارش نموده، ها ر ها رفتم و آن پس از نماز به سراغ گله بزغاله: سدير گويد
 .)١٧٩(باشند ديدم آه هفده بزغاله مى

اى آه از فساد و   اين چنين تشخيص داده بودند آه براى جامعه)عليه السالم(امام صادق
تباهى آآنده گرديده است مهمترين نياز، ايجاد جريان اصيل اسالمى است آه توانايى 

 .يى را آه پيامبر گرامى اسالم از جانب خدا آورده بود، داشته باشدها حمل ارزش

هاى ستمكار به دور باشند تا آلت دست  در عين حال، الزم بود آه مردم از حكومت
 .آنان نگردند

هاى اسالمى و ايجاد جريان  پس تنها راه مبارزه با حكومت فاسد، نشاندن ارزش
ها مشارآت داشته باشد، چرا  اقل آم آردن ستمفعال سياسى بود آه در ريشه آنى، يا حد
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آه اگر اراده گروه زيادى از مردم بر استقرار عدالت قرار بگيرد، حاآم حتى اگر ظالم 
گردد زيرا اآثريت مردم با بيدارى ژرف  هم باشد مجبور به برپا داشتن عدالت مى
 .اند شده اسالمى استبداد را نفى آرده و خواهان عدالت

 از عمليات مسلحانه مستقيم بر ضد حاآمان منحرِف زمان خود )ليه السالمع(امام صادق
هاى سياسى است آه  صرف نظر آرد و اين مطلب نشان دهنده اختالف در فورمول

 عميقًا طبيعت آارهاى انقالبى )عليه السالم(آند و امام صادق شرايط زمان به افراد ديكته مى
 .آرد را درك مى

 تالش آرد تا به دور از سرو صدا و بدون تصريح به آارهاى )عليه السالم(امام صادق
سياسى و انقالبى به سوى ايجاد جريان مردمى فراگير، همچنين تربيت جماعت نخبگاِن 

شدند و نظارت بر عملكرد و تنظيم   محسوب مى)عليهم السالم(صالح آه چون نمايندگان ائمه
 آرده و اين افراد را به جبهه متحدى خط مشى آنان در مبارزه با انحراِف فراگير حرآت

در انجام انقالب فكرى و ايجاد بستر مناسب براى ديگرگون ساختن فساد موجود در 
 .آند آوتاه مدت يا دراز مدت بدل

 : در فعاليت خود دو گونه از انحراف را مورد هدف قرار دادند)عليه السالم(امام صادق

 .آرد ت نمود پيدا مىانحراف سياسى آه در رهبرى دول: گونه اول

انحراف عقيدتى، فكرى و اخالقى و پس از آن انحراف سياسى آه در : گونه دوم
 .ميان امت اسالم پيدا شده بود

 عقيدتِى خود را در دو زمينه مهم -گيرِى حرآت انقالبى   سمت)عليه السالم(امام صادق
 :قرار داد

 .هاى سياسى و فكرى آنان گيرى تماس فراگير با اقشار امت و جهت: يك

 .)عليهم السالم(گيرى ايجاد دانشگاه اهل بيت پى: دو

آمد و ما در همين فصل به  هاى فعاليتى عمومى به شمار مى آه هر دو از زمينه
 .بحث در باره آن خواهيم پرداخت

 مختلف آن در تربيت گروه نخبه  با محورهاى)عليه السالم(هاى خاص امام فعاليت
 .شود آه در بخش سوم اين قسمت به آن خواهيم پرداخت خالصه مى

 

 هاى فكرى و سياسى  به گرايش)عليه السالم(رويكرد امام

 :شود  به چند محور مختلف تقسيم مى)عليه السالم(بحث در اين زمينه از فعاليت امام

 



 محور عقيدتى سياسى. ١

 : اين محور را در چند فعاليت متمرآز آردند)عليه السالم(امام

هاى ستمگر مشروعيت نداشته و هر گونه   جا انداختن اين فرهنگ آه حكومت:اول
باشد به اين  ها و دعواها حرام مى ها حتى در رابطه با حل و فصل دشمنى مراجعه به آن

 :روايت توجه آنيد

انظروا الى رجل منكم يعلم شيئًا إّياآم أن يحاآم بعضكم بعضًا الى أهل الجور، ولكن «

مبادا آه هيچ يك از شما ; »من قضايانا فاجعلوه بينكم فإّني قد جعلته قاضيًا فتحاآموا اليه

ديگرى را براى محاآمه نزد اهل جور ببرد، در ميان خود شخصى را پيدا آنيد آه قدرى از دانِش 

يان خود بگماريد آه من او را در ميان او را به حكميت م; آگاهى داشته باشد) بيت اهل(قضاوِت ما

 .)١٨٠(ام شما به قضاوت منصوب آرده

 :و فرموده است

هر مؤمنى آه مؤمن ديگرى را در دعوا و شكايت، نزد قاضى يا سلطان ستمگرى ببرد و او به غير 

 .)١٨١(ن دو حكم آند در گناه آن قاضى شريك استاز آنچه حكم خداوند است در ميان آ

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(و از ابوبصير از امام صادق

هر مردى آه با برادر خود در مورد حّقى درگيرى داشته و يكى از برادران دينى، او را بخواند تا 

ببرد از افرادى خواهد بود آه ) دستگاه ستم(ها   و شكايت نزد ايناما او نپذيرد; اختالف را حل آند

پندارند به آنچه به سوى تو نازل  اى آسانى را آه مى آيا نديده(: مشمول اين آيه شريف قرآن هستند

خواهند داورى ميان خود  مى] با اين همه[اند   آنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان آورده]به[شده و 

 .)١٨٣()١٨٢()اند آه بدان آفر ورزند اغوت ببرند، با آنكه قطعًا فرمان يافتهرا به سوى ط

باره دو نفر از اصحاب ما در :  پرسيدم)عليه السالم(از امام صادق: عمر بن حنظله گويد
ها  آنند و شكايت به نزد حاآم يا دستگاه قضايى آن بدهكارى يا ميراث اختالف پيدا مى

 :برند آيا اين آار جايز است؟ حضرت فرمودند مى

هر آس محاآمه را به آنان ارجاع دهد چه بر حق باشد، يا باطل محاآمه به نزد طاغوت برده است و 

است اگرچه حق مسلم او باشد چرا آه اين حق مسلم را با ها به دست بياورد حرام  مالى آه با حكم آن

خداوند ; حكم طاغوت به دست آورده، در حالى آه خداوند به او فرمان داده تا به طاغوت آفر ورزد

                                                           
 . به نقل از آافى، فقيه و تهذيب٥ ح ١٣ / ٢٧وسائل الشيعه . ١٨٠
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  .٦٠ /نساء. ١٨٢
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خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند، با آنكه قطعًا فرمان  مى(: فرمايد متعال مى

 .)١٨٥(»)١٨٤()اند آه بدان آفر ورزند يافته

 :اند هاى ستمگر را تحريم آرده و فرموده در روايت ديگرى نيز همكارى با نظام

مانند تا  همكاران ستمگران در روز قيامت در خيمه هايى از آتش در انتظار مى) اعوان ظلمه(

 .)١٨٦(سيدگى نمايدخداوند به حساب همه بندگان ر

 :اند و نيز فرموده

 .)١٨٧(را حتى در ساختن مسجد يارى نكنيد) حاآمان ستمگر(آنان 

 :و به يكى از ياران خود فرمودند

همكارى دارى، چگونه خواهى ]از عوامل دولت جور[اى عذافر خبردار شدم آه با ابوايوب و ربيع 

 )١٨٨(.بود روزى آه نام تو را در شمار اعوان ظلمه بانگ آنند

 او از .اميه بود دوستى داشتم آه از آارمندان دستگاه بنى: حمزه گويد على بن ابى
من چنين آردم و او .  اجازه مالقات بگيرم)عليه السالم(من خواست تا برايش از امام صادق

فدايت :  وارد شد سالم آرد و نشست سپس عرضه داشت)عليه السالم(چون بر امام صادق
ام و در آسب  شوم، من دبير ديوان اين قوم هستم و از اين راه مال بسيارى آسب آرده

 .ام مقيد به حالل و حرام نبودهآن اموال چندان 

 :  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

ها را جمع آورى نمايد و با اين  يافتند تا برايشان نويسندگى آند و ماليات اميه آسى را نمى اگر بنى

ها  اگر مردم آن; توانستند حق ما را از ما بگيرند ها شود، هرگز نمى آار موجب زيادى جمعيت آن

 .يافتند ها بود به چيزى دست نمى آردند، جز آنچه در دست آن ر دست آنان بود ترك مىرا د و آنچه

 حال راه نجات من از اين گرفتارى چيست؟: جوان پرسيد

 »بندى؟ اگر بگويم به آار مى« :  پاسخ دادند)عليه السالم(امام

 .بندم آرى به آار مى: جوان گفت

شناسى به  آن چه را آه صاحبانش را مى; ز خود دور آناى ا آنچه از اين راه به دست آورده: فرمود

 .)١٨٩(آن شناسى در راه خدا تصدق صاحبانش بازگردان و آن مقدار آه صاحبانش را نمى

واليت  فرهنگ سازى بر اساس اصول سياسى صحيح و از راه بيان جايگاه :دوم
 .گرديد غصب شده، آه با استفاده از آيات قرآن انجام مى
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آن حضرت در شرايطى آه مكاتب فكرى حاآم بر فرهنگ جامعه فقط به پوسته 
َو ِإِذ (: آيه شريف; ظاهرى آيات قرآن بسنده آرده و از درك عمق و تأويل آن عاجز بودند

 قاَل ِإّني جاِعُلَك ِللّناِس ِإماًما قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّتي قاَل ال َيناُل اْبَتلى ِإْبراهيَم َربُُّه ِبَكِلمات َفَأَتمَُّهنَّ

 و چون ابراهيم را پروردگارش با آلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد، ;)َعْهِدي الّظاِلميَن

: فرمود» ؟]چطور[از دودمانم «: پرسيد] ابراهيم[. من تو را پيشواى مردم قرار دادم«:  فرمود]خدا به او[

خداوند متعال ابتدا ابراهيم را :  را اين گونه توضيح دادند آه)رسد پيمان من به بيدادگران نمى«
به مقام بندگى خود برگزيد، سپس او را به مقام نبوت منصوب آرد، پس از آن به مقام 

برگزيده و درنهايت او را ) دوستى(رسالت ارتقايش داد پس از آن او را به مقام ُخلَّت 
قاَل (: منصب امامت داد، آنگاه آه همه شرايط الزم در او جمع شد به او خطاب آرد آه

 .من تو را پيشواى مردم قرار دادم:  فرمود]خدا به او[; )ِإّني جاِعُلَك ِللّناِس ِإماًما

براهيم بزرگ جلوه نمود آه آن قدر اين مقام در چشم ا«:  ادامه دادند)عليه السالم(آنگاه امام صادق

» ؟]چطور[از دودمانم «: پرسيد] ابراهيم[ ;)قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّتي قاَل ال َيناُل َعْهِدي الّظاِلميَن(: گفت

 .)١٩٠(يابد آرى هيچگاه بى خرد بر پرهيزگار پيشوايى نمى;  رسد پيمان من به بيدادگران نمى«: فرمود

; اين است نگارگرى الهى; )ِصْبَغَة الّلِه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ِصْبَغًة(: ريفآن حضرت آيه ش

اند آه اين نگار گرى همان به   را چنين تفسير فرموده)١٩١()نگارتر از خدا؟ و آيست خوش
امام بر [دادِن رنگ واليت و در آالم ديگرى )١٩٢(رنگ اسالم در آوردن مردمان است

 .)١٩٣(است] عالم ذر[ به مؤمنان در عهد و پيمان ])عليه السالم(حق حضرت على

اين معنى از باطن : اند عالمه طباطبايى در توضيح اين آالم آن حضرت، فرموده
 .آيه گرفته شده است

 سخن گفته و حديث غدير )عليه السالم( براى مردم از اميرالمؤمنين)عليه السالم(امام صادق
اى آه مهمترين رويداد سياسى در طول حيات امت اسالم  خواند، واقعه را براى آنان مى

آن حضرت براى پيشگيرى از به فراموشى سپرده شدن اين رويداد مهم به ياد آورى . بود
 : از آلمات آن حضرت در باره حضرت على است آه فرمود. پرداختند آن مى

صلى اهللا عليه (و آسى است آه به واليت خوانده شده و امامتش در روز غدير خم با گفته پيامبر اآرما

آيا من در صاحب اختيارى شما از خودتان : از قول خداوند متعال اثبات گرديده آه فرمود )وآله

و هستم اين پس هر آس من موال و صاحب اختيار ا: البته، فرمود: سزاوارتر نيستم؟ مردم پاسخ دادند

دارد دوستش بدار و هرآس با او دشمنى  على موالى او است خداوندا هر آس او را دوست مى
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گذارد خوار  نمايد ياريش آن و هر آس او را وامى آند با او دشمن باش، هرآس او را يارى مى مى

 )١٩٤(.آارش باش آار او است آمك و تنهايش ساز و هر آس آمك

در آن زمان آه هنگام آشته شدن وليد و اختالف در ميان اهل شام بود نظر جماعت 
 .زينندرا به خالفت برگ)  بن حسن]بن عبداهللا[محمد (معتزله در باب خالفت اين بود آه 

اى از آنان آه در ميانشان اشخاصى چون عمرو بن  در همين وقت هيأت بلند پايه
 .آمدند)عليه السالم(عبيد، واصل بن عطا و حفص بن سالم بودند به ديدار امام صادق

عبيد پس از اينكه اين گروه نظر خود را منوط به نظر رهبر فكرى خود عمرو بن 
عليه (امام;  و عمرو درگرفت)عليه السالم(آردند، گفت و گويى طوالنى ميان امام صادق

اى عمرو اگر مردم امر خالفت را بدون خونريزى و مشكلى به عهده تو واگذار آنند «: به او فرمود)السالم

 .»آرد؟ و بگويند آسى را به خالفت برگزين، تو چه آسى را به خالفت انتخاب خواهى

 .گذارم و فورًا پاسخ داد آن را در ميان مسلمانان به شورى مىعمر

در ميان  «: فرمود)عليه السالم(امام. بله:  گفت»در ميان همه امت؟«:  فرمودند)عليه السالم(امام

در ميان عرب و :  گفت»در ميان قريش و غير قريش؟«: فرمود. آرى: گفت» ها؟ فقيهان و نيكاِن آن
 .عجم

 »جويى؟ و مرا آگاه آن، آيا تو ابوبكر و عمر را قبول دارى يا از آن دو بيزارى مىاى عمر«: فرمودند
 .ها را به خالفت قبول دارم آن: گفت

توانستى  جستى، مى اى عمرو اگر تو آسى بودى آه از آن دو بيزارى مى«:  فرمودند)عليه السالم(امام

عمر . ها است انى، بدان آه نظر تو مخالف آنها گام بردارى، اما اگر تو دوستدار آن بر خالف عملكرد آن

ابوبكر نيز در هنگام مرگ خالفت . شخصًا ابوبكر را به خالفت برگزيد و در اين آار با احدى مشورت نكرد

عمر هم در پايان خالفت خود، آن را در ميان شش نفر به . را به عمر بازگرداند و او هم با آسى مشورت نكرد

سپس . آسى را در آن شورى قرار نداد بلكه تمام اهل آن شورى از قريش بودندشورى گذاشت و از انصار 

آنم تو و يارانت چندان از آن خشنود  اى سفارش آرد آه فكر مى مردم را در باره رأِى اين شش نفر به گونه

 .نيستيد

 ُعمر چه آرد؟:  عرض آرد)عليه السالم(در اينجا عمرو به امام

او سه روز به صهيب دستور داد تا نماز جماعت را اقامه آند و اين شش «:  فرمودند)عليه السالم(امام

نفر در طول اين سه روز به مشورت بپردازند و جز فرزند عمر آس ديگرى در ميان جلسه آنان داخل نشود 

سپس به گروه مهاجر و انصارى آه در . ها نداشت گيرى آن آه البته او حق هيچ گونه دخالتى در امر تصميم
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ورش بودند توصيه آرد آه پس از تمام شدن مهلت سه روزه اگر اعضاى شورى نتوانستند آسى را به حض

خالفت برگزينند هر شش تن را گردن بزنند، و اگر چهار تن از آنان پيش از پايان سه روز به نتيجه رسيده و 

ى آه قصد تشكيل آن را در ميان آيا شما در شوراي... دو نفر با آنان مخالفت آردند، آن دو نفر را گردن بزنند

 »شويد؟ مسلمانان داريد به چنين شرايطى راضى مى

 

 محور فكرى فرهنگى. ٢

 هاى الحادى الف ـ رويارويى با جريان

رو شدن با جريانات الحاد و   برداشتند، روبه)عليه السالم(هايى آه امام صادق از گام
هاى   در مقابله با آنان از روش)سالمعليه ال(دينى بود آه شرح آن در سابق گذشت امام بى

ها را بيرون ريخته و در برابر اهداف  آردند تا اينكه همه محتواى آن مختلف استفاده مى
 .ناپاك آنان ايستادگى نمايد

 :پردازيم ها مى هايى از اين فعاليت حال به بيان نمونه

ابوشاآر ( به نام و يكى از سران حرآت آفر و الحاد،)عليه السالم(ميان امام صادق. ١
 او را شكست داده، )عليه السالم(ها امام چندين مناظره برگزار شد آه در تمام آن) ديصانى

 .نمودند هاى واهى او را باطل مى افكار و گمان

چه دليلى هست آه تو :  پرسيد)عليه السالم(ها ابوشاآر از امام در يكى از اين مناظره
 اى دارى؟ سازنده و آفريننده

وقتى در خود مطالعه آردم ديدم آه از يكى از اين :  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(ادقامام ص

اگر خود به . ام و يا ديگرى مرا به وجود آورده است دو حال بيرون نيستم، يا خود، خويشتن را به وجود آورده

ام، يا  ختم موجود بودهسا وجود آورنده خودم باشم باز از دو حال بيرون نيست يا هنگامى آه خودم را مى

ام معنايش عدم من  ام چه نيازى بود آه خود را بسازم و اگر موجود نبوده ام اگر موجود بوده موجود نبوده

گيريم آه شق سوم صحيح است  پس نتيجه مى. تواند ايجاد آننده هستى باشد دانى آه عدم نمى است و خوب مى

 و او آسى جز خداوند ]ن در آتم عدم بودم او وجود داشتهآه وقتى م[و آفريننده من آسى غير از من است 

 .)١٩٥(نيست العالمين رّب

مرا به معبودم : وارد شد و گفت)عليه السالم(روزى ديصانى بر امام صادق. ٢
اى بود آه تخم مرغى در دست داشت،   پسر بچه)عليه السالم(راهنمايى آن در آنار امام

اى ديصانى اين آه : تخم مرغ را از او گرفته و رو به ديصانى آرده فرمود)عليه السالم(امام
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اى لطيف فرا گرفته است و  اى ضخيم و سپس پرده بينى دژى است مخفى آه گرداگرد آن را ابتدا جداره مى

اين تخم به همين حالت باقى . شوند  است آه با هم آميخته نمىدر ميان آن طالى ذوب شده و نقره ذوب شده

اصالحگرى از آن بيرون آمده تا از خوبى درون آن خبرى بياورد و نه هيچ مفسده جويى در آن  است، نه هيچ

 گردد داند آيا براى نرينه آفريده شده يا براى مادينه آه ناگهان شكافته مى رفته تا نشانه فسادش باشد، آسى نمى

آيد آيا تو دست تدبير هيچ مدبرى را در پس اين همه  و از آن انواع مختلف پرندگان همچون طاووس بيرون مى

 .بينى؟ صنعت نمى

اش را آشكار آرد و از آنچه آه گفته  ديصانى مدتى سر به زير انداخت، سپس توبه
 .)١٩٦(بود بيزارى جست

 آمد و چند )عليه السالم(زنديق ديگرى آه از زنادقه مشهور بود به نزد امام صادق. ٣
 :آنيم ها اشاره مى مسئله حساس را از آن حضرت پرسيد آه به تعدادى از آن

 آنند؟ بينند پرستش مى بندگان چگونه خدايى را آه نمى: پرسيد. ١

ها با بيدارى از غفلت  بيند، عقل ايمان او را مىها با نور  دل: در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام

ها با ديدن نظم و خوش ترآيبى نظام هستى و استحكام  آند و چشم مانند هر چيز آشكارى وجودش را تأييد مى

ناپذير آن او را  هاى آسمانى و احكام خلل هاى خداوندى، آتاب روابط آن و سپس با ديدن پيامبران و نشانه

 .)١٩٧(»بينند شمندان به ديدن آثار عظمتش اآتفا آرده نيازى به ديدنش با چشم سر نمىمشاهده آرده و دان

 متضمن يك دليل وجدانى است آه همان داللت مخلوقات بر )عليه السالم(پاسخ امام
ها آه بدون  وجود خالق و پى بردن به مؤثر از راه ديدن اثر باشد مانند خلقت آهكشان

 . چيزى جز قدرت خداوند متعال در فضا معلق هستندتكيه بر

هاى آرامش يافته از ايمان است آه از ديدن  سپس فرموده آه خردهاى بيدار و دل
آند چرا آه هميشه اثر بر مؤثر و  مخلوقات بديِع خداوند متعال، خدا را مشاهده مى

 .آند معلول بر علت داللت مى

 آنيد؟ ىپيامبران را چگونه اثبات م: پرسيد. ٢

 : در جواب او فرمودند)عليه السالم(امام صادق

چون ثابت آرديم آه خالقى داريم آه ما را آفريده و از ما و هرچه آفريده باالتر و برتر است و اين 

توانند او را به عيان مشاهده و لمس آرده و با هم تماس  آفريننده داراى حكمت بوده  و مخلوقات او هم نمى

شند تا در مسائل مختلف با هم گفتگو آنند الزم است تا در ميان خلق خود سفيرانى داشته باشد تا مستقيم داشته با

ها خواهد بود  آنان، مردم را به منافع و مصالح و آنچه موجب بقاى آنان بوده و ترك آن باعث نابودى آن

                                                           
  .٧٢ ـ ٧١ / ٢، احتجاج ٨٠ / ١اصول آافى .  ١٩٦
  .٧٧ / ٢احتجاج  .  ١٩٧



 دانا در ميان مخلوقات به پس ضرورت وجود امر و نهى آنندگانى آه از جانب آفريننده حكيم. راهنمايى آنند

و دانسته شد آه خداوند در ميان خلق خود آسانى دارد آه او را به مردم . اين آار مأمور شده باشند ثابت شد

ها پيامبران خدا و برگزيدگان او از ميان مخلوقات بوده، حكيمانى هستند آه خداوند آنان را  شناسانند و آن مى

يان مردم برانگيخته است، آنان در تمام شئون زندگى، با مردم اشتراك بر اساس حكمت تربيت آرده و در م

داشته و از نظر خلقت و شكل و شمايل و حاالت زندگى فرقى با مردم ندارند، اما در عين حال از جانب خداوند 

ى حكيم دانا به وسيله حكمت و دليل و برهان و معجزاتى از قبيل زنده آردن مردگان و شفادادن به نابينا

ماند حجتى آه داراى چنان  اند، پس زمين خالى از حجت نمى مادرزاد و مبتاليان به بيمارى پيسى، تأييد شده

 .اند و همچنين بر عدالت آنان داللت داشته باشد چه پيامبران آورده دانشى باشد آه بر راستِى آن

 : اضافه آردند)عليه السالم(امام صادق

يچگاه از حجت خالى نخواهد بود و اين حجت حتمًا بايد از نسل انبيا باشد اعتقاد ما بر اين است آه زمين ه

و خداوند هيچ پيامبرى را از غير نسل پيامبران به پيامبرى برنگزيده است، زيرا خداوند براى آدميان راهى 

د آورده اى از حضرت آدم خارج ساخته آه انبيا و رسوالن را از آن به وجو نورانى تشريع آرده و نسل پاآيزه

هاى پدران پاك پاآيزه مانده و در رحم  ترين جوهره الهى، و برگزيدگان خداوند هستند، در پشت آه خالص

هايشان به اين نسل پاك اصابت  اند و هرگز زناآارِى جاهلّيت و درهم ريختگِى نسب مادران محافظت شده

رار داده است آه برتر و باالتر از آن نكرده است، چرا آه خداوند متعال آنان را در چنان جايگاه بلندى ق

 .جايگاهى نيست

پس هرآه خزانه دار دانش خداوندى، امانتدار علم غيب، امانتدار اسرار الهى ، حجت خداوند بر بندگان و 

زبان گويا و مترجم آالم خداوند بر آنان باشد، بايد آه دارى چنين نسب پاآى باشد، پس ممكن نيست، حجت 

 به ميراث برده، در )صلى اهللا عليه وآله(ير از نسل پيامبران باشد، او با علمى آه از پيامبرخداوند از نسلى غ

آند، اگر  است و اگر مردم امامتش را انكار آردند سكوت پيشه مى)صلى اهللا عليه وآله(ميان مردم جانشين پيامبر

ها رايج شده  دينى دارند و راى و قياسى آه در ميان آنهم تا آنون امت اسالم، عليرغم اختالفى آه در دانش 

ها است، و اگر آنان به امامِت امام و  باقى مانده است، به برآت مقدار آمى از علم پيامبر است آه در دست آن

آموختند، عدالت در جامعه ظهور  جانشين پيامبر گردن نهاده، از او پيروى نموده و دانش دينى را از او مى

ختالف و درگيرى از ميان آنان رخت بر بسته، ثبات و استقرار بر آار شان حاآم شده، دين آشكار آرده، ا

گرديد، اما بعيد است آه مردم، پس از فقدان پيامبر به پيروى از امام بر حق  گشته و يقين بر شك پيروز مى

ش از پس او دستخوش اختالف و گردن نهند چرا آه تاآنون هيچ پيامبرى از دنيا نرفته است مگر اين آه پيروان

 .اند درگيرى گرديده

 آيد؟ اين حجت با چنين صفاتى به چه آار مى: پرسيد. ٣



يقتدى به ، ويخرج عنه الشيء بعد الشيء، « :  در پاسخ فرمودند)عليه السالم(امام صادق

برهم، مكانه منفعة الخلق، وصالحهم فإن أحدثوا في دين اهللا شيئًا أعلمهم، وإن زادوا فيه أخ

ها يكى پس از ديگرى از   از جانب مردم مورد تبعيت قرار گرفته، دانش;»وإن نقصوا منه شيئًا أفادهم

ها است، اگر روزى در دين بدعتى آوردند  آند، بودن او سود رسانى به مردم و اصالح امور آن او بروز مى

 .)١٩٨(آند يا چيزى به دين خدا افزوده يا از آن آاستند، آگاهشان مى

هاى   آنقدر به پاسخ)عليه السالم(در اين گفت و گوى عميق و سطح باال امام صادق
ها به نود و پنج رسيد و ما براى  مستدل و مفصل خود ادامه دادند آه شمار سؤال و پاسخ

 .اختصار به نقل سه مورِد اول بسنده آرديم

 

 مبارزه با جريان غُلّو. ب 

هاى غاليان بسيار   در برابر جريان غلو و فعاليت)عليه السالم(وضع امام صادقم
 :اند استوار و قاطع بود، آن حضرت به ُسدير فرموده

اى ُسدير چشم و گوش، پوست و مو، و گوشت و خون من از اين گروه بيزار است، خدا و رسول نيز از 

ند، به خدا سوگند آه در روز قيامت آه خداوند ميان من و ايشان بيزار باد، اينان بر دين من و پدران من نيست

 .)١٩٩(ها خشمگين است آنان جمع آند بر آن

سخن به ] از سران ُغالت[» ابوالخطاب« از )عليه السالم(پيش امام صادق: ميسره گويد
 آسمان بلند ميان آوردم آن حضرت در حالى آه تكيه داده بودند انگشت خود را به سمت

 :آرده و فرمودند

گيرم آه او آافر، فاسق و  لعنت خدا و مالئكه و تمام مردم بر ابوالخطاب باد، خداوند را شاهد مى

 .ها با او همراه است گردد و شب و روز در شديدترين عذاب مشرك بوده و با فرعون محشور مى

 :سپس فرمود

 .)٢٠٠(باشند به خدا سوگند، به خدا سوگند آه من برتر از آنم آه اين دوزخيان گرداگرد من

 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(از امام صادق: منصور گويد عيسى بن ابى

ترم باعث نگرانى من شده خداوندا ابوالخطاب را لعنت آن، آه او در همه احوال، حتى در ميان بس

 .)٢٠١(است، خداوندا داغى آهن را به او بچشان

                                                           
 .٧٨ ـ ٧٧ / ٢شيخ طبرسى، احتجاج .  ١٩٨
  .٢٦٩ / ١اصول آافى .  ١٩٩
  .٥٢٤ ح ٢٦٩آّشى، اختيار معرفة الرجال .  ٢٠٠
  .١١٥١ ح ٢ / ٢٠ و به نقل از آن عوالم العلوم والمعارف ٥٠٩ ح ٢٩٠اختيار معرفة الرجال .  ٢٠١



حتى  در برابر اين طايفه خطرناك موضع بسيار سختى داشته و )عليه السالم(امام صادق
چشم برهم زدنى از مبارزه با آنان آوتاه نيامدند، تا اينكه موفق به خنثى آردن 

هاى  هاى يهود با اسالم و دنباله فتنه انگيزى  آه بر آمده از آينهورزى- هاى آنان  توطئه
اى در   گرديدند، و اگر مختصر مجالى به آنان داده يا لحظه-تاريخى آنان بر ضد آن بود 

 .شكستند  سستى آرده بودند، آمر تشيع را مىمبارزه با آنان

توان به شدت سوز و درد امام  از دو روايتى آه به ذآر آن خواهيم پرداخت مى
 و بيم آن حضرت از مؤثر شدن اين دعوت انحرافى آه با شعار )عليه السالم(صادق

 . دريافت به ميدان آمده بود در ميان امت را به خوبى)عليهم السالم(دروغين حّب اهل بيت

از :  به من فرمودند)عليه السالم(امام صادق: از عنبسة بن مصعب روايت شده آه گفت

شما دست خود را بر : گفت شنيدم آه ابوالخطاب مى:  عرض آردم؟اى ابوالخطاب چه شنيده
ايد آه او حامل دانش، محل اسرار و امين بر زنده و مرده  اش نهاده و فرموده روى سينه
 .ما است

 : فرمودند)عليه السالم(صادقامام 

اينكه ; به خدا سوگند چنين نيست، هرگز عضوى از بدن من عضوى از بدن او را لمس نكرده است

دانم، به همان خدايى آه جز او خدايى  علم غيب مى) )عليه السالم(امام صادق(آند من  او ادعا مى

و خداوند مصيبتم را در سوگ مردگانم پاداش نداده و مرا از برآت ; )٢٠٢(دانم نيست من غيب نمى

ام  و اما اين ادعا آه من گفته; مند نگرداند اگر من چنين چيزى را به او گفته باشم د زندگانم بهرهوجو

او حامل علم ما است هم دروغ است و خداوند مصيبتم را در سوگ مردگانم پاداش نداده و مرا از 

 .)٢٠٣(مند نگرداند اگر چنين چيزى گفته باشم برآت وجود زندگانم بهره

به غاليان بگو با توبه :  همچنين در حديث ديگرى به مرازم فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .آه شما آافر، فاسق و مشرك هستيد; به سوى خدا باز گرديد

جعفر بن محمد :  رفتى به نزد بشاِر عشيرى برو و به او بگوچون به آوفه: وباز به مرازم فرمودند

چون آه داخل آوفه شدم : مرازم گويد.اى آافر اى فاسق اى مشرك من از تو بيزارم: گويد به تو مى
اى آافر اى فاسق اى مشرك من :به تو گفته است)عليه السالم(جعفر بن محمد: به بشار گفتم 
. آرى از تو اين گونه ياد آرد: گفتم! نامى از من برد؟مواليم : بشار گفت. از تو بيزارم

 .)٢٠٤(»خداوند تو را جزاى خير دهد: گفت

                                                           
مّدعى آن  هستند )عليه السالم( نفى علم غيب استقاللى است آه غاليان در باره ائمهاينجا در مقام) عليه السالم(امام.  ٢٠٢

عنايت شده ) عليهم السالم(اطهار و ائمه) صلى اهللا عليه وآله(نه علم غيبى آه از جانب خداوند متعال به پيامبر اآرم
 .است

 .٣٧٥/  ٢ وبه نقل از آن در االمام الصادق والمذاهب االربعة ٥١٥ ح ٢٩٢معرفة الرجال  آّشى، اختيار .  ٢٠٣
  .٣٧٥/  ٢ وبه نقل از آن در االمام الصادق والمذاهب االربعة ٧٤٤ ح ٣٩٨آّشى، اختيار معرفة الرجال  .  ٢٠٤



از خباثت، پافشارى و برنامه ريزى ريشه دار اين فرد تا بدان پايه رسيد آه پس 
به نزد )عليه السالم( توسط مرازم باز هم براى ديدار با امام صادق)عليه السالم(شنيدن پيغام امام
عليه (وارد شد امام صادق )عليه السالم(هنگامى آه بشار عشيرى بر امام. آن حضرت رفت

و تو هيچگاه در  از نزد من خارج شو آه خداوند تو را لعنت آند به خدا سوگند آه من :  به او گفتند)السالم

عليه (، امام هنگامى آه بشار از مجلس خارج شد. زير يك سقف با يكديگر جمع نخواهيم شد

 : فرمودند)السالم

او شيطانى است آه ; اى را به مانند اين فاجر خوار و آوچك نكرده است واى بر او خداوند هيچ بنده

ذر باشيد و حاضران اين خبر را از قول به گمراه آردن ياران و شيعيان من آمده است، پس از او برح

و پشت پدران و رحم مادران مرا در بر ; من به غايبان برسانند آه من بنده خدا و زاده آنيز خدا هستم

 .)٢٠٥(گرفته و سپس خواهم مرد و پس از مرگ برانگيخته شده و مورد بازخواست واقع خواهم گرديد

 

 

 ارائه راه صحيح فهم دينى. ج 

آرد به   در همان زمانى آه با اين جريانات فكرى مبارزه مى)عليه السالم(امام صادق
پرداخت آه سنگ بناى بعضى از مكاتب فقهى گرديده  مبارزه با جريانات ديگرى هم مى

روح شريعت اسالم منافات داشت و ممكن بود دين اسالم را از درون نابود بود آه با 
 ياران خود را از )عليه السالم(از اينجا بود آه امام صادق. آرده و محتواى آن را تغيير بدهد

اند، آن حضرت به ابان بن تغلب فرموده  داشته عمل به مبانى اين جريانات بر حذر مى
اى ابان، اگر سنت مورد قياس قرار گيرد دين نابود ; »إذا قيست محق الدينإّن الُسنة ! يا أبان«: است

 .)٢٠٦(شود مى

اى  ها فعاليت گسترده امام در راه اثبات بطالن اين مكاتب و عدم مشروعيت آن
 .داشتند

ه مانند يكى از منابع استنباط احكام ابوحنيفه مكتب قياس را پايه گذارى آرد و از آن ب
 بر آار او خط بطالن آشيده و نادرستى )عليه السالم(آرد اما امام صادق شرعى استفاده مى

 .نموده است نظريه او را برايش آشكار مى

 و ابوحنيفه در اين رابطه انجام )عليه السالم(به يكى از مباحثاتى آه ميان امام صادق
 :شده است توجه آنيد

                                                           
  .٢٣٥/  ١نقل از آن در االمام الصادق والمذاهب االربعة  وبه ٧٤٦ ح ٤٠٠آّشى، اختيار معرفة الرجال  .  ٢٠٥
 .  به نقل از محاسِن برقى ٤٠٥ / ١٠٤بحار االنوار .  ٢٠٦



عليه (به همراه ابوحنيفه به محضر امام صادق» شبرمه ابن«ته شده آه گف

 .»اين آه همراه تو است آيست؟«: شبرمه فرمود  به ابن)عليه السالم(رسيدند، امام)السالم

 .مردى است آه در امر دين داراى بصيرت است: شبرمه پاسخ داد ابن

 .»آند؟ ه رأى خود قياس مىشايد آه او در امر دين ب«:  فرمودند)عليه السالم(امام

 .آرى: وى پاسخ داد

 .نعمان:  پاسخ داد»نامت چيست؟«:  رو به ابوحنيفه آرده و فرمودند)عليه السالم(امام

 »اى؟ اى نعمان، آيا هيچ سر خود را قياس آرده«:  سؤال آرد)عليه السالم(امام

 چگونه سر خود را قياس آنم؟: ابوحنيفه گفت

دانى آه چرا آب چشم شور، ماده داخل  آنم چيزى بلد باشى، آيا مى فكر نمى«: امام به او فرمودند

 .»گوش تلخ، جداره بينى خنك و آب دهان شيرين و گوارا است؟

سؤال )عليه السالم(امام. ابوحنيفه حيران شد و از اين مطالب اظهار بى اطالعى آرد
ابتداى آن آفر، و انتهاى آن ايمان اى سراغ دارى آه  آيا جمله «:ديگرى را مطرح آرده و فرمودند

 . ابوحنيفه پاسخ داد نه»باشد؟

 تقاضا آرد آه سّر اين امور را براى او )عليه السالم(سپس ابوحنيفه از امام صادق
 : فرمودند)عليه السالم(اما صادق; توضيح دهد

 فضل و آرم خود  مرا خبر داده است آه خداوند متعال به)صلى اهللا عليه وآله(پدرم از جدم رسول خدا

براى آدم اين خصوصيات را قرار داده آه آب چشمش شور است تا اگر چيزى از خارج در آن افتاد 

اى وارد گوش انسان شد به سمت مغز پيشروى  ها را تلخ آرد تا اگر حشره آن را پس بزند، گوش

ر اثر استنشاق نكند و آن تلخى موجب بازگشت او به خارج از گوش شود، خداوند جداره بينى را د

هوا سرد آرد تا از فاسد شدن مغز جلوگيرى شود، و طعم دهان را شيرين و گوارا آرد تا انسان 

 .بتواند طعم غذاهاى مختلف را درك آند

اى  مرا از جمله:  آرد و عرضه داشت)عليه السالم(ابوحنيفه  دوباره رو به امام صادق
 . آنآه ابتداى آن آفر و انتهاى آن ايمان است آگاه

» ال اله«گويد  در جمله شريف ال اله اال اهللا چون بنده مى:  به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .ايمان است» االاهللا«گويد  آفر است و چون مى

 : ابوحنيفه را از عمل به قياس چنين نهى فرمودند)عليه السالم(آنگاه امام



آه اولين آسى آه قياس آرد شيطان بود آه چون اى نعمان، پدرم از جدم پيامبر مرا خبر داده است 

مرا از آتشى . من از او بهترم: گفت(: گفت; بر آدم سجده آنيد: خداوند به همه مالئكه امر فرمود

 .)٢٠٧()آفريدى و او را از ِگل آفريدى

عليه ( شرفياب شد، امام صادق)عليه السالم(ى به محضر امام صادقابوحنيفه بار ديگر

هاى پيش و  چهار دندان ميان دندان[دندان رباعيه  دانى آه آفاره ُمحرمى آه آيا مى: از او پرسيد)السالم

 آهويى را بشكندچيست؟] دندانهاى نيش

 .دانم اى پسر پيامبر نمى: اطالعى آرد و گفت ابوحنيفه اظهار بى

 اى آه آهو دندان رباعيه ندارد و فقط دندان ثنايا دارد؟ آيا ندانسته: رمودندامام ف

 ديدار آرد در اين ديدار نيز از )عليه السالم(ابوحنيفه براى بار سوم نيز با امام صادق
 . مطرح فرمودند باز ماند)عليه السالم(پاسخگويى به سؤاالتى آه امام

آيا قتل در نزد :  مطرح فرمودند اين بود)عليه السالم(هايى آه امام صادق از جمله پرسش

 .البته قتل: ابوحنيفه گفت خدا گناه بيشترى دارد يا زنا؟

چگونه است آه خداوند در اثبات قتل دو شاهد را آافى دانسته و لى در :  فرمودند)عليه السالم(امام

آه در )عليه السالم(ى براى آالم امام ابوحنيفه هيچ پاسخداند؟ اثبات زنا حتمًا چهار شاهد را الزم مى
 .واقع ردِّ نظريه قياس او بود نداشت

» نماز باالتر است يا روزه؟:  سؤال ديگرى را مطرح فرمودند)عليه السالم( سپس امام صادق

 .البته نماز باالتر است: ابوحنيفه در پاسخ گفت

ب است زن حايض نمازهايى را آه پس بنا بر نظريه قياس تو واج:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

در ; هايى را آه در آن ايام نگرفته الزم نيست به جا آورد در حال حيض نخوانده به جا آورد و قضاى روزه

 !حالى آه خداوند متعال قضاى روزه را واجب آرده و قضاى نماز را واجب ننموده است؟

فه ثابت آند آه دين خدا با قياس ها قصد داشت تا به ابوحني  با اين مثال)عليه السالم(امام
سپس امام براى بطالن آامل نظريه قياس ابوحنيفه پرسش . شود و استحسان دريافت نمى

 .تر است بول آثيف: ابوحنيفه در پاسخ گفت» تر است يا منى؟ آيا بول آثيف: ديگرى را مطرح فرمودند

تر  ايد از بول غسل آرد چون آثيفپس بنا بر مسلك قياسِى تو ب:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

در حالى آه خداى تعالى غسل را از منى ; است و چون منى آثافت آمترى دارد بايد براى آن وضو گرفت

 .واجب آرده است نه از بول

                                                           
  .١٦ ح ٢٢٦ / ٤٧ و به نقل از آن در بحار األنوار  ٢٠ ح ٥٨ / ١اصول آافى .  ٢٠٧



گويى  مى چه:  حديث خود را در رّد او اين گونه از سر گرفتند آه)عليه السالم(سپس امام

ها با همسرانشان در يك شب  آن. آنند ر يك شب خود و غالمش ازدواج مىدرباره مردى آه غالمى دارد و د

آن دو زن دو پسر به دنيا . گذارند آنند و سپس به مسافرت رفته، آن دو زن را در يك خانه مى خلوت مى

به نظر . مانند دو زن آشته شده و دو پسر باقى مى. شود ناگاه در شبى خانه بر سر آنان خراب مى. آورند مى

و آداميك از اين دو پسر مالك است، آدام يك مملوك، آدام يك از اين دو پسر وارث است و آدام يك از اين دو ت

 رسد؟ به ارث مى

من فقط در : در اينجا نيز ابوحنيفه به ناتوانى خود از جواب اعتراف آرد و گفت
 .زمينه حدود صاحبنظر هستم

گويى در مرد آورى آه چشم آدم  چه مى: ردند سؤال ديگرى را مطرح آ)عليه السالم(اينجا امام

 .شود؟ بينائى را از آاسه درآورد و دست مردى را قطع آرد؟ چگونه حّد بر او جارى مى

من مردى هستم آه به آنچه : ابو حنيفه باز به عجز خود اعتراف آرد و گفت
 ...اند دانش دارم پيامبران بر آن مبعوث شده

مرا خبر بده از قول خداوند تعالى به : ال ديگرى را مطرح آردند سؤ)عليه السالم(در اينجا امام

عليه (سپس امام)٢٠٨()شايد آه پند پذيرد يا بترسد(: ها را به سوى فرعون فرستاد موسى و هارون وقتى آن

 )عليه السالم(امام. آرى: ابوحنيفه گفتآيا اگر تو بگويى لعّل به معناى شك نيست  :فرمودند)السالم
 .دانم نمى: ابوحنيفه گفت !است؟ لعّل باز هم به معناى شك: وقتى خدا گفت: فرمودند

 بدين گونه آنچه را آه از مسأله قياس، در ذهن ابوحنيفه رسوب )عليه السالم(امام صادق
آنى آه فتواهايت مطابق آتاب  تو گمان مى: آرده بود از ذهن او خالى آرده و به او فرمودند

تو گمان دارى آه صاحب قياسى اّما بدان . اند نيستى  آسانى آه علم آتاب خدا را به ميراث بردهخداست، اّما از

تو گمان . دين اسالم بر قياس بنا نشده است. آه اّولين آسى آه قياس آرد ابليس بود آه لعنت خدا بر او بود

ز آسى غير از او خطا اما رأى و نظر از رسول خدا صحيح است و ا. آنى آه صاحب رأى و نظر هستى مى

 تا ميان مردم به ;)209))ِلَتْحُكَم َبْيَن الّناِس ِبما َأراَك الّلُه(: چرا آه خداوند متعال فرموده است. و اشتباه است

صلى اهللا (آنچه خدا به تو آموخته داورى آنى اّما اين مطلب را براى آس ديگرى غير از پيامبر اآرم] موجب[

اّما آنكس آه قرآن بر او نازل شده . گمان دارى آه در مسأله حدود الهى صاحبنظر هستى. گفته استن)عليه وآله

اى آه به تمام آنچه پيامبران بر آن  تو گمان آرده. سزاوارتر است آه در اين مسأله صاحب رأى و نظر باشد

ن چيزى است آه انبيا به ابالغ آن اّما آخرين پيامبران الهى، داناترين آس به آ.اند عالم و دانايى مبعوث شده

 .اند مبعوث گرديده

                                                           
  .٤٤ /طه. ٢٠٨
 .١٠٥ /نساء. ٢٠٩



 داخل شد و او سؤالى از او )صلى اهللا عليه وآله( ابوحنيفه بر پسر پيامبر: گفتند اگر اين نبود آه مردم مى

 .حال برو و اگر اهل قياسى، قياس آن. آردم نكرد، من از تو سؤالى نمى

پس از اين مجلس به :  عرضه داشت)لسالمعليه ا(اينجا بود آه ابوحنيفه به امام صادق
 .خدا سوگند آه سخنى از رأى و قياس در دين خدا بر زبان نخواهم راند

. دهد هرگز، حّب رياست تو را امان نمى:  در جواب او فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .)٢١٠(همچنانكه پيشينيان تو را نيز به حال خود نگذاشت

 موضعى محكم و بدون سازش در برابر اين )عليه السالم(اين چنين بود آه امام صادق
آن حضرت با فعاليت . هايى آه براى اسالم بسيار خطرناك بودند اتخاذ آرد چنين ديدگاه

امان خود از گسترش اين افكار جلوگيرى آرده و عناصرى را آه اين افكاِر نفوذى  بى
 .ه بحث فرامى خواند تا باورهاى غلط آنان را تغيير دهدرا پذيرفته بودند ب

ليلى آه قاضى رسمى حكومت اموى   در برابر ابن ابى)عليه السالم(بينيم آه امام مى
او . اند گرفتهداده است موضع سختى  حنيفه مطابق رأى خود فتوا مى بوده و پيش از ابى

امام . روبرو شد)عليه السالم(الخضيب همراهش بود با امام صادق در حالى آه سعيد بن ابى
اين :  سعيد گفت»آيد؟ اين شخص آيست آه به همراه تو مى «: به سعيد فرمودند)عليه السالم(صادق
 .ليلى قاضى مسلمانان است ابن ابى

بين مرد و . دهى گيرى و به آس ديگر مى ز آسى مىمال را ا «: از او پرسيدند)عليه السالم(امام

 .آرى:  گفت»!ترسى؟ افكنى و در اين آار از آسى نمى همسرش جدايى مى

بر اساس آنچه از پيامبر :  گفت»آنى؟ بر چه اساس قضاوت مى«:  فرمودند)عليه السالم(امام
 .خدا و ابوبكر و عمر به من رسيده است

صلى اهللا (آيا به تو اين روايت رسيده است آه رسول خدا «:رمودند به او ف)عليه السالم(امام صادق

پس از من از نظر قضاوت برترين شخص ميان شما  ; »أقضاآم علّي بعدي؟« : فرمود)عليه وآله

پس چگونه است آه با  «: فرمودند)عليه السالم(امام صادق. آرى: ليلى گفت  ابن ابى»است؟ على

 قضاوت )عليه السالم(اى بر اساس روايات آسانى غير از حضرت على وجود اينكه اين روايت را شنيده

 »آنى؟ مى

آند به راه  ليلى دريافت در احكام و فتواهايى آه صادر مى اين گونه بود آه ابن ابى
 .حق نرفته است

                                                           
 .٢/١١٠ ـ ١١٧شيح طبرسى، احتجاج .  ٢١٠



صحبتى مانند خود براى خود انتخاب  برو و هم«:  به او فرمودند)عليه السالم(سپس امام صادق

 .)٢١١(»اى از دهان سر با تو صحبت نخواهم آرد سوگند آه من ديگر آلمهبه خدا . آن

اى يا  آيا تاآنون شده است از آالمى آه گفته: ليلى گفت نوح بن دّراج به ابن ابى
نه، : ليلى پاسخ داد اى به خاطر سخن آسى برگردى؟ ابن ابى قضاوتى آه انجام داده

ليلى گفتم آن شخص آيست؟  به ابن ابى: ، نوح بن دّراج گويدمگر به خاطر حرف يك نفر
 .)٢١٢()عليه السالم(جعفر بن محّمد: گفت

 

مبارزه با مسأله تحريف قرآن و استفاده ابزارى از قرآن و مفاهيم آن براى مقاصد . د

 سياسى

هاى ابزارِى سياسى آه نّص قرآن را در   در برابر استفاده)عليه السالم(امام صادق
آنان در . پرداختخواست، به دفاع از حريم قرآن  خدمت اهداف سياسى مشكوك خود مى

صدد رنگ و لعاب شرعى دادن بر حكومت ستمگر خود و سست آردن روح انقالب و 
هاى اّمت و در نتيجه نفى مشروعيت از  به خاموشى گراياندن روح مقاومت در جان
َو (: تا جايى آه در تفسير اين آيه از قرآن. نيروهاى  مبارزه آننده با اين نظام ظالم بودند

َو * َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َو ُيْشِهُد الّلَه َعلى ما في َقْلِبِه َو ُهَو َأَلدُّ اْلِخصام ِمَن الّناِس 

و از ميان ; )ِإذا َتَوّلى َسعى ِفي ْاَألْرِض ِلُيْفِسَد فيها َو ُيْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّْسَل َو الّلُه ال ُيِحبُّ اْلَفساد

دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه  آه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعّجب وامىمردم آسى است 

آند آه در  آوشش مى] يا رياستى يابد[و چون برگردد * ترين دشمنان است  گيرد، و حال آنكه او سخت مى

، گفتند آه اين آيه )٢١٣(زمين فساد نمايد و ِآشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهكارى را دوست ندارد
 .)٢١٤(نازل گرديده است)عليه السالم(طالب درباره على بن ابى

را آه سعى بر   همچنينن نظريه جامد بودن عبارات قرآن آريم)عليه السالم(امام صادق
هاى متغّير و رو به پيشرفت جامعه و حبس آن در  همراهى با واقعّيتتعطيل قرآن از 

قالب تنگ ظواهر عبارات را داشت، مورد نقض قرار داده و دروغين بودن آن را بر 
آن حضرت همچنين اجازه ندادند تا از باطن قرآن تأويل نادرست . همگان آشكار ساختند

فقط با تكيه بر آراء و به دور از احاديث  آه -چنان آه در برابر تفسير به رأى نيز . شود
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وارد شده )عليهم السالم(بيت معصوم او  و اهل)صلى اهللا عليه وآله(صحيحى آه از پيغمبر اآرم
 . آامال مقاومت و مبارزه آردند-آرد  بود قرآن را تفسير مى

 : فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 ;»أخطأ آان إثمه عليهَمن فّسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن «

هر آس قرآن را با رأى خود تفسير آند اگر درست تفسير آرده باشد اجر و ثوابى ندارد و اگر غلط 

 .)٢١٥(تفسير آرده باشد، گناهش بر گردن اوست

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق

 ;»الراسخون في العلم أمير المؤمنين واألئمة من بعده«

 )٢١٦(باشند  مى)عليهم السالم(راسخان در علم اميرالمؤمنين و ائّمه بعد از او

نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم «: اند فرموده)عليه السالم(همچنين امام صادق

 .)٢١٧(يل قرآن هستيم ما راسخان در علم و آشنا به تأو;»تأويله

َو ما َيْعَلُم (:  در تفسير آالم خداوند متعال)عليه السالم(از زيد بن معاويه از امام صادق

ُلوا َتْأويَلُه ِإالَّ الّلُه َو الّراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمّنا ِبِه ُآلُّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َيذَّآَُّر ِإّال ُأو

ما بدان «: گويند مى] آنان آه[. داند داران در دانش آسى نمى با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه; )ْاَألْلباب

، و جز خردمندان آسى متذآر » از جانب پروردگار ماست]چه محكم و چه متشابه[ايمان آورديم، همه 

 . )٢١٨(شود نمى

خداوند .  برترين راسخان در علم است)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: وارد شده است آه فرمود

متعال به او تمام آنچه را آه از تنزيل و تأويل نازل آرده است آموخته و خداوند چيزى را بر او نازل نكرد آه 

 .)٢١٩(تأويل و تفسير آن را به او و اوصيائش تعليم نكرده باشد

َبْل ُهَو آياٌت َبيِّناٌت في ُصُدوِر (:  در تفسير قول خداوند تعالى)سالمعليه ال(و از امام صادق

 آمده )٢٢٠(اند يافته] الهى[هاى آسانى است آه علم   آياتى روشن در سينه]قرآن[ بلكه ;)الَّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلم
 .)٢٢١(ها ائّمه هستند  آن:است آه

اى : ح بن حّى بر آن حضرت داخل شد و به آن حضرت عرض آردو حسين بن صال
 خدا را ;»َأطيُعوا الّلَه َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي ْاَألْمِر ِمْنُكم(: پسر رسول خدا، در اين آيه قرآن
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گويى؟ اولوااالمرى آه  چه مى)٢٢٢( اطاعت آنيد]نيز[اطاعت آنيد و پيامبر و اولياى امر خود را 
: پاسخ دادند)عليه السالم(ها آرده چه آسانى هستند؟ امام صادق خداوند امر به طاعت آن

 .»دانشمندان«

اين چه آارى بود آه ما آرديم؟ چرا از : هنگامى آه آنان خارج شدند حسن گفت
 !حضرت نپرسيديم اين دانشمندان چه آسانى هستند؟

.  بازگشته و از آن حضرت همين سؤال را پرسيدند)عليه السالم(آنان به نزد امام صادق
 .)٢٢٣(بيت باشند  امامانى آه از ما اهل;»األئمة مّنا أهل البيت« : آن حضرت پاسخ دادند

 به همگان ثابت آردند آه فهم قرآن جز با مراجعه آردن به )عليه السالم(امام صادق
چرا آه . شود بيت او وارد شده است آامل نمى يغمبر اآرم و اهلآنچه از روايات از پ

 .باشند اين روايات هستند آه ضامن فهم صحيح عبارات قرآن آريم مى

ها و احكام قرآن  هاى جديدى را در فهم معانى قرآن و دانستن دانش آن حضرت افق
 و تفسير، آن حضرت حدود آيات محكم و متشابه، تأويل. به روى اّمت اسالم گشودند

 .مطلق و مقّيد، َجْرْى و انطباق و ساير علوم قرآن را براى همگان مشّخص آردند

 

 محور روحى و اخالقى. ٣

هاى انحراف فكرى و سياسى بر اّمت   آامال به تأثير موج)عليه السالم(امام صادق
 سوى از ديگر. اند اسالم و ميزان تأثير آن بر فاسد آردن عقل و خرد مردم آگاهى داشته

هاى مطابق با طغيان  هاى سياسى امويان در آفريدن زمينه آن حضرت آثار سوء بازى
بند و  دانستند آه نتيجه اين هر دو بى اى را به خوبى مى هاى الحادى و قبيله گرايش

شعار ورع و )عليه السالم(آما اينكه در زمان امام صادق. بارى اخالقى بوده است
 .ه بودپرهيزآارى به آّلى رنگ باخت

ها و دورى اّمت اسالم از اخالقى آه رسول  تمام اين مسائل به از دست دادن ارزش
 .گرديد پسنديد منتهى مى  به آن امر آرده و آن را براى اّمت خود مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 و توّجه روحى و اخالقى آن حضرت )عليه السالم(جاست آه نقش امام صادق از همين
 :شود داراى چند بعد مىبه اّمت اسالمى 

ها و موازين اسالمى،   آن حضرت در درجه اّول با رعايت آامل ارزش:بعد اّول
 بودند آه وجود آن )صلى اهللا عليه وآله(خود نمونه صالح و مثل اعالى اخالق رسول اآرم
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حضرت خود پايگاه پرتو افشانى فضيلت و رشد اخالق واال در ميان اّمت بوده و از 
 .ساخت هاى نفسانى و خودخواهانه را آشكار مى روغين بودن گرايشديگر سوى د

هاى  ها و راهنمايى اى از سفارشات، نامه  مجموعه)عليه السالم( امام صادق:بعد دّوم
ها به درمان پوچى روحى و  تربيتى و اخالقى از خود به جاى گذاشتند آه در خالل آن

 .اند  آرده بود پرداختهانحراف اخالقى آه در ساليان انحراف بسيار رشد

بينيم آه مردم را با نرمى و آرامش به سوى   را مى)عليه السالم(در بعد اّول امام
آن حضرت به . آرد ها استدالل مى ها به بهترين روش فضيلت و پاآى فراخوانده و با آن

داد تا هر سؤالى آه دارند مطرح آرده و آنچه را آه بر آنان  آنندگان اجازه مى سؤال
 .داد ها توضيح مى خت و پوشيده بود براى آنس

آن حضرت حّتى از نزديكان خود و آسانى آه مردم را به سوى آن حضرت دعوت 
اى  پذيرفت آه در دعوت مردم به سوى اصالح و راه راست از روّيه آردند نمى مى

ر عهده من گناه نادانان شما را ب: فرمود آن حضرت به آنان مى. گيرى آنند خشن و تند بهره

شنويد مردى از شما آار ناپسندى آرده و باعث ناراحتى  شود آه چون مى دانم، شما را چه مى دانايان شما مى

 يكى از اصحاب شده است، به نزد او رفته و با آالمى رسا به نكوهش و مالمت او بپردازيد؟) بيت اهل(ما 
 :ن حضرت پاسخ دادندآ. آنند در اين صورت آنان از ما قبول نمى: آن حضرت فرمودند

 .)٢٢٤(آنان را ترك گوييد و در مجالس آنان ننشينيد

آند آه در ارشاد   در اينجا دانشمندان از اصحاب خود را سفارش مى)عليه السالم(امام
بعضى از خطاها و بيت بوده اّما جاهل هستند و مرتكب  آسانى آه منسوب به مكتب اهل

اند از  شوند، به اين بهانه آه آنان جرأت بر ارتكاب آارهاى زشت پيدا آرده گناهان مى
آارى آه تأثير منفى بر پيروان  امام . رسالت خود در ارشاد آنان شانه خالى نكنند

گذاشت و در نتيجه دعوت آنندگان به صالح و رستگارى را   مى)عليه السالم(صادق
 .آزرد مى

 تنها هنگامى ترك و رها آردن چنين اشخاصى جايز است آه )عليه السالم(نظر امامبه 
 .شّك از ذهن آنان برطرف شده و در عين حال از اصالح شدن آن شخص مأيوس باشند

هاى انس و الفت در جامعه اسالمى و   آن حضرت به محكم شدن رشته:بعد سّوم
تا بدين وسيله دشمنى و آينه از ميان انتشار فضيلت در ميان مردم سخت اشتياق داشته 

 از مال خود به بعضى از اصحاب )عليه السالم(جامعه اسالمى رخت بربندد، امام صادق
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آن . داد تا بوسيله آن مال بين افرادى آه باهم درگيرى مالى دارند اصالح آند خود مى
م حضرت اين عمل را به خاطر از بين بردن دورى و قهر و هجران در ميان مرد

ها به شكايت بردن نزد حّكام جور  دادند تا اينكه مبادا اين درگيرى مسلمان انجام مى
 .فرمودند آارى آه آن حضرت بسيار از آن نهى مى. منتهى شود

در حالى آه من و يكى از خويشاوندانم در مسأله ميراث باهم : سعيد بن بيان گويد
او مّدتى . بر ما گذشت)عليه السالم(اختالف داشتيم، مفّضل بن عمر از اصحاب امام صادق

ما به منزل او رفتيم و او با . در نزد ما توّقف آرد و سپس به ما گفت به منزل من بياييد
چهارصد درهم، آه از پول خود به ما داد، ميان ما آشتى ايجاد آرد و از هر آدام از ما 

ا آن پول از مال خودم اّم: مفّضل گويد. قول گرفت آه با طرف مقابل دعوا را خاتمه بدهد
به من دستور داده بود اگر ديديم دو نفر از شيعيان ما )عليه السالم(بلكه امام صادق. نبود

ها را اصالح آنيم و از مال آن  اند، بين آن درباره مسائل ماّدى باهم درگيرى پيدا آرده
 بوده )عليه السالم(اين چهارصد درهم از مال امام صادق. ها بپردازيم حضرت به آن

 .)٢٢٥(است

اين روش گامى عملى در تقويت آن دستور سابق بوده است آه مردم را از شكايت 
 .آرده است بردن به حّكام جور منع مى

هاى  از ديگر روش. اند نموده آن حضرت مردم را بر صله رحم بسيار تشويق مى
آرد   با آن حضرت قطع رابطه مىنيكو و مكارم اخالقى آن حضرت اين بود آه هر آس

آرد و هر آس را آه به آن حضرت بدى روا  آن حضرت با او ارتباط برقرار مى
و بين )عليه السالم(چنانكه در روايت آمده است آه بين امام. بخشيد داشت، به سرعت مى مى

 )سالمعليه ال(عبدالّله بن حسن در آالم خود با امام صادق. عبدالّله بن حسن سخنى درگرفت
آنان دم در مسجد با يكديگر . سپس هر دو از هم جدا شده و به مسجد رفتند. تندى آرد

اى ابامحّمد شب را چگونه : به عبدالّله بن حسن فرمودند)عليه السالم(امام صادق. برخورد آردند

عليه ( امام صادق). اّما اين آالم را با حالت غضب ادا آرد(خوب : عبدالّله گفت.  گذراندى

! »آند؟ دانى آه صله رحم حساب روز قيامت را بر انسان آسان مى اى ابامحّمد آيا نمى«: فرمودند)لسالما

َو الَّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر الّلُه ِبِه َأْن ُيوَصَل َو (: سپس اين آيه شريف قرآن را تالوت فرمودند

پيوندند و از  آنچه را خدا به پيوستنش فرمان داده مى و آنان آه ;)َيْخَشْوَن َربَُّهْم َو َيخاُفوَن ُسوَء اْلِحساب
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از اين به بعد شما مرا : عبدالّله گفت. ترسند و از سختى حساب بيم دارند پروردگارشان مى
 .)٢٢٦(آننده رحم نخواهى يافت قطع

آرد و براى آنان خيرخواهى  آن حضرت با تمام خويشاوندان خود رابطه برقرار مى
نمود، همچنانكه مستمندان را در شب به صورت ناشناس يارى و آمك مالى  مى
 .فرمود مى

رسيد و   وقتى آه شب فرا مى)عليه السالم(امام صادق:  گويد)رحمه اهللا(هشام بن حكم
داشت و آن   در آن نان و گوشت و پول بود برمىاى آه گذشت، آيسه پاسى از شب مى

رفت و در حالى آه آنان  آرد و به سمت حاجتمندان مدينه مى را بر گردن خود حمل مى
آرد و تا زمان عروج امام  ها را بينشان تقسيم مى شناختند، آن آن حضرت را نمى

 .)٢٢٧(شناختند مىها را ن  به سوى خداوند تعالى آنان آورنده آن آمك)عليه السالم(صادق

ناگهان مردى را .  بين مّكه و مدينه بوديم)عليه السالم(همراه امام صادق: مصادف گويد
مرد بيا به طرف اين «: فرمودند )عليه السالم(امام صادق. ديديم آه آنار تنه درختى افتاده بود

ديديم مردى . ما به سمت آن مرد رفتيم ».من بيم آن دارم آه از تشنگى به اين حالت افتاده باشد. برويم
 »اى؟ آيا تشنه«: به او فرمودند)عليه السالم(امام. از نصارى با موهايى بلند آنجا افتاده است

 من ». او آب بنوشاناى مصادف، پياده شو و به«: فرمودند)عليه السالم(امام. آرى: مرد پاسخ داد
به آن . سپس سوار شده و به راه خود ادامه داديم. پايين آمدم و او را سيراب آردم

آيا شما بر شخصى نصرانى تصّدق . اين مرد نصرانى بود: حضرت عرض آردم
 .)٢٢٨(»اگر آنان به اين حال افتاده باشند،آرى«: آنيد؟ امام پاسخ دادند مى

 روى گرداندن از مؤمن محتاِج آمك را حقير شمردن او دانسته )عليه السالم(امام صادق
گروهى از . آردند  تلّقى مى)عليهم السالم(بيت و حقير شمردن مؤمن را حقير شمردن اهل

شود آه ما را حقير  شما را چه مى «:امام صادق به آنان فرمود. اصحاب نزد آن حضرت بودند

پناه بر خدا آه : يكى از اهل خراسان برخاست و به آن حضرت عرض آرد »شماريد؟ مى
تو  «:فرمودند)عليه السالم(امام صادق. ما شما را يا دستورى از اوامر شما را حقير بشماريم

 .»اند خود يكى از همان آسانى هستى آه مرا حقير شمرده

عليه (امام صادق!! پناه بر خدا از اينكه من شما را حقير شمرده باشم: مرد گفت

واى بر تو، آيا هنگامى آه نزديك جحفه بوديم صداى فالنى را نشنيدى آه به تو «: به او فرمودند)السالم
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ام؟ به خدا قسم آه تو سر  گفت به اندازه يك ميل مرا بر مرآب خود سوار آن آه من از رفتن ناتوان شده مى

 و هر آس مؤمنى را حقير بشمارد ما را حقير شمرده تو او را حقير شمردى. برنداشتى تا صداى او را بشنوى

 .)٢٢٩(»است و حرمت خداوند متعال را شكسته

ها، مناظرات و  اى از سفارشات، نامه اّما در بعد دّوم چنانكه گفتيم در مجموعه
ها به درمان ناآامى روحى   در خالل آن)عليه السالم(آند آه امام ها نمود پيدا مى راهنمايى

ها را به سطحى از ايمان رسانده آه  آه امت اسالم گرفتار آن شده بود پرداخته، و آن
 .مورد خواست صاحب رسالت اسالم بوده است

 :است آن حضرت شيعيان و اصحاب خود را اين گونه مورد خطاب قرار داده

الحديث، وأّدى األمانة وحسن خلقه مع فإّن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق « 

هذا أدب : هذا جعفري، فيسّرني ذلك، ويدخل علّي منه السرور وقيل: الناس، قيل

 ;»...هذا أدب جعفر: جعفر، وإذا آان على غير ذلك دخل عليَّ بالؤه، وعاره وقيل

 خوب برخورد هر گاه يكى از شما ديندار و راستگو بوده، امانت را حفظ آند و با مردم با اخالق

نمايد و گفته شود آه اين شخص جعفرى است، از اين مطلب خشنود شده و حالت سرور به من دست 

اّما اگر اخالق او به غير از . اى از آداب جعفر بن محّمد است اين نمونه: گويند چرا آه مى. دهد مى

د نتيجه تربيت جعفر گوين اين باشد، پيش از همه، ننگ و ناراحتى به من برگشت خواهد آرد آه مى

 .)٢٣٠(بن محّمد اين بوده است

 صّحت مذهب تشّيع را به عنوان تنها خّط الهى موجود در دل و جان )عليه السالم(امام
 از خّط رسالت مورد هاى منحرف چرا آه آنان از جانب گرايش. آاشت شيعيان مى

 :فرمود اّما حضرت شيعيان خود را اين چنين توجيه مى. گرفتند انتقاد قرار مى

هاى مختلفى  مردم به راه. بدانيد به خدا سوگند هيچ آس از مردم نزد من محبوبتر از شما نيست

ده و ها به رأى خود بسنده آرده، بعضى ديگر تابع هواى نفس خود گردي بعضى از آن. اند رفته

پس بر شما باد آه ورع پيشه . دار شديد  اّما شما تابع قانونى ريشه. اند گروهى ديگر تابع روايات شده

با قوم . مريضان مردم را عيادت آرده. در تشييع جنازه مردم شرآت آنيد. نموده و سخت بكوشيد

شناسد و  و را مىاش حّق ا آيا مردى از شما آه همسايه. خود در مساجدشان براى نماز حاضر شويد

 .)٢٣١(آند، نبايد شرم آند؟ شناسند و ادا نمى اش را نمى آند، اّما او حّق همسايه ادا مى
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 يكى از اصحاب خود را سفارش آرده است آه شيعياِن )عليه السالم(امام صادق
ها را تقويت آرده،  بلكه آن. ان را مورد انتقاد و نكوهش قرار ندهندااليم ضعيف

 :اند آن حضرت فرموده. ضعفشان را از بين ببرند

از خداوند توفيق آنان . مسلكان خود جز به نيكويى سخن نگو اى پسر جندب، درباره گناهكاران از هم

 به سمت ما بيايد و ما را دوست چرا آه هر آس. را بخواه و از خداوند براى آنان توبه مسألت آن

داند يا در آن  داند بگويد و در باره آنچه نمى داشته، دشمنان ما را دوست نداشته باشد، آنچه مى

 .)٢٣٢(است اشكال دارد سكوت آند، اهل بهشت

نمودند آه نمونه بارز   صفت تواضع را نيز تقويت مىدر ياران خود)عليه السالم(امام
آند، و اين مسأله نشانه سالمت  آن سالم آردن به هر آسى است آه به انسان برخورد مى

شود، ترك مناقشه و جدال  از ديگر آارهايى آه از تواضع شمرده مى. نفس انسان است
.  جويى در آن برودخصوصًا در مسائل علمى، و جايى آه گمان برترى. حاصل است بى

هايى آه  هاى تواضع اين است آه انسان از ستوده شدن درباره نعمت از ديگر نشانه
خداوند به او داده، چون علم، ادب و تقوى ناراحت شده، دوست نداشته باشد آه او را 

دارد  چرا آه اگر چنين حّبى در ذات او باشد، نشانه اين است آه او دوست مى. مدح آنند
 اجتماع ظهور و بروز پيدا آرده و داراى عظمت گردد و اين به دور از تواضع در ميان
 .است

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق

من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسّلم على َمن تلقى وأن تترك « 
 ;»المراء وان آنت محّقًا، وال تحب أن تحمد على التقوى

شود راضى شويد و بر  تواضع آن است آه به هر جايى آه براى نشستن شما پيدا مىهاى  از نشانه

بينيد سالم آنيد و از جدال و مناقشه بپرهيزيد اگرچه حّق با شما باشد و دوست  هر آسى آه مى

نداشته باشيد آه بر تقوا و پرهيزآارى آه خدا به شما عنايت آرده مورد تعريف و تمجيد ديگران 

 .)٢٣٣(قرار گيريد

 اصحاب خود را به تسليم شدن در برابر حّق در مباحثاتو )عليه السالم(و امام صادق
آن حضرت ياران خود . آرد گفت و گوها، يا در برابر انتقاد صحيح و بجا سفارش مى

هاى  چرا آه جانبدارى. نمود مىاى و مذهبى سفارش  را به عدم تعّصب قومى، عشيره
حقيقتى آه همواره شعار . دارد آورآورانه انسان را از شنيدن حقيقت بازمى
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هر آس در برابر حّق تسليم شود، اّولين آسى است آه به خداوند :  بوده آه فرمود)عليهم السالم(بيت اهل

 .)٢٣٤(رسيده است

 با هدف رساندن )عليه السالم(ت تربيتى آه امام صادق از ديگر اقداما:بعد چهارم
اصحاب خود به سطح مطلوب از پختگى و سالمت فكر و جلوگيرى از به فساد آشيده 

آوردند، دعوت به مطالعه دقيق  هاى آنان به مورد اجرا درمى ها و برنامه شدن طرح
 .هر آار قبل از اقدام به انجام آن بود

آيد  ره سالمت و درستى آارها از راه بررسى و مطالعه به وجود مىهموا: اند آن حضرت فرموده

هر آس آه در غير وقت مناسب به آارى دست بزند، نتيجه آن آار ; و عجله در آار باعث پشيمانى خواهد بود

 .)٢٣٥(هم در غير زمان مناسب به بار خواهدآمد

 

 

 )عليهم السالم(يتب پيگيرى ايجاد دانشگاه اسالمى اهل

، قبل از ايشان تأسيس )عليهم السالم(اى را آه ائّمه  حوزه علمّيه)عليه السالم(امام صادق

ترى در پيش روى آن گشود آه اين  هاى گسترده آرده بودند تكميل فرموده، افق

 هاى تشنه از سرزمينهاى مختلف اسالمى را به سوى دانشگاه،  توده

 .آرد برد تالش  آه امت در آن زمان از آن رنج  مىخود جذب و جهت پرآردن خألى

 

 )عليهم السالم(بيت  ويژگى هاى دانشگاه اهل

 آه موجب تفاوت آن با ساير مكاتب )عليه السالم(هاى دانشگاه امام صادق از ويژگى. ١

بود، اين بود آه اين دانشگاه در تعليم دانش و معرفت دست به انتخاب دانشجويان نزده و 

بلكه درهاى آن به روى ; پرداخت نمى )عليهم السالم(بيت ليم عناصر دوستدار اهلفقط به تع

ابوحنيفه آه يكى از مخالفان راه و روش امام . هاى مختلف باز بود طالبان علم از گرايش

 بوده و از آسانى است آه در مسلك قياس چنان پيش رفته آه امام )عليه السالم(صادق

آن حضرت را انكار آرده و به بعضى از اصحاب آن  و اصحاب )عليه السالم(صادق

الّطاق داده، خود از آسانى است آه در دانشگاه  الّطاق اسم شيطان حضرت مانند مؤمن

عليه (تحصيل آرده و بسيارى از مسائل را از امام صادق )عليه السالم(امام صادق

عليه (ا با امام صادقاو در مدينه مّدتى ر. پرسيده و از آن حضرت روايت آرده است)السالم
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وى خود از آسانى بوده است آه در قيام زيد بن على ياور او . در ارتباط بوده است)السالم

گفته است خروج زيد  بوده و در دعوت به قيام زيد بن على با او همكارى داشته و مى

 براى جدال و نبرد با امويان مانند خروج

 .)٢٣٦( در روز جنگ بدر است)صلى اهللا عليه وآله(الّله رسول

هاى معرفت اسالمى و علوم   بسيارى از رشته)عليه السالم(دانشگاه امام صادق. ٢
اى به قرآن، سّنت، فقه، تاريخ،  آن حضرت اهمّيت ويژه. انسانى را در بر داشته است

: آما اينكه به علوم ديگرى مانند. داده است اصول، عقيده، آالم و فلسفه اسالمى مى
شناسى، شيمى و فيزيك نيز اهمّيت خاصى  شناسى، پزشكى، جانورشناسى، گياه ستاره
 .داده است مى

هاى وقت چه   هيچگاه وابسته به هيچكدام از دولت)عليه السالم(دانشگاه امام صادق. ٣
حاآم آلوده نشده، هاى  دولت اموى و چه دولت عّباسى نبوده و هيچگاه به سياسِت دولت

دانشگاه،  هيچگاه ابزار خدمت حاآمان نگرديده بود، بلكه اّمت اسالم با ديدن استقالل اين
ديدند در رأس اين  چرا آه مى. دانستند تنها آن را برآورنده آمال و آرزوهاى خود مى

مام ، بزرگ پرچمدار تفّكر محّمدى، ا)صلى اهللا عليه وآله(دانشگاه وارث علم پيامبر اآرم
ها و  گيرى آسى آه موضع. نشسته است)عليه السالم(ابوعبدالّله جعفر بن محّمد صادق

استقامت او مشهور بوده و به خاطر اخالق بلندى آه داشته به صادق ملّقب گرديده و 
 .هيچگاه در برابر سياست حّكام منحرف از خود سستى و نرمش نشان نداده است

 حالت دژى سياسى و فكرى به خود )عليه السالم(از اينجاست آه دانشگاه امام صادق
خواستند از وادى  گرفته آه طالبان حقيقت و آسانى آه احساس مسئوليت آرده و مى

ها به وجود آورده بودند  اى آه جريانات فكرى و سياسى مختلف براى آن گمراهى
 .رهايى يابند، به آن دژ مستحكم پناهنده شوند

شيوه صحيح و عميق ;  ويژگى ديگرى هم داشت)السالمعليه (دانشگاه امام صادق. ٤
هاى ذهنى نبوده، بلكه مبتنى بر  فكرى آه برنامه آماده سازى علمى آن مبتنى بر انباشته

ترين  هاى علمى بوده و اينهارا از مهم انديشه، تعمق، اصالت و بالندگى توانايى
 .است آورده هاى شيوه آموزشى و پرورشى خود به شمار مى بنيان

آسانى . الّتحصيل شدند هاى علم و تقوى و استقامت فارغ از اين دانشگاه سمبل. ٥
هاى مختلف علمى و  آه به خدمات علمى و دينى به جامعه، نوآورى در تخصص
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اى آه  موفقيت در عرصه دعوت و اصالح بين مردم در جامعه معروف شده، به گونه
يكى از افتخارات بزرگ به حساب آمده و )عليه السالم(منتسب بودن به دانشگاه امام صادق

 .بينيم عدد دانشجويان اين دانشگاه به چهارهزار نفر رسيد مى

هاى مختلفى در آوفه، بصره، قم و  اين دانشگاه بعدها گسترش يافته و شعبه. ٦
 .مصر از آن داير گرديد

ديگر  فعالّيت خود در عرصه اين دانشگاه را جداى از )عليه السالم(امام صادق. ٧
بلكه اين . هاى خود در حرآت انقالبى و سير تغيير و تحول جامعه قرار نداده بود فعالّيت

چرا آه اين دانشگاه به . دانشگاه نيز قسمتى از برنامه اصالحى آن حضرت بوده است
حّق بستر مناسبى براى تربيت افراد صالح و دنباله مؤّثر حرآت عامِّ آن حضرت براى 

هاى  به عالوه نتايج سياسى مثبتى آه اين دانشگاه در تربيت مهره. ستتربيت اّمت بوده ا
 تربيت شدند، )عليه السالم(اى آه در مدرسه امام صادق مؤثر سياسى داشته و آادر علمى

 .هاى خاّص امام شرآت دارند همان آسانى هستند آه در تمام فعالّيت

آه داشت، ارتباط مستقيم با  امتياز مهم ديگرى )عليه السالم(دانشگاه امام صادق. ٨
منابع تشريع و معرفت بوده آه عبارت از قرآن آريم و سّنت شريف نبوى است، آه در 

 .شود هيچ عصر و زمانى مثل و مانندى براى آن يافت نمى

 اشتياق شديدى داشتند آه در اين )عليه السالم(بينيم امام صادق از اينجاست آه مى
چرا . اى صورت گيرد دانشگاه در امر تدوين حديث و حفظ مضمون آن فعالّيت گسترده

اى نه چندان دور حديث شريف نبوى، دستخوش نابودى، تحريف و استفاده  آه در گذشته
البّته به رغم همه شعارهايى . شد ابزارى سياسِى منحرف، گشته و از تدوين آن منع مى

شد و هدف از منع تدوين حديث را حراست قرآن از  ها سر داده مى آه از سوى حكومت
 به دستور منع تدوين )عليهم السالم(آرد، هيچ يك از ائّمه معصومين تحريف عنوان مى

 .حديث اعتنايى نكردند

البّته پيداست آه هدف درازمّدت آنان از منع تدوين حديث، از بين بردن و نابود 
حاديث تأآيد به ارتباط اّمت با آردن حديث شريف نبوى است آه در اآثر آن ا

پس هدف حاآمان، دور آردن مردم از . خورد  به چشم مى)عليهم السالم(بيت اهل
زيرا هنگامى آه حديث شريف نبوى بر اين ارتباط تأآيد ;  بوده است)عليهم السالم(بيت اهل
 .شدباز خواهد  روى مردم از هر حاآم ستمگر يا مّدعى سياست آند، مانع از دنباله مى

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق



شويم، اّما تمام مردم به ما  به خدا سوگند آه در نزد ما آنچنان دانشى است آه ما به احدى محتاج نمى

 )عليه السالم(طالب و خّط علّى بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(خدا ما آتابى به امالء رسول. احتياج دارند

 .)٢٣٧(د ذراع است و در آن تمام حالل و حرام خدا نوشته شده استدر دست داريم آه طول آن هفتا

 :و نيز از آن حضرت روايت شده است آه فرمود

حك شده و ها  دانشى آه در آتاب نوشته، در دل. االّيام بوده و تا ابد خواهد بود دانش ما از قديم

 و صحيفه جامعه در )عليها السالم(َجْفِر سرخ، َجْفِر سفيد، مصحف فاطمه. ها را نواخته است گوش

 .)٢٣٨(است نزد ماست آه در آن همه آنچه مردم بدان محتاج هستند جمع شده

 اهمّيت فراوانى به تدوين و نگارش آتاب داده )عليه السالم(در دانشگاه امام صادق. ٩
پيشرفت علم و دانش و هاى آن دانشگاه نشر و پرورش و  شده و يكى از ويژگى مى

 .آتابت بوده است

داد و ضرورت تدوين   دانشجويان خود را به نوشتن دستور مى)عليه السالم(امام صادق
: اند بينيم آه آن حضرت فرموده مى. فرمود و نوشتن آتاب را به آنان گوشزد مى

 .)٢٣٩(واهيد آردها احتياج پيدا خ چرا آه شما به زودى به اين آتاب. هايتان را حفظ آنيد آتاب

آن حضرت زراره را آه يكى از اصحاب آن حضرت بود و در امر علم حديث 
خداوند زرارة بن اعين را رحمت آند آه اگر : اند فعالّيت فراوانى داشت، اين چنين تأييد فرموده

 .گرديد زراره نبود، احاديث پدر من منقرض مى

ه ديگرى از اصحاب خود چون ابوبصير، آن حضرت درباره همين زراره و گرو
 :محّمد بن مسلم و بريد عجلى چنين سخن رانده است

عليه (لوال هؤالء ما آان أحد يستنبط هذا الفقه، هؤالء حّفاظ الدين وُامناء أبي«

 ;»على حالله وحرامه وهم السابقون الينا في الدنيا واآلخرة)السالم

آرد، اينان حافظان دين و امينان پدرم   اين فقه را پيدا نمىها نبودند، هيچكس قدرت استنباط اگر اين

ها در دنيا و آخرت از آسانى هستند آه به سمت ما آمده و از  آن. اند بر حالل و حرام خدا بوده

 .)٢٤٠(گيرند ديگران سبقت مى

                                                           
 .١٤٩ /بصائرالّدرجات.  ٢٣٧
 آه ٢٦/  ٤٧، بحاراالنوار ١٣٤ / ٢، احتجاج ٣٩٦ / ٤طالب   و به نقل از آن در مناقب آل ابى١٨٦ / ٢ارشاد .  ٢٣٨

در آن اين عبارات اضافه شده است از حضرت تفسير اين حديث را سؤال آردند، آن حضرت فرمودند غابر به 
 .معناى علم به آينده است

 .٥٢ / ١آافى .  ٢٣٩
 .٥٩ - ٥٧ / ٨الشيعة   وسائل.  ٢٤٠



 دانشجويان خود را به خوب درس خواندن و مباحثه آردن )عليه السالم(امام صادق
دانش خود را بنويس و در : آن حضرت به مفّضل بن عمر فرموده است. داده است دستور مى

و چون از دنيا بروى از خود براى فرزندانت آتاب به ارث و يادگار بگذار، آه .ميان برادرانت پخش آن

 .)٢٤١(هايشان با چيز ديگرى انس نگيرند مردم جز با آتابزمانى بر مردم خواهد رسيد پرآشوب، آه 

 به آتابت و تدوين احاديث )عليه السالم(بر همين اساس است آه اصحاب امام صادق
تا جايى آه اصول چهارصدگانه معروف، به دست آنان . اى قائل بودند العاده اهمّيت فوق
هاى حديثى شيعه امامّيه  ، آه اين اصول چهارصدگانه اّولين مجموعه)٢٤٢(تدوين گرديد
 .داده است را تشكيل مى

 پرورش انديشه اسالمى و )عليه السالم(از ديگر مشّخصات مدرسه امام صادق. ١٠
هاى مختلف معرفت اسالمى است آه  هاى علمى در رشته تكامل آن در ضمن تخّصص

 .ت را به تفصيل به بحث خواهيم گذاشتبه زودى اين خصوصّي

 

 )عليه السالم(تخّصص علمى در دانشگاه امام صادق

 در اين مرحله، آامال به اهمّيت تخّصص و نقش آن در بالندگى )عليه السالم(امام صادق
دانستند آه تخّصصى شدن علوم  آن حضرت مى. و تكامل انديشه اسالمى آگاهى داشتند

ى نيروهاى زيادى آه به دانشگاه آن حضرت مراجعه نقش مهّمى در به آارگير
توان با تخّصصى آردن، آموزش دانشگاه را متنّوع آرد و با اين  آردند داشته، و مى مى

 دانشجويان خود را به سوى )عليه السالم(لذا است آه امام. آار بر بار علمى دانشگاه افزود
آموزى  ًا بر امر دانشآن حضرت شخص. اند آرده هاى علمى راهنمايى مى تخّصص

آمد حل آرده و حرآت  آنان اشراف داشته و اشكاالتى آه در ضمن آار به وجود مى
هاى علمى  توانيم همه اين تخّصص در اينجا نمى. اند برده علمى دانشگاه را به پيش مى

 .آنيم ها اآتفا مى هاى اين تخّصص اّما به ذآر بعضى از نمونه. را به بحث بگذاريم

آن حضرت .  درباره جسم انسان سؤال آردند)عليه السالم( از امام صادق:زشكىالف ـ پ
 :پاسخ دادند

اين . خداوند متعال انسان را با دوازده مفصل، چهل استخوان و سيصد و شصت رگ آفريده است

ها  گوشت. دارند بدن را نگه مىها هستند آه  آنند و استخوان ها هستند آه بدن را آبيارى مى رگ

خداوند در دو دست انسان . آنند ها را نگهدارى مى ها را نگه داشته و اعصاب گوشت استخوان

                                                           
 .٥٢ / ١اصول آافى .  ٢٤١
 .٥٩ - ٥٧ / ١٨الشيعة  وسائل.  ٢٤٢



هشتاد و دو استخوان قرار داده آه در هر يك دست چهل و يك استخوان وجود دارد، قسمتى از 

خوان در ساعد، يك استخوان ها آه در آف دست واقع شده، سى و پنج استخوان، دو است استخوان اين

در پاى انسان . رسد ها به چهل و يك استخوان مى در بازو و سه استخوان در آتف آه مجموع آن

سى و پنج استخوان در آف پا، دو استخوان در ساق پا، سه . چهل و سه استخوان وجود دارد

ا ستون فقرات هر انسان و اّم. استخوان در زانو و يك استخوان در ران و دو استخوان در ناحيه لگن

هيجده مهره داشته و در هر طرف از پهلوى او، نه دنده موجود است، گردنش هشت استخوان و 

در دهان انسان گاه، بيست و هشت و گاه سى و دو استخوان موجود . سرش سى و شش استخوان دارد

 .)٢٤٣(است

هاى بدن  قسم به جان خودم آه اين شمارش استخوان: نويسد  مىميرزا محّمد خليلى
هاى  اى است آه دانشمندان علم تشريح در اين عصر در آتاب دقيقًا مطابق آن شماره

 .)٢٤٤(نه زيادتر و نه آمتر. اند خود نوشته

 چگونگى گردش خون در بدن را براى اّولين بار در حديث )عليه السالم(امام صادق
بسيار )عليه السالم(آيد آه امام صادق از اين حديث برمى. اند خود به مفّضل بن عمر گفته

 .اند آه به عنوان آاشف گردش خون شناخته شده است بوده» هاروى«جلوتر از 

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق

اى آه خداوند چه تدبيرى براى رسيدن غذا به بدن انديشيده است؟ غذا به  دهاى مفّضل، آيا فكر آر

هاى  مقدار منتخبى از آن غذا به سمت آبد رفته و در رگ. شود در معده هضم مى. رود معده مى

آنند تا اينكه مبادا  ها غذا را براى آبد تصفيه مى آن رگ. گيرد ريزى آه در آبد است قرار مى

چرا آه آبد بسيار لطيف بوده و تحّمل سفتى و سختى را .  باشد آه آن را بخراشدچيزى به آبد آمده

آند و آن خون را  سپس آبد آن غذا را قبول آرده و به مدد تدبير الهى آن را در خون حل مى. ندارد

 هايى آه  مانند لوله-فرستد، البته به وسيله مجراهايى آه براى همين آار ساخته شده  به تمام بدن مى

 و همچنين به وسيله همين خون -شوند تا اينكه آب را در زمين به حرآت درآورند  براى آب تهيه مى

ها اختصاص  هايى آه براى آن آنچه از فضوالت و چيزهاى زايد در اندام بدن وجود دارد به مكان

 زهره يا آن دسته آه از جنس صفراى تلخ هستند به; شوند يافته است برده شده و در آنجا تفكيك مى

رود مايعات اضافى هم به مثانه  آيسه صفرا رفته و آن بخش آه از نوع سودا است به طحال مى

گردد، اى مفضل در تدبير و حكمتى آه در ترآيب بدن به آار رفته تأمل آن ببين چگونه  ارسال مى

ا براى ها ر اين اعضا را هرآدام در جاى مناسب قرار داده است و چگونه هر آدام از اين ظرف

                                                           
 .٤٨٠ / ١٤، بحاراالنوار ٢٥٦ / ٤المناقب .  ٢٤٣
 .٣ /)عليه السالم(طّب االمام الّصادق.  ٢٤٤



قبول هريك از اين فضوالت قرار داده مبادا اين سموم در بدن منتشر شده و باعث ضعف و بيمارى 

 .)٢٤٥(شوند، پس مبارك باد آن آه چنين نيكو تقدير آرد و برنامه متقنى نهاد

. اند هاى پيشگيرى از بيماريهاى معده را بيان آرده  راه)عليه السالم( امام:ب ـ بهداشت
 همچنين از همنشينى و نزديكى به بيمارانى آه امثال بيمارى جذام )عليه السالم(امام صادق

هيچكس با شخص جذامى صحبت نكند : اند آن حضرت فرموده. اند فرموده را دارند، نهى مى

در طّب جديد هم آمده است آه ميكروب . )٢٤٦(ه باشدها فاصل مگر اينكه به اندازه يك ذراع بين آن
شود و به اندازه يك متر در اطراف شخص بيمار قابل سرايت  جذام در هوا منتشر مى

 .است

 .)٢٤٧(گيرد مى ها از سوء هاضمه نشأت همه بيمارى: اند  فرموده)عليه السالم(امام

شستن . )٢٤٨(قبل و بعد از غذا دست خود را بشوييد: اند  فرموده)عليه السالم(ادقامام ص
هاى احتمالى از بين برود و شستن دست  شود آه ميكروب ها قبل از غذا باعث مى دست

 .است بعد از غذا براى نظافت

ورچگان اين چنين  در توصيف جامعه م)عليه السالم( امام صادق:ج ـ جانورشناسى
 :فرموده است

ها  بينى آه گروهى از آن مى. ها در جمع و تهيه غذا دّقت آن به مورچگان و تمرآز و همكارى آن

برند به گروهى از مردم مانند آه غذا يا چيزهاى ديگر را به خانه  وقتى دانه را به محّل امن خود مى

اى آه چگونه  آيا نديده. رسند مورچه نمىبلكه مردم از نظر جّديت و چاالآى به . برند خود مى

ها دانه را گرفته و به چند قسمت  آنند؟ آن مورچگان مانند مردم در هنگام آار به يكديگر آمك مى

اگر در . )٢٤٩(ها را ويران نمايد ها سبز شده و خانه آن آنند تا اينكه مبادا آن دانه در خانه آن تقسيم مى

ها را از خانه خارج آرده روى زمين  ان آن دانهها برسد، مورچگ ها رطوبتى به دانه ميان النه آن

دهد تا  مورچه هميشه خانه خود را در جاى بلندى از زمين قرار مى. آنند تا خشك شود پخش مى

همه اين آارهايى آه اين حيوان به . هاى جارى در خانه او داخل نشده و او را غرق نكند اينكه آب

                                                           
 . به نقل از مفّضل بن عمر جعفى، آتاب توحيد ٥٧ / ٣بحاراالنوار .  ٢٤٥
 .٢٠٨ / ٢الشيعة  وسائل.  ٢٤٦
 .٣٣٦ / ٦٣بحاراالنوار .  ٢٤٧
 .٣٥٦ / ٦٣بحاراالنوار .  ٢٤٨
آند و  را به دو نصف تقسيم مى در خانه خود خوف داشته باشد، آنها  اگر مورچه از سبز شدن بعضى از دانه.  ٢٤٩

. آند ها را به چهار قسمت تقسيم مى شود، مورچه آن ها هم سبز مى هاى گياهان آه نصف آن درباره بعضى از دانه
 .شود مانند تخم گشنيز آه نصف آن هم سبز مى



بلكه خداوند تعالى او را اين گونه آفريده . يزى استر رساند، بدون مدد عقل و برنامه انجام مى

 .)٢٥٠(است

شناسى،  شناسى، ستاره هايى مثل گياه  همچنين درباره دانش)عليه السالم(امام صادق
در فلسفه، آالم،  )عليه السالم(آه امام صادق  همچنان)٢٥١(شيمى، فيزيك، داروهاى گياهى

مباحث امامت، سياست، شناخت، فقه، اصول، حديث، تفسير و تاريخ نيز سخنان بلندى 
 .دارد

 مانند هشام بن حكم، هشام بن )عليه السالم(تعدادى از دانشجويان دانشگاه امام صادق
ّمد بن عبدالّله طّيار، قيس ماهر و ديگران در مباحث آالمى سالم، مؤمن طاق، مح

 .تخّصص پيدا آردند

 افرادى مانند زرارة بن اعين، محّمد بن )عليه السالم(و از ديگر اصحاب امام صادق
مسلم، جميل بن دّراج، بريد بن معاويه، اسحاق بن عّمار، عبدالّله حلبى، ابوبصير، ابان 

حمد بن حسن شيبانى، سفيان بن ُعيينه ، يحيى بن سعيد در بن تغلب، فضيل بن يسار، م
چنانكه در علم شيمى نيز . علم فقه، اصول و تفسير قرآن آريم صاحب تخّصص گرديدند

عليه (و اّما در ميان اصحاب امام صادق. جابر بن حّيان آوفى صاحب تخّصص گرديد

نام توحيد مفّضل معروف  مفّضل بن عمر آه امام صادق آتاب مشهورى را آه به )السالم
 .شناسى تخّصص پيدا نمود اند، در هستى شده است براى او امال فرموده

هر آدام از دانشجويان دانشگاه امام صادق در رشته خود به فعالّيت پرداخته و دست 
هاى نوشته شده توّسط شيعه  به نوشته سّيد حسن صدر آتاب. اند به تأليف و مناظره زده

 .)٢٥٢(نى به شش هزار و ششصد آتاب رسيده استدر اين دوره زما

، هشام بن حكم در فّن مناظره از ديگران )عليه السالم(در ميان اصحاب امام صادق
. شد  از مناظرات هشام خوشحال مى)عليه السالم(گوى سبقت ربوده بود و امام صادق

 خبر مناظره هشام را با رهبر معتزله عمرو بن عبيد )عليه السالم(هنگامى آه امام صادق
به )عليه السالم(امام. شنيد، و هشام به ايشان خبر داد آه بر عمرو بن عبيد پيروز شده است

اى پسر پيامبر : هشام گفت »اى هشام، چه آسى اين سخنان را به تو آموخته است؟«: وى فرمودند
به «: فرمودند)عليه السالم(امام صادق. ، اين آالم بر زبان من جارى شد)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 .)٢٥٣(»است خدا سوگند آه اين آلمات در صحف ابراهيم و موسى نوشته شده
                                                           

 .٦٢/١٠٢ و ٣/٦١، بحاراالنوار ٦٦توحيد مفّضل .  ٢٥٠
 . به بعد٢٨٩ / ٢) عليه السالم(ك شيخ باقر شريف قرشى، حياة االمام الّصادق.ر.  ٢٥١
 .٢٨٨تأسيس الشيعه لعلوم االسالم .  ٢٥٢
  .١٢٨ - ١٢٥ / ٢االحتجاج .  ٢٥٣



 در اين دانشگاه در آنار ديگر )عليه السالم(هاى بزرگى آه امام از ديگر هدف
ها داشتند، بخشيدن روح جديدى به حرآت اصالحات فقهى خاّص بود آه در  تخّصص

 .شد آنار تفّقه در دين به شكل عاّم مطرح مى

هاى بسيارى در رابطه با اصول فقه،  بينيم در اين دوران آتاب از اينجاست آه مى
عليهم (بيت وحى ها تكيه بر مكتب اهل فقه و حديث نوشته شد آه مشّخصه بارز آن آتاب

 .و مبنا قرار دادن نظرات آنان در فقه بدون دخالت رأى و استحسان بوده است)السالم

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق

، حديث امام )عليه السالم(حديث من حديث پدرم، حديث پدرم حديث جّدم، حديث جّدم حديث امام حسين

حديث )عليه السالم(يث امام حسن، حد)عليه السالم( حديث امام حسن)عليه السالم(حسين

 و )صلى اهللا عليه وآله( حديث رسول خدا)عليه السالم(، حديث اميرالمؤمنين)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 .)٢٥٤(آالم خداوند متعال است)صلى اهللا عليه وآله(حديث رسول خدا

 :اند  فرموده)عليه السالم(و امام صادق

اّما ما با تكيه بر . وى رأى و هواى نفس براى مردم فتوا بدهيم، همانا آه از هالك شدگانيماگر ما از ر

 به ما رسيده و اصول علمى آه در نزد ماست و ما آن را )صلى اهللا عليه وآله(آثارى آه از رسول خدا

آنند  ىدارانى آه اموال خود را به صورت گنج ذخيره م نسل به نسل به ارث برده و مانند سرمايه

 .)٢٥٥(دهيم ايم، براى مردم فتوا مى اين علوم را در نزد خود ذخيره آرده

هاى استنباط احكام شرعى و  هاى اصول فقه متكّفل بيان قواعد و روش آتاب
هاى اصول حديث نوشته شده  ها و آتاب چگونگى برخورد با احاديثى آه در موسوعه

 .باشد است مى

 به دانشجويان خود آيفّيت استنباط احكام از منابع تشريع را )عليه السالم(دقامام صا
. آموخته است، همچنان آه به آنان آيفّيت برخورد با احاديث متعارض را ياد داده است

ها با قرآن منافات و معارضه دارد   درباره رواياتى آه مضمون آن)عليه السالم(امام صادق
 آن احاديثى آه با قرآن موافق نيستند ;»ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف«: اند فرموده

إّن على آل حق حقيقة ، وعلى آل صواب نورًا فما «: اند  و همچنين فرموده)٢٥٦(ارزشند بى

د دارد و  همانا آه هر حّقى حقيقتى فرادست خو;»وافق آتاب اهللا فخذوه وما خالف آتاب اهللا فدعوه

                                                           
  .٥٨ ـ ١/٥٣اصول آافى .  ٢٥٤
 .٣٠٠ /بصائرالّدرجات.  ٢٥٥
 .٧٨ / ١٨وسائل .  ٢٥٦



ها را بگيريد و  پس آن احاديث آه موافق آتاب خداست، آن. هر سخن ثواب و صحيحى از خود نورى دارد

 .)٢٥٧(آنچه را آه مخالف با آتاب خداست فروگذاريد

اگر بر شما حديثى وارد : اند و همچنين درباره حالت تعارض دو حديث با يكديگر فرموده

شود و اگر   پيدا مى)صلى اهللا عليه وآله(آيا شاهدى بر صّحت آن حديث از آتاب خدا يا قول رسول خداشد، ببينيد 

 .)٢٥٨(است پيدا نشد، حديثى آه به دست شما رسيده، سزاوار به تبعّيت

 :اند  فرموده)عليه السالم(همچنين امام صادق

 ;»م أن تفّرعواإّنما علينا أن نلقي إليكم اُالصول وعليك«

هاى مختلف را بر آن  بر ماست آه اصول را به شما بياموزيم و بر شماست آه شاخ و برگ و رشته

 .)٢٥٩(اصول مترّتب آنيد

                                                           
 .٦٩ / ١اصول آافى .  ٢٥٧
 .١/٦٩اصول آافى .  ٢٥٨
 .٥٣ ح ٢/٢٤٥بحاراالنوار .  ٢٥٩



 



 

 

 

 بخش سوم

  در بنيانگذارى گروه نخبگان صالح)عليه السالم(صادق نقش امام

 

موجود  )عليه السالم(در گذشته از شرايط سياسى و تناقضاتى آه در زمان امام صادق
بوده، همچنين درباره اضطراب و تشويش در عاليم حياتى جامعه و نقش مخّربى آه 
جريانات فكرى و سياسى منحرف در اين ميانه بازى آردند و ضمير و فكر و فرهنگ 

و گفتيم آه در رأس اين موج انحراف، اّمت را به انحراف آشاندند صحبت آرديم 
 .سياست ستمگران اموى بوده است آه مّدت نسبتًا زيادى هم به طول انجاميده است

 و روش اصالح عام اّمت توّسط )عليه السالم(همچنين از برنامه اصالحى امام صادق
هاى زنجيره اسالمى  آن حضرت سخن رانديم آه احداث دانشگاه علمى يكى از حلقه

 .ير آن حضرت بوده استفراگ

هاى  ، در ساخت دانشگاه و ساير فعالّيت)عليه السالم(اّما در حقيقت فعالّيت امام صادق
دانستند آه  چرا آه آن حضرت بسيار خوب مى. شود عمومى آن حضرت خالصه نمى

بزرگترين هدف در آن شرايط حفظ دين اسالم است آه اگر بر همين مقدار از فعالّيت 
پس بايد افردى از درون . بسا آه در معرض تعطيل و نابودى قرار بگيردبسنده شود، 

هاى مملكت اسالمى  ها شكل بگيرد و اين افراد در تمام عرصه ساخته شده، شخصّيت آن
 .پخش شده، تبديل به عوامل قّوت و بقاء و حفظ اّمت و دفاع از مقّدسات گردند

 

 هدف از ايجاد جماعت صالح

 به سمت ساختن گروه صالحان با هدف تغيير و )عليه السالم(از اينجا امام صادق
.  حرآت خود را آغاز آردند)عليهم السالم(بيت اصالح جامعه اسالمى بر طبق طرح اهل

عليه (شد آه بسيارى از اهداف و منافعى آه امام چرا آه وجود چنين جريانى باعث مى

 . به راحتى به دست آيداند  در حرآت رسالى خود سعى در تحّقق آن داشته)السالم

ها  چرا آه وجود آن. اند  را ادامه داده)عليهم السالم(بيت اين جمعّيت صالح راه اهل
 . براى جامعه بود)عليهم السالم(بيت گامى عملى در راه تحّقق طرح بزرگ اهل



ها ضرورى  اآنون ما بعضى از نكاتى آه وجود اين جماعت صالح براى تحّقق آن
 .)٢٦٠(آردبود، ذآر خواهيم 

 

 حفظ جامعه اسالمى. ١

وجود چنين افراد و چنين جريانى در ميان اّمت، رفته رفته دايره وجود افراد صالح 
داد و هر چه اين دايره وسعت بيشترى پيدا  ش مىو بيدار را در ميان اّمت گستر

 در تغيير اوضاع و اداره آردن آارهاى سياسى آه در )عليه السالم(آرد، اقتدار امام مى
 . شد دادند بيشتر مى برابر حاآمان جور انجام مى

آمدند آه در مقابل حمالت فكرى و اخالقى آه  اين گروه خود نيرويى به حساب مى
اى از اين  تاريخ نقش فّعال و برجسته. آن زمان با آن روبرو بود بايستندجهان اسالم در 

ها تكيه  هاى ضاّله بر آن هاى فكرى و سياسى آه فرقه افراد در از بين بردن بنيان
ها  دهد آنجا آه مناقشات و مناظرات اين افراد را با رهبران آن فرقه داشتند نشان مى

 .يگران نقل آرده استمانند زنادقه و مجّبره و مرجئه و د

هاى باال، سازش ناپذيرى و فريفته نشدن به  شجاعت، تمّسك به معيارها و ارزش
دانست )عليه السالم(توان از خصوصيات اصحاب امام صادق هاى حاآمان را مى اغواگرى

هاى باال داشتند  ارزش آنان در تالفى التزامى آه به. آرد ها را از ديگران جدا مى آه آن
هاى شجاعانه آنان،  گيرى اّما موضع. انواع سرآوب و ناراحتى و مصيبت شدندمتحّمل 

 .هاى منحرف داشت اثر بزرگى در مقاومت و پايدارى جامعه اسالمى در برابر موج

ها در  خواست آه هر آدام از آن  همواره از شيعيان خود مى)عليه السالم(امام صادق
زيد شّحام از امام . نه، و مثل اعلى باشندآنند، الگو، نمو محيطى آه در آن زندگى مى

 :آند آه فرموده است روايت مى)عليه السالم(صادق

آند، سالم من را برسان و بگو  بينى مطيع من است و حرف من را گوش مى به هر آس آه مى

شما را به پرهيزآارى در امر خداوند متعال و ورع در دين خدا و آوشش : جعفر بن محّمد گفته است

آنم،  اه خدا، راستگويى، اداى امانت، طول سجده و حسن همجوارى با همسايگان سفارش مىدر ر

امانت را بر هر آس آه شما را امين بر . آه پيامبر اسالم به خاطر همين امور مبعوث گرديده است

هميشه  )صلى اهللا عليه وآله(چرا آه پيامبر اآرم. آن دانسته چه آدم خوبى باشد چه آدم فاجر، ادا آنيد

و بگو جعفر بن محّمد . دادند مسلمانان امانت را ادا آنند اگرچه آن امانت نخ يا سوزن باشد دستور مى

ها شرآت نموده، مريضان  سفارش آرده است آه با فاميل خود صله رحم آنيد، در تشييع جنازه آن

                                                           
فى بناء الجماعة الصالحة جلد اّول ) عليهم السالم(البيت تر به سّيد محّمدباقر حكيم، دور اهل براى مطالعه مفّصل.  ٢٦٠

 .مراجعه آنيد



ز شما در دين خود به درستى آه اگر مردى ا. ها را به جاى آوريد ها را عيادت آرده و حّق آن آن

برخورد  اخالق و خوش پرهيزآار، با ورع و راستگو بوده، امانت را ادا آرده و با مردم خوش

 .)٢٦١(شود اين جعفرى است باشد، گفته مى

وف اسالم و رويكرد دادند آه به وحدت صف به شيعيان خود دستور مى)عليه السالم(امام
آن حضرت روح همزيستى، محّبت و انسجام . اى قايل باشند به ساير مذاهب اهمّيت ويژه

بينيم آه آن  مى. نمود هاى اسالمى را در ميان اصحاب خود تقويت مى بين جماعت
حضرت شيعيان را بر هميارى با هم، يكديگر را ضمانت آردن و وفاء به وعده با ساير 

 :فرمودند)عليه السالم(امام صادق. نمودند ق مىمسلمانان تشوي

شهادِت حّق را . بر شما باد آه نماز خود را در مساجد بخوانيد و با مردم حسن همجوارى داشته باشيد

اند  چرا آه همه مردم به يكديگر محتاجبراى مردم اقامه آرده و بر جنازه مسلمانان حضور پيدا آنيد 

 .)٢٦٢(نيازنيست آس در زندگى خود از مردم بى و هيچ

راه سلوك انداز بسيار وسيعى را در  آن حضرت در برابر ديدگان شيعيان خود چشم
چرا آه بيم آن . نمود تا هّمت بلند داشته و به سطوح پايين اآتفا نكنند الى الّله باز مى

ها را تحت تأثير  گرى و اغوا، آن هاى مبارزجويى و فتنه رفت آه بادها و طوفان مى
 :اند آه اوصاف شيعه را اين چنين بيان فرموده)عليه السالم(امام صادق. قرار دهد

بيت از بهترين آسانى بودند آه در ميان مردم  شيعيان ما اهل: ديث فرموده است آهپدرم به من ح

اگر . اگر مؤّذنى بود از شيعيان ما بود. اگر در جامعه فقيهى بود از شيعيان ما بود. اند زندگى آرده

 شد از اين جماعت اگر سرپرست يتيمى در ميان مردم پيدا مى. امام جماعتى بود از شيعيان ما بود

اى در ميان آنان  اگر صاحب وديعه. اگر امانتدارى در ميان آنان بود از جماعت شيعيان ما بود. بود

ما را در چشم مردم خوب جلوه دهيد و محّبِت . آرى، شيعيان ما اين چنين بودند. بود از شيعيان ما بود

 .)٢٦٣(مردم را به ما برانگيخته و دشمنِى مردم را به ما تحريك نكنيد

 

 حفاظت از شريعت اسالم. ٢

خواست شريعت اسالمى را خرد   در برابر حمالتى آه مى)عليه السالم(امام صادق
آرده و چهره آن را دگرگون ساخته، آن را به همان انحرافى دچار آند آه ساير شرايع، 

يروان آن شريعت بدان گرفتار آمدند، از طريق رواج افكار بيگانه از شريعت در ميان پ

                                                           
 .٥ ح ٤٦٤ / ٢ به نقل از اصول آافى ٢ ح ٥ / ١٢الشيعة  وسائل.  ٢٦١
 .١ ح ٢/٤٦٤ به نقل از آافى ٥ ح ١٢/٦الشيعة  وسائل.  ٢٦٢
 .١٦٢ / ٧٤، بحاراالنوار ١٤٦االنوار  مشكاة.  ٢٦٣



امام صادق در برابر به آارگيرى ابزارهاى جديد در فهم . شجاعانه ايستادگى آردند
 .شريعت مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله و غيره شديدًا مخالفت ورزيدند

 و پيروان آن حضرت )عليه السالم(در نتيجه سطح علمى باالئى آه اصحاب امام صادق
ن برخوردار بودند، مسأله فتوا و استنباط پيرو مصلحت حاآمان و هواهاى نفسانى از آ

بلكه فهم صحيح قرآن و سّنت مستقّل از اين . هاى فكرى آنان نگرديد آنان يا همگام با پايه
عوامل تأثيرگذار و به دور از به آار گيرى آن ابزارهاى دروغيِن بسته شده به شريعت 

ى ديگرى آه به سراغ آن ابزار اجتهادى رفتند به آثار منفى دچار ها جمعّيت. به جا ماند
اين تصميم خود آثار منفى . شدند آه در نهايت آنان را مجبور به بستن باب اجتهاد آرد

شد تا  چرا آه بستن باب اجتهاد باعث مى. ديگرى در جامعه اسالمى به جا گذاشت
ى آه جامعه اسالمى با آن روبرو هاي جامعه اسالمى قدرت حّل مسائل جديد و پيشرفت

 .بودند نداشته باشد

 بر يك قضيه مهم ديگر هم بسيار تأآيد آردند و آن را سرمايه )عليه السالم(امام صادق
دانستند و آن وجود ملكه  مهمى براى فهم عبارات و بيان و استنباط احكام از نفوذ مى

الزم است تا اينكه بتواند نگهبانى مندى از آن  تقوى و عدالت بود آه براى هر فقيهى بهره
 .خواهد آن شريعت را در زندگى خود پياده آند امين براى شريعت و اّمتى باشد آه مى

 عدالت در بسيارى از آارهاى زندگى انسان شرط )عليه السالم(از نظر امام صادق
مانند امامت جمعه، جماعت، شهادت در طالق، همچنين در قاضى، حاآم، . اساسى است

 ... .الى وو

اين خصوصّيت نقش بزرگى در حفظ شريعت اسالمى، همچنين حفظ نصوص و 
. آنگونه آه اين مكتب را از ديگر مكاتب ممتاز آرده است. روايات اسالمى داشته است

صلى اهللا عليه ( با روايات واردشده از پيغمبر اآرم)عليه السالم(همچنانكه اصحاب امام صادق

. آردند الّصدور است برخورد نمى ، مانند عبارات قرآنى آه قطعى)المعليهم الس(و ائّمه)وآله
چرا آه ممكن بود راوى معصوم نباشد و . گذاشتند بلكه اين روايات را به نقد و تحليل مى

ها به عصمت امامى آه روايت از او نقل شده، ممكن است اشكال در  عليرغم ايمان آن
 .راوى باشد

 

  در راه حكومت اسالمى.٣

ابق روايات اسالمى آه از رسول گرامى اسالم رسيده و صدور آن ثابت گرديده مط
 به تواتر نيز رسيده است، رهبرى سياسى حّق شرعى )عليهم السالم(بيت و در مكتب اهل

 . بوده است)عليهم السالم(بيت پيامبر ائّمه معصومين از اهل



را مستقيمًا در دست بر همين اساس، رهبرى سياسى آه بعد از پيامبر اآرم حكومت 
گرفت عليرغم اينكه مسلمانان بدون زور و فشار آن را قبول آردند، از صفت مشروعّيت 

عصر با امام صادق و  چه رسد به حكومت حّكام اموى و عّباسى آه هم. خالى است
هاى مختلف سعى در دور نگه داشتن آن   بودند و از راه)عليهم السالم(پدران بزرگوارش
ها بوده است  ن بزرگوارش از اين مقام و منصبى آه تنها شايسته آنحضرت و پدرا

 .اند نموده مى

 فعالّيت در راه ايجاد نظام اسالمى صحيح و مطلوب را آارى )عليه السالم(امام صادق
وجود جمعيت اند و اين مهم از نظر آن حضرت در ضمن  دانسته بسيار ضرورى مى

اند   بوده)عليهم السالم(اسالمى صالحى آه به رهبرى شرعى و حقيقى آه نماد آن ائّمه اطهار
 .آمد ايمان داشته باشد، به مرحله اجرا درمى

 توّجه خود را به ضرورت وجود اين شالوده صالح )عليه السالم(اين چنين بود آه امام
آن حضرت به سؤاالتى آه در ذهن بينيم  آنجا آه مى. در ميان جامعه معطوف آرد

مانند وقتى آه سدير به نزد آن . دادند هاى مناسبى مى آمد پاسخ اصحابشان پيش مى
حضرت آمد و از آن حضرت خواست آه در طلب حكومت اعالم جهاد مسّلحانه آند آه 

قيام مسلحانه مستلزم وجود جمعيت صالحى : در جواب او به اين نكته اشاره آردند آه
ه مطيع آن حضرت بوده و حاضر به قربانى شدن در راه آن حضرت و تحّمل است آ

 .مسئولّيت تغيير جامعه و قدرت مقابله با همه عوامل انحراف را داشته باشند

چنين است آه اهّميت سعى براى تكوين و بالندگِى حرآت اين جمعيت در اين مرحله 
تن دامنه اين حرآت در سرتاسر عالم  آه زمان توسعه ياف)عليه السالم(از حيات امام صادق
 .آند اسالم است ظهور مى

 :آنيم ما اين تكوين و تكامل را از سه جانب برّرسى مى

 .الف ـ ساختار جهادى

 .ب ـ ساختار روحى

 .ج ـ ساختار اجتماعى

 

 

  در ساخت جماعت نيكان)عليه السالم(نقش خاصِّ امام صادق

 ساختار جهادى: الف

اين ;  در آربال نقش بسيار بزرگى در تاريخ اسالم داشت)عليه السالم(نهضت امام حسين
نهضت عظيم امت اسالم را به سطحى از آمادگى رساند آه در برابر حاآمان منحرف به 



پا خيزند، امت اسالم به مدد اين قيام مقدس توانستند پرده دروغين تزويرى را آه امويان 
ود بر آن آشيده بودند پشت سر بگذارند، اما براى رنگ و لعاب شرع دادن به حكومت خ

اين بيدارى انقالبى و عمليات جهادى آه در طول چند دهه از سوى امت اسالم شكل 
گرفته بود در صورت عدم پيگيرى و همراهى عوامل بقا، تكامل و استمرار، دستخوش 

 .گرديد سقوط مى

را به سوى قالب ريزى  حرآت خود )عليه السالم(بينيم امام صادق اينجا است آه مى
عمليات انقالبى، ترسيم ساختار و در نتيجه ريشه دار آردن چنين آارهايى در دل و جان 

 .امت آغاز آرد

توان به روشنى از موضع آن حضرت در برابر قيام عموى  اين موضوع را مى
 : دريافت، آنجا آه فرمود)عليه السالم(شهيدش زيد بن على

مضى واهللا زيد عّمي وأصحابه شهداء مثل ما مضى . لدماء َأْشَرَآني اهللا في تلك ا«

 ;»عليه علي بن أبي طالب وأصحابه

به خدا سوگند آه عمويم زيد و . هايى آه ريخته شد شريك آند خداوند مرا با عمويم زيد در اين خون

 .)٢٦٤(اند طالب و اصحابش به آن رفته ياران شهيدش به همان راهى رفتند آه على بن ابى

اتخاذ چنين موضعى در برابر قيام زيد خود دليل مشروعيت اين قيام بوده، ميل قلبى 
 را براى جمعيت ياران صالح آن حضرت آشكار نموده و روحيه )عليه السالم(امام صادق

ن زنده پسنديده در آنا اى مى  براى چنين گروه زبده)عليه السالم(انقالبى و جهادى را آه امام
شد  آرد، تا با اين روحيه به سوى اهدافى آه از سوى رهبرى الهى جامعه تعيين مى مى

 .متجلى بود)عليه السالم(حرآت آنند، رهبرى آه در وجود مقدس امام جعفر صادق

 بتواند براى )عليه السالم(اين جمعيت زبده و صالح نمونه خوبى بود تا امام صادق
ن اميدوار باشد و آنان در آينده مسئوليت انقالب بزرگى را مأموريت اصالح جامعه به آنا

 .رفت به دوش گيرند آه انتظار آن مى

داشتن   زنده و شاداب نگه)عليه السالم(در اين راستا يكى از اقدامات مهم امام صادق
 در دل و جان ياران زبده )عليه السالم(اصول، اهداف و خصوصيات قيام امام حسين

 .خودبود

 

 ر آردن اصول، اهداف و خصوصيات نهضت حسينىدا ريشه

                                                           
  .١٧١ / ٤٦ األنوار  بحار.  ٢٦٤



 عواطف مردم را به سوى اصول و اهداف قيام سيدالشهدا )عليه السالم(امام صادق
آرد تا اگر امت در صدد قيامى بر ضد ستمگران بر آمدند قيامشان برخاسته  معطوف مى

هاى امام  هبينيم خطاب لذا است آه مى. از بيدارى صحيح و بر مبناى توجيه منطقى باشد
هاى فكرى و ارشاد و  هاى آن حضرت تنها بر انگيزش  و فعاليت)عليه السالم(صادق

پرداخته آه سبب آمادگى مردم و تمرآز  هايى مى موعظه بسنده نكرده و به شيوه
بخشيدن به اقشار امت بوده و نشان دهنده حضور و فعاليت آن حضرت در راه احياى 

 .تفكرات حسينى است

توان به چند مورد اشاره آرد  هاى آن حضرت در اين رابطه مى از جمله روش
و )عليه السالم(، برقرارى مجالس اقامه عزا بر امام حسين)عليه السالم(مانند زيارت امام حسين

گريه بر مظلوميت آن حضرت آه در ذيل به اختصار هرآدام از اين موارد را توضيح 
 :دهيم مى

 را يكى از )عليه السالم( زيارت قبر جدش امام حسين)عليه السالم( امام صادق:زيارت. ١
دانسته است آه به اين  شمرده و بر هر مسلمانى واجب مى حقوق واجب و الزم مى

 .مسئله اهميت داده و اداى اين دين را بر خود الزم بداند

 : فرموده است)عليه السالم(امام صادق

را )عليه السالم( اما قبر امام حسين،اله حج به جا آورداگر مردى از شما در طول عمر خود همه س

 )عليه السالم(چرا آه زيارت حسين. زيارت نكند يكى از حقوق رسول خدا را ناديده انگاشته است

 .)٢٦٥(اى است آه خداوند متعال آن را بر هر مسلمانى واجب آرده است فريضه

خود را از ; هاى نور بنشيند دارد در روز قيامت بر سفره  آه دوست مىهر: و نيز فرموده است

 .)٢٦٦( قرار بدهد)عليه السالم(زائران قبر حسين

داخل )عليه السالم(در روز عاشورا بر مواليم جعفر بن محمد: عبداهللا بن سنان گويد
گرفته، حزن و اندوه از چهره مبارآش پيدا و اشك از شدم، ديدم آه چهره آن حضرت 

اى پسر پيامبر، : عرض آردم. هاى مرواريد سرازير بود ديدگان مبارآش همچون دانه
خداوند چشمانتان را گريان ندارد، گريه شما براى چيست؟ آن حضرت در پاسخ به من 

 در چنين روزى به )عليهما السالم(لىدانى آه حسين بن ع آيا تو را غفلت گرفته است؟ آيا نمى: فرمودند

 شهادت رسيده است؟

                                                           
  .٣٧شيخ مفيد، آتاب المزار .  ٢٦٥
  .١٢١ / ٤٣ابن قولويه، آامل الزيارات، باب  .  ٢٦٦



عرضه داشتم موالى من نظر شما در باره روزه گرفتن در اين روز چيست؟ 
 : فرمودند

بلكه پس از اين روز را بدون نيت روزه امساك آن و بدون آداب افطار آن و آن را روزه آامل قرار نده، 

زيرا در چنين ساعتى از روز عاشورا جنگ خاتمه يافت، در حالى ; اى از آب افطار آن نماز عصر به جرعه

صلى ( بر زمين افتاده بود آه قتل آنان بر پيامبر اآرم)صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر آه سى آشته از موالى اهل

بود عزادار   در قيد حيات مى)صلى اهللا عليه وآله(ز پيامبر اآرم بسيار دردناك بود و اگر در آن رو)اهللا عليه وآله

 .آنان بود

توانى در اين روز به انجام برسانى اين است آه لباس  ترين آارى آه مى اى عبداهللا بن سنان با فضيلت

 .پاك بپوشى و تسلُّب آنى

 :تسّلب چيست؟ فرمود: عرض آردم

هايت را باال بزنى سپس در وقت باال آمدن روز به  دامن جامه ات را باز آنى و به هيئت عزاداران آستين

ات بروى و در آنجا چهار رآعت نماز به دو  مكانى دور يا جايى آه آسى تو را نبيند يا اطاقى خالى در خانه

 و در )ُقل يا ايها الكافرون(دوسالم بخوانى و رآوع و سجود آن را نيكو به جاى آورى در رآعت اول حم

 و در دو رآعت بعدى در رآعت اول حمد و  احزاب و در رآعت دوم حمد ) قل هو اهللا أحد(رآعت دوم حمد و 

و  منافقون يا هر قدر آه توانستى قرآن بخوانى پس از آن سالم داده و روى خود را به سمت قبر اما 

ته شدن او و ياران و فرزندانش را در نظر خود مجسم آرده، بر گردانى و جريان آش  بر مى)عليه السالم(حسين

جويى آه به واسطه اين عمل خداوند  او سالم نموده و قاتالنش را لعنت آرده و از آار آنان بيزارى مى

 .آمرزد اى در بهشت بر تو افزوده و و گناهانت را مى درجه

گويى إنا  روى و مى امكان قدم زدن باشد مىسپس از جايى آه هستى به محوطه باز يا صحرا يا جايى آه 

هللا وإنا إليه راجعون رضًا بقضائه وتسليمًا ألمره، و بايد آه در اين وقت در نهايت حزن و اندوه باشى و بسيار 

 .خدا را ياد آرده و ذآر استرجاع بگويى

وانده بودى برو و در هنگامى آه از اين راه رفتن و ذآر گفتن فارغ شدى به همان مكانى آه در آن نماز خ

 :آنجا ايستاده بگو

الّلهم عذِّب الفجرة الذين شاّقوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيرك واستحّلوا 

محارمك والعن القادة واألتباع وَمن آان منهم فخّب وأْوَضَع معهم أو رضي بفعلهم لعنًا 

م من أيدي المنافقين آثيرًا الّلهم وعّجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليهم واستنقذه

والمضّلين ، والكفرة الجاحدين وافتح لهم فتحًا يسيرًا وأتح لهم َرْوحًا وفرجًا قريبًا ، 

 ;»واجعل لهم من لدنك على عدّوك وعدّوهم سلطانًا نصيرًا



خداوندا گنهكارانى را آه پيامبرت را آزرده، با دوستانت جنگ آرده، آسانى جز تو را بندگى آرده و 

فرماندهان، پيروان و هرآس از آنان بوده، با آنان اسب . يت را حالل شمردند، عذاب آنها حرام

ها رضايت داشته بسيار لعنت آن، خداوندا در فرج  تاخته و در ميان آنان حضور داشته يا از آار آن

ان، تعجيل آن، درودهايت را بر آنان فرست و آنان را از دست منافقان، گمراه)عليهم السالم(آل محمد

و آافراِن منكر نجات بده و براى آنان پيروزى آسانى فراهم آور و برايشان جانى تازه و گشايشى 

 .)٢٦٧(نزديك ميسر آن و از ناحيه خود به آنان چيرگى بر دشمنانشان عنايت آن

زيارت مورد تأآيد  اين چنين اصول نهضت عاشورا را از راه )عليه السالم(امام صادق
دادند تا اينكه زيارت به عنوان يك اقدام فرهنگى در راستاى تربيت جمعيت  قرار مى

 .گردد صالح ياران امام به آار گرفته شده و موجب تمايز اين گروه از ديگران

هم در چنين   آن)عليه السالم(و از طرفى حضور دايم شيعيان بر سر قبر امام حسين
رى و فهمى خود نوعى دعوت از ديگران نيز بود، تا به اين گروه و سطح و با چنين بيدا

 . ها و اصول آنان بپيوندند انديشه

مند از پشتوانه  به عالوه اينكه اين حضور مستمر بر سر مزار سيدالشهدا آه بهره
آمد  هاى انقالبى به شمار مى عاطفِى متكى بر مبناى فكرى بود، پايگاهى براى حرآت

اين حقيقتى بود آه امويان .  بود)عليهم السالم(بيت لبه حقوق غصب شده اهلآه در صدد مطا
و عباسيان نيز آن را دريافته بودند و به هر ترتيب آه برايشان ممكن بود در برابر اين 

 .نمودند موِج حساب شده ايستاده و از زيارت آن حضرت جلوگيرى مى

 )عليه السالم(هايى آه امام صادق  از ديگر گام: برپا آردن مجالس عزادارى حسينى.٢
در راستاى ايجاد حرآت انقالبى و تربيت گروه ياران صالح خويش برداشتند، قضيه 

 بود آه در قالب برپا آردن مجالس عزاى آن )عليه السالم(مرثيه سرايى بر امام حسين
روشى  بر لزوم انجام اين عمل به عنوان )عليه السالم(گرديد، امام صادق حضرت انجام مى

تربيتى آه مبتنى بر تحريك عواطف بوده و با هدف مستحكم آردن رابطه امت با قيام 
 .آردند  تأآيد مى)عليه السالم(امام حسين

آرده و در اين مجالس در آنار   خود چنين مجالسى را برپا مى)عليه السالم(امام صادق
عليهم (بيت اسى اهلها، و فرهنِگ عقيدتى، اخالقى، تربيتى و سي مرثيه خوانى ديدگاه

اى براى نشر بيدارى و عاطفه  گرديد تا اين مجالس وسيله آماده  نيز مطرح مى)السالم
 .برخاسته از اصول باشد
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اى ابوهارون براى من اشعارى در باره :  به ابوهارون مكفوف فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 شعر خواندم و آن حضرت براى آن حضرت: ابوهارون گويد .  بخوان)عليه السالم(حسين
.  خوانيد براى من بخوان  همان گونه آه در ميان مردم با سوز و گداز مى: گريه آردند سپس فرمودند

 :قرائت آردم)عليه السالم(ابوهارون گويد اشعارى را با اين مطلع براى امام

 )٢٦٨(»...هاى پاآش بگو بر قبر مطهر حسين بگذر و به استخوان«

: ابوهارون گويد  بيشتر بخوان;»ِزدني«:  گريسته و فرمودند)عليه السالم(امام صادق
 باز گريستند و صداى )عليه السالم(قصيده ديگرى براى آن حضرت خواندم امام صادق

عليه (اندن اشعار فارغ شدم امام صادقچون از خو. گريه زنان را از پشت پرده شنيدم

 شعرى بخواند و بگريد و ده نفر )عليه السالم(اى ابوهارون هرآس در باره حسين:  به من فرمودند)السالم

 شعرى بخواند و بگريد و پنج نفر )عليه السالم(شود، هرآس در باره حسين را بگرياند بهشت برايش نوشته مى

 شعرى بخواند و بگريد و يك نفر )عليه السالم(شود، هرآس در باره حسين را بگرياند بهشت بر او واجب مى

 .)٢٦٩(شود را بگرياند بهشت برايش واجب مى

 تأآيد )عليه السالم( همواره بر زنده نگه داشتن ياد امام حسين)عليه السالم(امام صادق
 :آن حضرت به ُفضيل چنين آمده استفرمود، چنانكه در آالم  مى

اى فضيل من چنين : بلى موالى من، فرمود: گفتم ؟آنيد آيا مجالس بيان احاديث برقرار مى

آنيد، خداوند آسى را آه امر ما را زنده آند  دارم آه در آن امر ما را زنده مى مجالسى را دوست مى

 .)٢٧٠(بيامرزد

 براى متمرآز آردن خط )عليه السالم(هاى ديگرى آه امام صادق از شيوه: گريه. ٣
انقالب و شعلهور ساختن روح جهاد در دل و جان ياران و پيروان خود از آن بهره 

 بود زيرا گريه نقش )عليه السالم(گرفت تعميق و گسترش پديده گريستن بر امام حسين مى
ه با صاحب قيام و اهداف او داشته، ذهن و بسزايى در ايجاد رابطه عاطفِى گريه آنند
هاى او آماده آرده و حرارتى عاطفى بدو  روح گريه آننده را براى پذيرش انديشه

هاى ضد ستم و پياده آردن آن افكار سوق  اش را به سمت فعاليت بخشد تا انديشه مى
 .آورد داده و روحيه برخورد با ظالم و شهادت طلبى را در او به وجود مى

آميزى   براى شيعه نقش وسيله تبليغاتى آرام و مسالمت)عليه السالم(گريه بر امام حسين
هايى آه متحمل آن گرديده و  انگيز خويش و ستم را داشت آه از راه آن سرگذشت غم
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اند بر همگان آشكار آند به خصوص در وقتى آه شرايط  پيشوايانش با آن مواجه شده
 .داد ها نمى آنهاى ديگر را به  اجازه فعاليت

البته اين نوع گريستن به هيچ وجه به منزله ضعف، سستى و تسليم شدن در برابر 
و البته بر خالف آسانى آه بساِن مسيحيان، آه به اين گمان آه . اراده ستمگران نيست

 با مصلوب شدن خود گناهانشان را پاك آرده، ارتكاب گناهان )عليه السالم(حضرت مسيح
 خون پاآش )عليه السالم(امام حسين: پندارند آه اين گونه مى; شمارند  مىرا بر خود جايز

را براى رهايى شيعه از گناهان و نجات دادن آنان از پيامدهاى گناهانى آه مرتكب 
اى  برگزارى مجالس سوگوارى و گريه بر سيدالشهدا، وسيله. شوند اهدا آرده است مى

 .)٢٧١(باشد  آزادى از آتش دوزخ نيز نمىبراى رهايى از مكافات گناه و گرفتن براِت

 بر آن تأآيد آرده و شيعيان آن حضرت به آن عمل )لسالمعليه ا(اى آه امام صادق گريه
بلكه حرارتى بود آه روحيه . اند تحت هيچ آدام از اين عناوين داخل نبود آرده مى

آورد  فعاليت را در انديشه جارى ساخته و آن را از حيطه سكون به حيطه حرآت مى
تابى  دگان خدا مكروه است مگر گريه و بىهر گريه و بيتابى بر بن: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق

 .)٢٧٢(باشند  آه بندگان خدا در انجام آن مستحق پاداش مى)عليه السالم(بر حسين بن على

 

 

 ساختار روحى و ايمانى: ب

 به سمت پوچى، )عليه السالم(شرايط روحى و ايمانى جامعه در زمان امام صادق
هاى زندگى مردم سوق يافته و   ظهور خودخواهى و جدايى ايمان از برنامهضعف،
هاى  مسبب اين وضع هم آن دسته از جريان. اى ناپسند به زندگى آنان داده بود چهره

هاى وقت هميارى داشته و براى توجيه آار خود، بر لزوم  فكرى بودند آه با حكومت
 .آردند ك اعتقاد ايمانى حكم مىپيروى از حاآمان اموى يا عباسى به عنوان ي

اى را در جهت بازگرداندن ايمان به   فعاليت گسترده)عليه السالم(از اين رو امام صادق
هاى قرآن آريم و  جامعه، شخصيت بخشيدن به آن، بالندگى جامعه بر اساس برنامه

 در -آن حضرت . هاى استوار ايمانى در جامعه به مرحله اجرا در آورد معرفى پايه
هايى از دين را آه  هاى فرد گرايانه آسانى آه قسمت برابر در الك خود خزيدن و ديدگاه

 ايمان را به -شوند  هاى ديگر مى آرد قبول آرده و منكر قسمت با منافع آنان تطبيق مى
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ترى آشيد، چرا آه چنين ايمانى به ايمان آورندگان، توان ورود در  هاى گسترده افق
 دوش آشيدن بار مسئوليت داده و در نشاط و سرزندگى در راه هاى دشوار و به ميدان

 .آند عمل و جهاد آنان را يارى مى

 در راستاى )عليه السالم(هاى امام صادق در اين مقطع به ذآر چند مورد از فعاليت
 .آنيم رسوخ دادن ايمان در جان اصحاب خود بسنده مى

 از برقرار آردن روابط با ياران و پيروان خود را)عليه السالم(امام صادق. ١
دانشمندنماهايى آه در آن عصر در جامعه پيدا شده بودند برحذر داشته و آنان را از 

اى آه از برقرارى رابطه و  اند، زيرا تنها نتيجه آرده پيروى چنين آسانى منع مى
دوستى با چنين افرادى بدون درك واقعى از وضع نفسانى و اخالقى آنان حاصل 

يجاد يك ساختار ايمانى غلط و منحرف بود زيرا آه دانِش چنين آسانى، گرديد ا مى
 .سرابى را در بيابان ماَند آه تشنه آبش پندارد

 به اين مطلب آه چنين روابطى به از بين رفتن رابطه با خداوند و )عليه السالم(امام
 :اند شود چنين اشاره فرموده دورى از او منجر مى

ميان خودت و من عالمى شيفته دنيا قرار نده : وحى آرد)عليه السالم(وودخداوند متعال به حضرت دا

دارد، چنين آسانى راهزنان بندگان جوياى من هستند، آمترين  آه تو را از محبت من باز مى

 .)٢٧٣(زدايم ها مى دارم اين است آه شيرينى مناجات خود را از دل آن مجازاتى آه بر آنان روا مى

 به اصالح و تصحيح آن پرداخت مفهوم )عليه السالم(از چيزهايى آه امام صادق. ٢
تا آرد  آن حضرت معنى ايمان را به ياران خود تفهيم آرده و تالش مى. ايمان بود

هاى ابهام را از آن بزدايد، آن حضرت اين مهم  صورت صحيح آن را آشكار آرده پرده
رساند چرا آه مؤمن، انسانى  را با بيان صفات مؤمن براى اصحاب خويش به انجام مى

منعكس آننده مفاهيم فراگير الهى بوده و آسى نيست آه بى اراده در خدمت اهل سياست 
 .هاى او بدوزند ت مصالح خود چشم طمع به توانايىدر آيد و سياست بازان در جه

اى مهم آه داراى ابعاد  به مسئله)عليه السالم(بينيم امام به همين جهت است آه مى
سياسى و اجتماعى بوده و شايسته است هر مؤمنى آن را درك آرده و بر طبق آن حرآت 

 :اند آند اين گونه اشاره آرده
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ا در اختيار خود او گذاشته است ولى اين اختيار آه مؤمن خود را خداوند متعال تمام امور مؤمن ر

و عزت از آن خدا و (فرمايد  اى آه خداوند متعال مى خوار و ذليل آند را به او نداده است آيا نشنيده

 .پس مؤمن عزيز است و هرگز خوار نخواهد شد )٢٧٤()است از آن پيامبر او و از آن مؤمنان

 :مودسپس فر

اى از آوه جدا آرد، اما دين مؤمن را با  توان با آلنگ تكه تر است چرا آه مى مؤمن از آوه محكم

 .)٢٧٥(توان از او جدا آرد هيچ ابزارى نمى

قلب خالى از : اند آه  همچنين به اين نكته اشاره فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٣
پس دلى آه . خوف خدا ـ آه معيار آمال و قّوت قلب مؤمن است ـ هيچ ارزشى ندارد

ماالمال از ترس خداوند بزرِگ متعال باشد، ديگر نيروها از قبيل نيروى سلطنِت حّكام، 
اّما دلى آه از مراقبت . آنند در نزد او آوچك جلوه مى.نيروى مال و هر نيروى بشرى
ى خالى باشد، در برابر هر قدرت و عظمتى آه در مقابلش خداوندى غافل و از هيبت اله

چنين رابطه منفى با خداوند، . گرى نمايد، ضعف نشان داده و سقوط خواهد آرد جلوه
منجّر به تزلزل ذاتى و شكست انسان در مقابل هر تهديدى آه از سوى نيروهاى ضعيِف 

 .مخلوق خداوند صادر بشود خواهد شد

هر :  شنيدم آه فرمود)عليه السالم(از امام صادق:  شده آه گفتاز هيثم بن واقد روايت

دارد و هر آس از خداوند نترسد، خداوند او را  آس از خدا بترسد، خداوند همه چيز را از او به هيبت وا مى

 .)٢٧٦(ترساند از همه چيز مى

ين بود آه آن حضرت  به شيعه ا)عليه السالم(هاى امام صادق  و از ديگر راهنمايى.٤
دادند تا زبان خود را حفظ  آنان را از آالم بيهوده بر حذر داشته و به آنان دستور مى

آن حضرت به خطرناك بودن آالم بيجا و آثار سوئى آه بر آن متصّور شده و . آنند
برد اشاره فرموده و نيز آنان را از پيروى هواى نفس بر  گناهانى آه ايمان را از بين مى

 :اند آن حضرت فرموده. است  داشتهحذر

پس همچنانكه . اگر در جهان چيز شومى وجود داشته باشد، آن نحسى و شومى در زبان آدم است

آنيد زبان خود را حفظ آنيد، و از هواى نفس بر حذر باشيد همچنانكه از  اموال خود را حفظ مى

 از هواى نفس و پيامدهايى آه از آالم همانا آه هيچ چيز به مانند پيروى. دشمنان خود بر حذر هستيد

 .)٢٧٧(شود از بين برنده و نابودآننده مردان بزرگ نيست و گفتاِر زبان بر انسان عارض مى
                                                           

  .٨منافقون .   ٢٧٤
  .١٧٩ / ٦تهذيب االحكام  .  ٢٧٥
 .٦٨ / ٢آافى .  ٢٧٦
 .٥٣٤ / ٨الشيعة  وسائل.  ٢٧٧



آرد آه   همچنين توّجه شيعيان را به اين نكته جلب مى)عليه السالم(امام صادق. ٥
. تفاوت نگذرند هاى دشمنان نسبت به خود را به فال نيك گرفته و از آنار آن بى بدگويى

بلكه اين مسأله بايد موجب بررسى بيشتر آنان نسبت به اعمال خود گردد، تا اگر حرف 
آن . آنان صحيح بود و عيب و ايرادى در آنان وجود داشت بدين وسيله برطرف گردد

گويند اهمّيت نداده و برايش مهم  گويد و آنچه درباره او مى آنچه مىهر آس به : اند حضرت فرموده

 .)٢٧٨(نباشد آه مردم او را در حال گناه ببينند، شيطان در نطفه او شريك است

 

 هاى عمق ايمان نشانه

هاى روشنى آموختند تا به وسيله  ها و نشانه عالمت به شيعه )عليه السالم(امام صادق
ايمان . آن، عمق ديندارى و ميزان صّحت و سالمت دين اشخاص را بتوان آشف آرد

ايمانى آه . آند هايى دارد آه داللت بر وجود آن مى امرى باطنى است اما آثار و نشانه
داشته باشد، ايمان هيچ گونه بازتاب خارجى و ثبات و قدرت رودررويى با مسائل را ن

 .نيست

ها دين  ها و اغواگرى مؤمن آسى است آه در مواقع مواجه شدن با محك سختى
 .هاى اهل باطل جواب مثبت ندهد خود را بروز داده و به برنامه

دانستند، اّما با اخالق   به اين گروهى آه خود را منسوب به تشّيع مى)عليه السالم(امام
آن حضرت روشن ساخته است آه . شّدت حمله آرده استباطل سر و آار داشتند، به 

ايمان يك حقيقت تاّم است آه هيچ صفتى از صفات آن از آن جدا شدنى نيست و حفظ آن 
 :اند آن حضرت فرموده.  است)عليهم السالم(نيز منوط به تبعّيت از ائّمه

سكوت آنند و در دولت باطل آنند آه زبان از آالم قبيح بسته،  ها نجات پيدا مى تنها آسانى از فتنه

ها و ناماليمات صبر پيشه سازند، اينان به حّق از طايفه نجيبان و انتخاب شدگان خدا و  بر سختى

آنان آه دائم در حال . مؤمنان واقعى هستند، اّما مبغوضترين افراد نزد من، رياست طلبان هستند

. باشم ن نبوده و من نيز از آنان نمىآنان از م. چينى هستند و به برادران خود حسد مىورزند سخن

 .)٢٧٩(رو و پيرو ما هستند همانا دوستان من آنان هستند آه به امر ما تسليم و در تمام آارها دنباله

 در بيان ضابطه آشف ميزان عمق ديندارى در نفس انسان )عليه السالم(امام صادق
 :اند فرموده

 ;»ّنه قد مكر به إذا رأيتم العبد يتفّقد الذنوب من الناس ، ناسيًا لذنبه فاعلموا أ«

                                                           
 .٤١٧ / ٤، به نقل از من ال يحضره الفقيه ١٠ ح ٢٧٣ / ١١الشيعة  وسائل.  ٢٧٨
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باشد،  آند، اّما از گناهان خود غافل مى هنگامى آه بنده خدا را ديديد آه گناهان مردم را پيگيرى مى

 .)٢٨٠(بدانيد آه او به مكر خداوند گرفتار آمده است

 

 الگوى نيكو

 در راه تغيير و اصالح جامعه و ساختن جامعه )عليه السالم(از ديگر وسايلى آه امام
گرفتند، اهمّيت و تأآيد بر ايجاد يك نمونه شيعى در جامعه بود آه  آرمانى به آار مى

مؤّثر در جامعه بتواند از نظر رفتار الگوى جامعه باشد تا چنين الگويى بتواند عنصرى 
در )عليه السالم(امام صادق. بوده و در راه بالندگى خير و فضيلت در آن تأثير گذار باشد

امام اين . نظيرى به خرج دادند تربيت و آماده سازى چنين الگويى از خود تالش بى
هاى علمى و  هاى مختلف مسّلح آرده و با سفارشات و راهنمايى گروه را به دانش

 .، آماده آرده بوداخالقى بسيار

 با نيروى الهى خود توانست تعداد زيادى از اين چنين اشخاص آه )عليه السالم(امام
هاى مردم به سمت آنان گرايش  آسانى آه دل. بعدها الگو و رهبران جامعه شدند بسازد

 ها و علوم آنان استفاده جويند آنان آه نامشان در تاريخ جاودان مانده پيدا آند تا از دانش
 .اند مسلمانان آثار اين اشخاص را نسل به نسل نقل نموده. است

 :آنيم ها در اينجا بسنده مى ما به بيان بعضى از اين راهنمايى

 درباره نحوه عبادت شيعيان و رابطه آنان با خدا آه )عليه السالم(از امام صادق. ١
 :اند عالمت مشّخصه شيعيان است، چنين فرموده

امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصالة ، آيف محافظتهم عليها، وإلى أسرارنا آيف «

 ;»حفظهم لها عند عدّونا وإلى أموالهم آيف مواساتهم إلخوانهم فيها

آنند يا  ببينيد آيا بر اوقات اّول وقت نماز محافظت مى. شيعيان ما را در وقت نمازشان امتحان آنيد

آنند يا  سرار ما امتحان آنيد آه آيا در نزد دشمنان اسرار ما را حفظ مىو شيعيان ما را به حفظ ا. نه

هايشان امتحان آنيد آه آيا با برادران دينى در  همچنين شيعيان ما را درباره اموال و دارايى. نه

 .)٢٨١(آنند يانه اموال خود آمك مى

 بودم آه مردى وارد شد و سالم )عليه السالم(محمد بن عجالن گويد نزد امام صادق. ٢
 او بسيار دوستان و برادرانت چگونه افرادى هستند؟:  از او پرسيدند)عليه السالم(آرد، امام صادق

ميان قوم داران در  اغنيا و سرمايه: فرمودند)عليه السالم(امام صادق. از آنان تعريف و تمجيد آرد
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ثروتمندان شما چه قدر از : امام فرمودند. آم:  مرد پاسخ دادآنند؟ تو چگونه با فقرا ديدار مى

فرماييد در ميان  اين اخالقى آه شما مى: مرد گفت آنند؟ هاى خود به فقرا آمك مى دارايى
 .)٢٨٢( ما هستند؟آنند آه شيعه ها گمان مى پس چگونه آن: فرمودند)عليه السالم(امام. دوستان ما نيست

.  تأآيد بسيارى بر اهمّيت وجود الگوى نيكو در جامعه داشتند)عليه السالم(امام صادق
اى مفّضل، «:  بودم، امام فرمودند)عليه السالم(هنگامى آه من همراه امام صادق: مفّضل گويد

هنگامى آه به آوفه برگشتم، شيعه به سوى من آمدند و . آم هستند:  گفتم» چند نفرند؟ياران تو
. آنان پشت سر من غيبت آرده و آبروى مرا برده بودند. مرا آماج حمالت قرار دادند

هاى  حّتى بعضى از آنان رودررو مرا مورد توهين قرار داده و يكى از آنان در آوچه
ها   آنان همه گونه تهمتى به من روا داشتند تا اينكه اين حرف.آوفه آمين آرد تا مرا بزند
هنگامى آه در سال بعد خدمت امام .  هم رسيد)عليه السالم(حّتى به گوش امام صادق

اى  «: رسيدم، اّولين آالمى آه بعد از سالم به من فرمودند اين بود آه)عليه السالم(صادق

ها به من  گفته آن: عرض آردم » گوش من رسيده چيست ؟گويند و به ها آه درباره تو مى مفّضل، اين
 :فرمود. رساند ضررى نمى

تو گفتى آه . ها بدا به حال آن! ها خشمگين شدند؟ آيا آن. ها زيان دارد ولى آنچه گفتند براى آن. بله

م تو ها شيعه ما بودند از آال اگر آن. ها اصال شيعه ما نيستند نه بخدا قسم، آن. ياران تو آم هستند

شيعه . ها نيست صفاتى آه خداوند شيعيان ما را به آن توصيف آرده اصال در آن. شدند خشمگين نمى

جعفر نيست جز آسى آه زبان خود را نگاه داشته، براى خالق خود آار آرده و تنها به موالى خود 

آيا در ميان آنان ! !واى بر آنان. آسانى آه از خداوند آنچنان آه حّق اوست بترسند. اميد داشته باشند

شوند  شوند آه از بسيارى نماز خميده شده باشند؟ آيا در ميان آنان آسانى يافت مى آسانى يافت مى

آه از شّدت ترس از خداوند سرگشته شده باشند؟ از شّدت خشوع همچون آوران يا از شّدت روزه 

؟ آيا در ميان آنان آسى هست مانند بيماران يا از طول سكوت و حرف نزدن مانند گنگان به نظر آيند

آه همواره شبش را به طول قيام و نماز به سر آورده و روزش را با روزه به سر آورد؟ يا در ميان 

شود آه نفس خود را از لّذات دنيا و نعيم آن از ترس خدا و براى شوق به ما  آنان آسى يافت مى

در حالى آه از ما شكايت به نزد دشمنان ما آنان آى شيعيان ما خواهند بود ! بيت بازداشته باشد؟ اهل

آشند و چون  آنان چون سگان زوزه مى. برند تا آنان را در دشمنى با ما بيشتر تحريك آنند مى

آگاه باش آه اگر ترس اين نداشتم آه آنان نسبت به تو تحريك شوند به تو . آالغان طمع مىورزند

ت را به روى آنان ببنددى و تا آخر عمر به آنان ا دادم آه به خانه خود روى و در خانه دستور مى

                                                           
 .١٦٦ / به نقل از شيخ صدوق، صفات الّشيعه٢٧ ح ١٦٨ / ٦٨بحاراالنوار .  ٢٨٢



چرا آه خداوند اگر چه آنان را حّجت بر ضدِّ . اما اگر پيش تو آمدند آنان را بپذير. حّتى نگاه هم نكنى

 .خودشان قرار داده، اّما در برابر ديگران آنان را حّجت خود قرار داده است

چرا آه شايسته . مى مظاهر زيبايى آن شما را نفريبددنيا با تمام نعمتها، زرق و برق، حكومت و تما

 .)٢٨٣(به خدا سوگند آه براى اهل دنيا هم خوشى در بر ندارد. شما نيست

 

 ساختار اجتماعى: ج

آّلى  براى روابط اجتماعى جمعّيت ياران صالح خود خّطى )عليه السالم(امام صادق
ترسيم نموده، نظام و اساس و قواعد اصولى اين نظام را براى آنان بيان داشته و 

ها به صورت ملكه در آوردند تا هر آدام از آن  آن را در دل و جان هر يك از آن
افراد صالح بتوانند در شرايط سخت جامعه زندگى آرده و قدرت روبرو شدن با 

 بود را داشته )عليه السالم(رد نظر امامجرياناتى آه مخالف ساختار اجتماعى مو
ريزى آرده و   آن را برنامه)عليه السالم(همان نظام اجتماعى آه امام. باشند

فاآتورهاى ماندگارى و استمرار را به آن بخشيده بود تا در ميان اقشار اّمت 
 .ريشه بدواند

 

 همگام با مردم

وذ گروه ياران صالح آن  بر محور مهمى آه قدرت و نف)عليه السالم(امام صادق
اين محور عبارت . آرد تأآيد زيادى داشتند حضرت را در ميان جامعه بيشتر مى

ها  از گشودن درهاى ارتباط با عاّمه مردم و بسنده نكردن به ارتباط با خودى
آن حضرت شيعيان را بر گسترش روابط با مردم تشويق آرده و به . بود

در روايت، . اند فرموده اصحاب ترغيب مىيابى و زياد آردن دوستان و  دوست
 :از آن حضرت وارد شده است

ها بهره خواهيد جست، اّما در  در طول زندگى دنيا دوست زياد پيدا آنيد آه در دنيا و آخرت از آن

آنند و اّما در آخرت همين بس آه جهّنميان به تصريح قرآن اين گونه  دنيا حوائج شما را برآورده مى

 .)٢٨٤()و نه دوستى نزديك* ر نتيجه شفاعتگرانى نداريم د(: گويند مى

دوستان زياد پيدا آنيد، چرا آه هر مؤمن : و در روايت ديگر از آن حضرت وارد شده است

 .دعاى مستجابى دارد
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 .)٢٨٥(دارد دوستان زياد پيدا آنيد، چرا آه هر مؤمنى حّق شفاعت: اند و همچنين فرموده

 همچنين پيگيرى اين روابط را با سفارش به آداب و اخالقى آه بر )عليه السالم(امام
: اند آن حضرت فرموده. اند انگيزاننده دوستى و نزديكى ميان مؤمنين است تشديد آرده
 .)٢٨٦(است رابطه بين دوستان در َحَضر به ديدار يكديگر رفتن و در سفر، نامه نگارى

شود، باز  بنده خدا براى ديدار برادر مؤمن خود خارج مى هنگامى آه: اند و همچنين فرموده

اب و و از آد.  )٢٨٧(شود گردد مگر اينكه گناه او بخشيده و نيازهاى دنيا و آخرتش برآورده مى نمى
گردد مصافحه يا دست دادن است آه  اخالقى آه موجب دوام روابط اجتماعى مى

مصافحه آنيد آه آينه را از :  در اين روايت مردم را به آن تشويق آرده است)عليه السالم(امام

 .)٢٨٨(برد مى ميان

 .)٢٨٩(حه مؤمن برابر با هزار حسنه استمصاف: و همچنين فرموده است

 :است آن حضرت درباره معانقه يا در آغوش آشيدن يكديگر اين گونه فرموده

گيرد و چون فقط  آنند، رحمت خدا آنان را در بر مى هنگامى آه دو مؤمن با يكديگر معانقه مى

راض دنيوى يكديگر را در بر گيرند، به براى رضاى خدا و بدون هيچ گونه قصد و غرضى از اغ

گاه آه  شود آه تمام گناهان گذشته شما بخشيده شده است، پس عمل از سر گيريد، و آن آنان گفته مى

گويند از اين  ها به يكديگر مى شوند، مالئكه موّآل بر آن اين دو مؤمن مشغول صحبت با يكديگر مى

 . ند متعال آن را پوشانيده استدو دور شويد آه اين دو سّرى دارند آه خداو

خداوند مرا فداى :  عرض آردم)عليه السالم(به امام صادق: راوى روايت، اسحاق گويد
 آدمى[; )ما َيْلِفُظ ِمْن َقْول ِإّال َلَدْيِه َرقيٌب َعتيٌد(فرمايد  شما گرداند، با توّجه به آيه قرآن آه مى

 آيا آلمات )٢٩٠(]آند آن را ضبط مى[اقبى آماده نزد او آورد مگر اينكه مر هيچ سخنى را به لفظ درنمى]
آه بلندى  )عليه السالم(امام صادق: يونس گويد! گردد؟ ها توّسط مالئكه نگاشته نمى آن

سپس آنقدر گريستند تا اينكه محاسن مبارآشان از اشك چشمشان تر شد و . آشيدند
 :فرمودند

دهد در  اش دستور مى اى اسحاق، خداوند تبارك و تعالى به جهت بزرگداشت اين دو مؤمن به مالئكه

البّته اگر چه مالئكه موّآل بر اين دو نفر آلمات . هنگام مالقات آن دو با يكديگر از آنان دورى گزينند
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هاست، آالم   نهانىاّما خود خداوند آه عالم بر همه اسرار و. نويسند شنوند و نمى ها را نمى آن

 .)٢٩١(آند شنود و نگهدارى مى ها را مى آن

 

 تأآيد بر روابط برادرانه

دار آردن روابط برادرى دينى و   همواره به تعميق و ريشه)عليه السالم(امام صادق
موجب افزايش پيوستگى و تفاهم بوده به آنان هاى مناسبى آه  خدايى پرداخته و راهنمايى

 :اند از آن جمله است حديث شريفى آه به خيثمه فرموده. آرده است ارائه مى

أبلغ موالينا السالم وأوصهم بتقوى اهللا والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم «

 وأن وليعد غنيهم على فقيرهم ، وأن يشهد جنازة مّيتهم ، وأن يتالقوا في بيوتهم

 ;»يتفاوضوا علم الدين فإن ذلك حياة ألمرنا رحم اهللا عبدًا أحيى أمرنا

ها را به پرهيزآارى و تقواى الهى و عمل صالح سفارش آن،  سالم ما را به دوستان ما برسان و آن

هايى آه از نعمت سالمتى برخوردار هستند از مريضان عيادت آرده، آنان آه از  ها بسپار آن به آن

هاى  به خانه. بر جنازه مردگان حاضر شوند. ى وضع خوبى دارند به فقيران رسيدگى آنندنظر مال

يكديگر رفته، با هم مالقات آرده و به گفتگو درباره علِم دين بپردازند آه مجموعه اين آارها زنده 

 .)٢٩٢(اى آه امر ما را زنده آند رحمت آند بيت است، و خداوند بنده آردن امر ما اهل

به : اند  درباره يارى آردن مؤمنان به يكديگر فرموده)عليه السالم(و همچنين امام صادق

: محّمد بن مسلم گويد. )٢٩٣(وسيله يارى آردن به برادران دينى خود به خداوند متعال نزديكى بجوييد
. رسيديم)عليه السالم(اهم به خدمت حضرت امام صادقمردى از اهل جبل به نزد من آمد و ب

امام . مرا نصيحت آن:  عرض آرد)عليه السالم( آن مرد در هنگام خداحافظى به امام صادق
 :فرمودند)عليه السالم(صادق

براى برادر خود . آنم تو را به پرهيزآارى و تقواى الهى و نيكى به برادران مسلمان سفارش مى

. پسندى پسندى، و براى او مپسند آنچه را آه براى خود نمى  آه براى خود مىدوست بدار آنچه را

اگر از تو چيزى خواست به او بده، و اگر از سؤال آردن خوددارى آرد، خود در برآوردن حاجتش 

چرا آه با اين آار او نيز از تو . رسانى دلگير و خسته نشو هيچگاه از خيرى آه به او مى. پيشقدم شو

هميشه بازو و يار و ياور او باش آه با اين آار او نيز براى تو يار و ياور . خسته نخواهد شددلگير و 

اى به دل گرفت از او جدا مشو تا اينكه آينه را از قلب او بدر  اگر روزى از تو آينه. خواهد بود

                                                           
 .٥٦٣ / ٨الشيعة  ، وسائل٣٥ / ٧٦، بحاراالنوار ١٨٤ / ٢آافى .  ٢٩١
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سايه آورى، اگر روزى به سفر رفت، در غيبتش او را حفظ آن و اگر در نزد تو بود او را زير 

چرا آه او از تو است و تو . حمايت خود بگير و او را يارى آن و بزرگ بدار و با او مالطفت ورز

 .)٢٩٤(از او هستى

صلى اهللا عليه ( برادرى خالصانه خدايى را از زبان پيغمبر اآرم)عليه السالم(امام صادق

شش خصلت است آه در هر آسى باشد مقامش در پيشگاه خدا و در سمت : اند آه چنين نقل فرموده)وآله

فدايت : عرض آرد)عليه السالم(يعفور به امام صادق ابن ابى .خداوند خواهد بود]عرش[راست 
اين آه مرد مسلمان براى برادر مسلمان خود همان چيزى : آن شش چيز چيست؟ امام فرمودند. شوم

 از خانواده خود بخواهد و براى او نخواهد آنچه را آه براى عزيزترين را بخواهد آه براى عزيزترين شخص

هنگامى آه ) تا آنجا آه فرمود(خواهد و در دوستى براى او خيرخواهى آند  شخص از خانواده خود نمى

اگر برادر او خوشحال . آند اش او را نگران مى به اين درجه از دوستى رسيد، نگرانى و ناراحتى برادر دينى

شود، و اگر محزون و ناراحت شود، وى نيز از حزن و اندوه  ، او نيز از خوشحالى او شادمان مىشود

اگر در نزد او چيزى باشد آه بوسيله آن گره از آار برادرش بگشايد، اين آار را . گردد برادرش اندوهگين مى

 .)٢٩٥(آند و اگر در دست او چيزى نباشد، براى برادرش دعا مى. دهد انجام مى

 از بعضى از آارها آه قاعدتًا روابط برادرانه )عليه السالم(بينيم امام صادق همچنين مى
آن حضرت به ابن نعمان . برد بر حذر داشته و نهى فرموده است را از بين مى

 :اند فرموده

خواهى آه دوستى برادر مسلمانت براى تو ثابت و برقرار بماند، از شوخى بيجا، مشاجره،  اگر مى

هيچگاه دوست خودت را بر سّر خود آگاه مكن . فخر فروشى و دشمنى آردن نسبت به او بپرهيز

 چرا آه هر دوستى ممكن. اى آه اگر دشمنت نيز بر آن آگاه شود، ضررى بر تو نرسد مگر به اندازه

 .)٢٩٦(است روزى دشمن انسان گردد

 در عين حال ياران خود را از رفتار مؤّدبانه و دوستى و )عليه السالم(امام صادق
رود نيز  ها نمى مهربانى بر اساس اخالق اصولى اسالم با دشمنانى آه اميد به اصالح آن

 :اند هآن حضرت فرمود. بر حذر داشته است

هر آس با دشنام دهنده اولياى خدا نشست و برخاست نمايد، خدا را معصيت آرده است و آسى آه 

خشم خود را در برابر آارى آه قدرت بر امضاى آن ندارد فرو خورد، با ما در درجه اعال قرار 

 .)٢٩٧(خواهد گرفت
                                                           

 .٥٤٩ / ٨الشيعة  وسائل.  ٢٩٤
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 :اند و آن حضرت فرموده

جالس لنا عائبًا، أو مدح لنا قاليًا أو واصل لنا قاطعًا، أو قطع لنا واصًال ، أو والى َمن «

 ; »لنا عدوًا، أو عادى لنا ولّيًا فقد آفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم

هر آس با عيب گوى ما همنشينى آند، يا آسى را آه از ما بيزار است ستايش آند، يا با آسى آه از 

بريده است ارتباط برقرار آند، يا با آسى آه با ما ارتباط دارد قطع رابطه آند، يا دشمن ما را ما 

و ) حمد( المثانى  دوست بدارد، دوست ما را دشمن بدارد، چنين شخصى به همان خدايى آه سبع

 .)٢٩٨(است قرآن عظيم را نازل فرموده آفر ورزيده

آن حضرت همچنين اصحاب خود را از بيمارى آينه و دلخورى با برادران و جدال 
آن حضرت چنين روايتى از اميرالمؤمنين على . و خصومت با آنان بر حذر داشته است

ى برادران را ها از جدال و دشمنى بپرهيزيد آه اين دو صفت دل:  نقل آرده آه)عليه السالم(بن ابيطالب

 .)٢٩٩(روياند ها بذر نفاق مى آند و در صحنه دل نسبت به يكديگر بيمار مى

 

  در برابر قهر و قطع رابطه)عليه السالم(موضع امام صادق

نه نكوهش آرده  پديده قطع رابطه و قهر ميان مؤمنان را اين گو)عليه السالم(امام صادق
ها  شوند، مگر اينكه يكى از آن دو و يا هر دوى آن هيچگاه دو مرد به قهر از هم جدا نمى: است آه

 .گردند مستوجب بيزارى و لعنت مى

اينكه . خداوند مرا فدايت آند: عرض آرد)عليه السالم(معّتب به خدمت امام صادق
شود آه مستحّق برائت و  ه مىاّما مظلوم را چ. فرماييد درباره ظالم صحيح است مى

زيرا او برادر مؤمنش را فرا نخوانده تا رابطه را با او وصل آرده و از : لعنت شود؟ حضرت فرمودند

هنگامى آه دو نفر باهم نزاع و درگيرى : گفت عمل دوست خود چشم پوشى نمايد، از پدرم شنيدم آه مى

اى : دهد، بايد مظلوم به سوى ظالم برود و به او بگويد آنند و يكى از آنان ديگرى را مورد ستم قرار مى مى

چرا آه خداوند تبارك و تعالى حاآم . ام، تا اينكه با اين آار قهر را بين خود و او از بين ببرد برادر من بد آرده

 .)٣٠٠(ستاند عادل است و خود حّق مظلوم را از ظالم مى

 

 )عليه السالم(خّط تربيتى امام صادق 
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 با ياران و اصحاب خود بر اساس موعظه و )عليه السالم(روابط تربيتى امام صادق
ارشاد عمومى و بدون تشخيص سطح فكرى و واقعّيت روحى و آنچه را آه شنوندگان آن 

 ساختارى خاّص با بلكه آن حضرت با هدف ايجاد. حضرت به آن نياز دارند نبوده است
هاى تربيتى خود را به نحوى آه  گذاشت و انديشه آنان روبرو شده ميان آنان فرق مى

آرد، تا اينكه براى آشيدن  ها را به سوى واقعّيت جامعه حرآت دهد به آنان تفهيم مى آن
آن حضرت آنان را با اصول و . بار مسئوليت اصالح اّمت آمادگى آامل داشته باشند

ساخت تا خود را از فشارهاى  آرد آه آنان را قادر مى بيتِى ميدانى، مسّلح مىقواعد تر
نفسانى و اقتصادى رها آرده و با دستمايه قرار دادن اميد به خدا در راه تحّقق اهداف 

 .خود گام بردارند

اصحاب )عليه السالم(هايى آه امام اى از راهنمايى اآنون در ضمن چند مورد به پاره
 :آنيم اند اشاره مى آرده ن مجّهز مىخود را به آ

 

 دعوت و اصالح: مورد اّول

 : اند  فرموده)عليه السالم( امام

به آنچه : تواند امر به معروف و نهى از منكر آند آه در او سه خصلت موجود باشد تنها آسى مى

عادل نيز باشد و باالخره در آند  آند دانا باشد، در آنچه آه به او امر يا از آن نهى مى امر يا نهى مى

 .)٣٠١(آند راه رفق و مدارا در پيش گيرد آند و آنچه را آه از آن نهى مى آنچه را آه به آن امر مى

نوعًا دانست آه  هايى مى  نقد سازنده را وسيله رفع نقطه ضعف)عليه السالم(امام صادق
ترين برادرانم در نزد من آسى  محبوب: آن حضرت فرموده است. شوند افراد به آن دچار مى

 .)٣٠٢(آند هاى مرا به من هديه است آه عيب

 

 : اند آن حضرت همچنين فرموده

 توجيه آن و براى آار او در دل اگر از برادر دينى خود چيزى ديدى آه تو را ناپسند آمد آار او را

عذرى بياور و در صورت عدم تطبيق عذر با آار او اين آار را تا هفتاد بار تكرار آن و اگر باز هم 

 )٣٠٣(.دانم آار او توجيه بردار نبود، با خود بگو شايد آار او دليلى دارد آه من نمى

 

 تعامل تربيتى در دو عرصه تعليم و تعّلم: ممورد دّو
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 بر اين نكته تأآيد فراوان داشتند آه رسالت علمى اگر از اصول )عليه السالم(امام صادق
اخالقى جدا شود و علم به عنوان ابزارى در جهت اغراض دنيوى قرار گيرد، بسيار 

.  خواهد آردخطرناك خواهد بود و چهره رسالت مقّدس اسالمى را ديگرگونه و زشت
عّباس نقشى منفى  امّيه و بنى همين پديده جدايى بين علم و قواعد اخالقى در زمان بنى

اى آه  پديده. بازى آرد و در نتيجه همين جدايى، پديده واعظان دربارى  به وجود آمد
عليه (از اينجا بود آه امام. داد هاى وقت قرار مى دين را چونان ابزارى در دست حكومت

داشت و با اين بيان شيوا، طالبان علم و   همگان را از اين پديده شوم بر حذر مى)السالم
 : آن حضرت فرموده است. نمود دانش را به چند دسته تقسيم آرده و از هم تفكيك مى

گروهى علم را براى : آنان را هم به شخص و هم به صفاتشان بشناسيد. اند طالبان دانش سه دسته

گروهى دانش را براى فخر فروشى و پرگويى و گول . آموزند ه بر خصم مىنادانى و جدال و غلب

 .آموزند آموزند، و باالخره گروهى علم را براى فهميدن و انديشيدن مى زدن ديگران مى

جوست، در ميان جمع مردان  آموزند، موذى و ستيزه اّما آنان آه دانش را براى نادانى و مجادله مى

او خود را به فروتنى . آورد  و از دانش و بردبارى سخن به ميان مىگشايد بزرگ لب به سخن مى

آند و رگ  خداوند بينى او را خرد مى. بهره است زند، اّما در حقيقت از ورع و پرهيزگارى بى مى

 .برد حياتش را مى

د به امثال خو. اّما آنكس آه دانش را براى فخر فروشى و فريب آارى آموخته، فريبكار و متمّلق است

رسد، در نزد آنان  اّما به اغنيا و ثروتمندان آه مى. آند رسد، فخر فروشى و فريب آارى مى آه مى

 او شكم خود را. آند آرنش و تواضع مى

 .آند از غذاهاى چرب و نرم آنان پر آرده و دينش را زير پا لگدمال مى

 .و دانشمندان بزدايدخداوند سرچشمه اخبارش را آور آند و نشانه او را از ميان آثار علما 

ناحيه . داراست آموزد اندوهگين و شب زنده اّما آنكس آه دانش را براى فهميدن و انديشيدن مى

خلوتى را براى عبادت خود در نظر گرفته و به دور از ديگران در آن ناحيه به عبادت خدا مشغول 

آند آه قلبش از ترس  مىاو در حالى خدا را عبادت . ايستد است و در دل تاريك شب به نماز مى

خواند، بيشترين توّجه او به آارهاى خودش  او خدا را از روى زارى مى. خداوند ماالمال است

ترين  چنين آسى از مورد اطمينان. شناسد باشد، اّما در عين حال اهل زمانه خود را خوب مى مى

 گرداند و در روز قيامت هاى چنين شخصى را محكم خداوند پايه. برادران دينى خود هم وحشت دارد

 .)٣٠٤(به او امان دهد

                                                           
  .١٩٥ / ٨٣، بحاراالنوار ٤٩ / ١آافى .  ٣٠٤



 

 

 

 قاعده تربيتى در عرصه قبول مسئوليت و رهبرى:مورد سّوم

بر اى آه مؤمنين  ضابطه.  يك قاعده اخالقى آّلى را بنيان نهاد)عليه السالم(امام صادق
. هاى زندگى آن را پياده آنند طبق آن با يكديگر رابطه برقرار آرده و در تمام عرصه

اى آه باعث رشد و بالندگى فضيلت در جامعه، همچنين باعث رقابت صحيح و  قاعده
هاى اصولى گشته و با فقدان چنين قاعده يا تبديل آن به  جويى سازنده و برترى

رود آه نتيجه آن همان   گشته و نيروها به هدر مىها نابود معيارهايى متناقض، ارزش
تر با وجود  يا به رهبرى برگزيدن شخص پايين» تقديم مفضول بر فاضل«قاعده شوم 

 .تر است شخص باالتر و بالياقت

هر آس مردم را به سوى خود بخواند در حالى آه در ميان : اند فرموده)عليه السالم(امام صادق

 .)٣٠٥(شود، او بدعتگذار و گمراه است جامعه داناتر از او يافت مى

 

 ها و قدرت مقاومت سختى: مورد چهارم

آن . داشت  هميشه ياران خود را در حال آمادگى آامل نگاه مى)عليه السالم(امام صادق
پيروى از راه آن حضرت ممكن است به حضرت چندين بار به آنان گوشزد آرده بود آه 

ها و بالهايى آه تحّمل آن جز براى آسانى آه از سوى خداوند متعال انتخاب  سختى
همچنانكه تشّيع نيز جز بر آسانى آه آمادگى قربانى . اند آسان نيست، منجر شود شده

د اين روشى الهى بود آه خداون. شدن و تحّمل بال دارند بر آس ديگر سزاوار نيست
عليه (آند، روايت شده هنگامى آه در نزد امام صادق متعال با اولياى خود بدان رفتار مى

 :رسد ذآرى به ميان آمد فرموده است  از بالهايى آه به مؤمنان مى)السالم

سؤال شد آه بيشترين بال را در دنيا آدام دسته از مردم متحّمل )صلى اهللا عليه وآله(از پيامبرخدا

پيامبران، سپس طبقات ديگر مردم به همان مقدار آه به مقام انبيا و : رت فرموداند؟ آن حض شده

دهد  مؤمن نيز به اندازه ايمان و اعمال نيكى آه انجام مى. تر باشند آارهاى آنان نزديكتر و شبيه

تر و عمل بهترى داشته باشد بال و سختى او  هر مؤمنى آه ايمان صحيح. گيرد مورد بال قرار مى

اش  ترى داشته باشد رنج و ناراحتى ، و هر آس آه ايمان آمتر و عمل ضعيفشديدتر

 .)٣٠٦(آمتراست
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با سدير نزد امام : آند آه  روايت مى)عليه السالم(حسين بن علوان از امام صادق
 را دوست اى خداوند متعال وقتى آه بنده: نشسته بوديم آه آن حضرت فرمودند)عليه السالم(صادق

 .)٣٠٧(اندازد داشته باشد او را در بال مى

 :اند  همچنين فرموده)عليه السالم(امام صادق

هر آس براى هر بال صبرى و براى هر نعمت شكرى و براى هر سختى آسانى مهّيا نكرده باشد به 

چه آن مصيبت . صيبتى صبور دارنفس خود را در نزد هر بال و م. عجز و زبونى گرفتار آمده است

چرا آه خداوند آنچه را آه به مؤمن عاريه داده و به . در مرگ فرزندان يا از دست دادن اموال باشد

 .)٣٠٨(تا اينكه شكر و صبر او را اندازه بگيرد. گيرد او بخشيده است گاه از او مى

اهل صبر هستيم و شيعيان ما صبرشان ) بيت اهل( ما :اند  فرموده)ه السالمعلي(همچنين امام صادق

به خدمتش عرض . اين آالم حضرت بر من گران آمد: گويد راوى مى، از ما نيز بيشتر است
 )عليه السالم(امام صادق! شود آه صبر شيعيان شما از شما بيشتر باشد؟ چگونه مى: آردم

دانيد صبر  اّما شما بر چيزى آه حكمت آن را نمى. آنيم  دانيم صبر مى ما بر آنچه از پيش مى: پاسخ دادند

 .)٣٠٩(آنيد مى
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 بخش نخست

 پايان حكومت اموى و آغاز حكومت عباسى

 

 هاى سياسى تازه. ١

در اين مرحله تاريخى حيات نظام اموى، پس از آنكه اين نظام در ديدگاه اّمت اسالم 
همه توجيهات مدنى، عقيدتى و يا سياسى خود را از دست داد، و در دست او به جز 

شود باقى نماند، به خودى  ق شمشير آه آخرين اهرم قدرت در اداره امور جامعه مىمنط
خود رو به سقوط و افول رفت و على رغم خشونت و سنگدلِى آخرين خليفه اموى 

آه به قاطعّيت معروف بود منطق شمشير نيز نتوانست در برابر اراده امت ) مروان(
 .دوام چندانى بياورد

اّمت اسالم ضرورت رهايى از طغيان اموى را درك آرده و به اين باور رسيده بود 
امّيه نسبت به خاندان پيامبر  هاى بنى ديگر آنقدر ستم. آه بايد در برابر آن به پا خيزد

اآرم در ذهن اّمت اسالم متراآم شده بود آه ديگر چيزى به دست واعظان دربارى باقى 
امّيه  يث را ابزار دفاع از صورت آريه و استبدادى حكومت بنىنمانده بود تا قرآن و حد

 به دست معاويه )عليه السالم(حّدى آه از مسموم آردن امام حسن مجتبى ظلم و ستم بى. آنند
 و )صلى اهللا عليه وآله(آه برادر پيامبر اآرم)عليه السالم(آغاز شد سپس سّب و لعن حضرت على

ه به نحوى آه سّب و لعن آن حضرت را به عنوان پسر عموى او و داماد گراميش بود
 ريحانه رسول خدا و خاندان و ياران )عليه السالم(سّنت قرار داد، سپس قتل امام حسين

پاآش به دست يزيد و عّمال پليد او همچنين واقعه حّره آه واقعه بسيار دردناآى بوده و 
سه روز بر سپاهيان خود مباح در آن يزيد بيعت بندگى از مردم مدينه گرفته و مدينه را 

 .آرد

هر آس مرا به : آنند آه گفت اّمت اسالم آالم عبدالملك مروان را فراموش نمى
 و همچنين آشتن زيد بن )٣١٠(زنم پرهيزآارى سفارش آند گردنش را با شمشير مى

                                                           
 .٢١٩الخلفاء  سيوطى، تاريخ.  ٣١٠



ه دست طاغوت زمان هشام بن  و به دار آشيدن و آتش زدن پيكر شريفش ب)عليه السالم(على
 .عبدالملك

هاى سخت، خود نيز اهل  ديدند آه واليان اموى گذشته از گرفتن ماليات مردم مى
اى وحدت صفوف اّمت اسالم را از بين برده و  فساد بوده و بوسيله اشاعه روح قبيله

ها،  تآنان حّتى در پرداخ. هاى گوناگون متفرق آرده بودند ها را دوباره به طايفه آن
داشتند و مسلمانان غير عرب را تحقير آرده،  اى را روا مى اى و قبيله امتيازات خانواده

 .دانستند ها را برده خود مى آن

اين چنين بود آه در عرصه فكر و انديشه و فقه نظرياتى پيدا شد آه هيچ گونه 
عه گسترش مشروعيتى براى نظام اموى قايل نبود و اين افكار در ميان همه اقشار جام

يافته، عليرغم موضع منفى سلطنت نسبت به علويان، مدح آنان در ميان مردم رايج گشته 
 .پرداختند و آنان بدون ترس از جلوگيرى دستگاه دولت به مدح و ثناى علويان مى

اين چنين بود آه اّمت به واسطه تراآم ظلم اموى اين آمادگى را پيدا آرد تا هر 
ا از آابوس حكومت اموى برهاند قبول آند، شايد آه به اين جانشينى آه بخواهد او ر

هاى  ها و دعوت چنين جّوى باعث بروز گرايش. وسيله به عدالت و مساوات دست يابد
يابى به خالفت، اّمت را به زير پرچم خود خوانده و به  سياسى شد آه در راستاى دست

گشتند و  اى مى نجات دهندهآما اينكه اّمت هم به دنبال . آردند سمت خود تحريك مى
همين امر باعث شد آه مسأله مدعيان مهدوّيت در ميان جامعه رايج شده و راه خود را 

 .باز آند

 گسترش بسيارى يافته، ياران آن )عليه السالم(هاى امام صادق از ديگر سو، برنامه
فرهنگ چرا آه تأثير اين . حضرت زياد شده و اّمت فرهنگ آن حضرت را پذيرفته بود

هاى خود ديده بود امرى آه به سطح خاّصى از افراد آه  گيرى ها و تصميم را در انديشه
بلكه امام . گرديد اى خاصى محدود نمى تحت نظر مستقيم حضرت امام بودند، يا دايره

اى داخل  اش در هر خانه  در جاى جاى آشور اسالم درخشيده و آوازه)عليه السالم(صادق
ها از همه جا به سوى او  آه به تنها مرجع روحى تبديل شده بود آه دلتا جايى . شده بود

گرايش پيدا آرده و براى حّل مشكالت فكرى، عقيدتى و سياسى به آن حضرت پناهنده 
 .شدند مى

 حّتى مرجع )عليه السالم(اين مرجعّيت منحصر به عامه مردم نبوده بلكه امام صادق
اين سفيان ثورى است آه . مداران اّمت بودعلما و دانشمندان و محّل رجوع سياست

مرا به :  داخل شدم و به آن حضرت عرض آردم)عليه السالم(بر امام صادق: گويد مى



 آيا واقعًا آن را : آن حضرت فرمودند. وصيتى سفارش آنيد آه بعد از شما آن را حفظ آنم

عليه (امام صادق. )ه وآلهصلى اهللا علي(بله اى پسر رسول خدا:  گفتمحفظ خواهى آرد اى سفيان؟

اى سفيان، دروغگو مردانگى ندارد و حسود راحتى، انسان رنجيده برادرى و متكّبر :  فرمودند)السالم

 .)٣١١(آند دوستى نداشته و بداخالق هرگز به آقايى دست پيدا نمى

 و دستورات و تعاليم  رفت)عليه السالم(سفيان ثورى بار ديگرى هم به نزد امام صادق
اى سفيان، دست نگه :  به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق. بيشترى از آن حضرت طلب آرد

اگر گفتن حديثى را ترك گويى . داشتن در هر آار شبهه ناآى بسيار بهتر از فرو رفتن در گرداب هالآت است

هر حّقى را حقيقتى و هر . ى نكرده باشىبسيار بهتر است از اينكه حديثى بگويى آه آن را به خوبى بررس

پس هر روايتى آه موافق با آتاب خدا بود آن را بگيريد و رواياتى آه مخالف با آتاب . درستى را نورى است

داشته و )عليه السالم(سفيان ثورى ديدارهاى ديگرى نيز با امام صادق. )٣١٢(خدا است ترك گوييد
 .از نوع رابطه شاگرد و استاد بوده است)عليه السالم(روابط او با حضرت امام صادق

رفته و از وجود مبارك آن   مى)عليه السالم( از ديگر دانشمندانى آه نزد امام صادق
او يكى از بزرگان و مشاهير . برده است، حفص بن غياث است حضرت استفاده مى

عليه (او از امام صادق. زمان خود و يكى از محّدثان بنام زمان خويشتن بوده است

:  به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق. خواست آه او را ارشاد و نصيحت آند مى)السالم

اگر مردم تو را . گيرى آنيد، اين آار را انجام بدهيدتوانيد از معروف شدن و مشهور شدن خود جلو اگر مى

ـ إن قدرت أن ال تخرج من بيتك : تعريف و تمجيد نكردند، هيچ زيانى به تو نخواهد رسيد ـ تا آنجا آه فرمودند

توانى از خانه  اگر مى; فافعل فإّن عليك في خروجك أن ال تغتاب ، وال تكذب وال تحسد، وال ترائي، وال تداهن 

هاى سنگينى  چرا آه در خارج شدن از خانه و رفتن در ميان جامعه مسئوليت. ج نشوى اين آار را بكنخار

 .متوّجه تو خواهد شد و بايد آه غيبت نكنى، دروغ نگويى، حسد نورزى، ريا نكنى و چاپلوسى روا مدارى

  و استماع حديث از آن)عليه السالم(ابوحنيفه نيز فرصت حضور در محضر امام صادق
تر از جعفر  من فقيه: گفت  مى)عليه السالم(حضرت را مغتنم شمرده و درباره امام صادق

 .ام  نديده)عليه السالم(بن محّمد

شد  حاضر مى )عليه السالم(مالك بن انس نيز از جمله آسانى بود آه در نزد امام صادق
: گفت او مى. يابدتا به وسيله آداب آن حضرت تربيت شده و به هدايت آن حضرت راه 

هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و بر دل هيچ بشرى خطور نكرده است آه با 
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و همچنين گفته . تر از جعفر بن محّمد صادق را در علم و عبادت و ورع ببيند فضيلت
اّما او را جز در يكى از اين سه . من مّدتى با جعفر بن محّمد رفت و آمد داشتم: است

نديدم آه . ا در حال نماز، يا در حال روزه و يا در حال قرائت قرآن بودي. حالت نديدم
هيچگاه آالم . روايت آند مگر اينكه با طهارت بود)صلى اهللا عليه وآله(هرگز از رسول خدا

 .)٣١٣(ترسند او از عالمان، عابدان و زاهدانى بود آه از خداوند مى. گفت بيهوده نمى

 بوده است درباره آن )عليه السالم(توزترين دشمنان امام صادق منصور آه خود از آينه
جعفر بن محّمد از آن دسته آسان است آه : حضرت اين گونه شهادت داده است آه

سپس اين آتاب را به ; )باِدناُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِع(: خداوند درباره آنان فرموده

و از جمله آسانى بوده آه خداوند آنان را  برگزيده بوديم، به ميراث داديم]آنان را[آن بندگان خود آه 
 .)٣١٤(گيرند انتخاب آرده و در آارهاى خير هميشه بر ديگران سبقت مى

 فقط مرجع دانشمندان، فقها، محّدثان و رهبر نهضت فكرى و )عليه السالم(امام صادق
بلكه آن حضرت مرجعى براى سياستمداران و انقالبّيون . علمى زمان خود نبوده است

بينيم  مى. ده استچرا آه آن حضرت رهبر حقيقى خّط انقالبى علوى بو. نيز بوده است
درباره قيام خود به آن حضرت رجوع آرده )عليه السالم(العابدين زيد شهيد فرزند امام زين

 اين گونه سخن )عليه السالم(زيد درباره امام صادق. و با آن حضرت مشورت آرده است
بيت وجود دارد آه حّجت خدا بر بندگان  اى مردى از ما اهل در هر زمانه: رانده است

هر آس از او تبعّيت آند گمراه .  و حّجت زمان ما، برادرزاده من جعفر استاوست
 .)٣١٥(نخواهد شد و هر آس با او مخالفت آند، هيچگاه راه هدايت نخواهد پيمود

 هيچگاه جداى از قيام زيد نبوده بلكه هميشه به آمك مالى و )عليه السالم(امام صادق
هاى سابق گذشت، همواره همگان  ه نهضت زيد پرداخته و چنانچه آه در بحثدعايى ب

علويانى هم آه از نسل امام . )٣١٦(نمود را به شرآت در آن قيام تشويق آرده و توجيه مى
 بودند، مانند عبدالّله بن حسن و يا عمر َاشرف فرزند امام )عليه السالم(حسن مجتبى

رجوع آرده و در مسائل )عليه السالم(، آنان نيز همواره به امام صادق)عليه السالم(ابدينالع زين
اند و هيچكدام از آنان در آارهاى انقالبى و نهضت  آرده مهم با آن حضرت مشورت مى

 .اند شده مسّلحانه بدون دستور آن حضرت وارد عمل نمى
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از همين رو بود آه در ميان اقشار مختلف جامعه آن زمان، اين باور پيدا شده بود آه 
تواند جايگزين حكومت  ، همان خّطى است آه مى)عليه السالم(خّط تحت رهبرى امام صادق

آما اينكه به زودى . توان آن را به فراموشى سپرد اين حقيقتى است آه نمى. اموى شود
ها و فرماندهان  ريزان آن فرماندهان حرآت عّباسى و برنامهخواهيم گفت آه مهمترين 

براى تصّدى خالفت از )عليه السالم(اند آه امام صادق ها، در دل معتقد بوده نظامى آن
ديگران سزاوارتر بوده و قّوت، قدرت، پختگى و آارآزمودگى اداره قيام و رهبرى آن 

لذا . ى آن حضرت نشأت گرفته بودرا دارا است، و اين از نيروى الهى و جايگاه مردم
بينيم ابوسلمه خّالل و ابومسلم خراسانى در اّولين بار با آن حضرت به  است آه مى

عنوان خليفه بيعت آردند و بعضى از اصحاب آن حضرت نيز تأآيد بسيارى بر 
 .داشتند)عليه السالم(ضرورت اعالم جهاد از طرف امام صادق

اين )عليه السالم( توّجه شود اين است آه امام صادقاّما آنچه آه سزاوار است به آن
هاى مردم به واسطه معادالت سياسى خلق الّساعه به دست  جايگاه مقّدس را در دل

بلكه رويدادها و شرايط مختلفى به وقوع پيوست تا اين جّو را به وجود آورد . نياورده بود
 چنين جايگاهى قرار داشته و  و تنها او در)عليه السالم(و اين باور را آه امام صادق

تواند جايگزين شايسته سياسى و فكرى حكومت اموى بوده و به جاى حكومت ظالم  مى
 .اموى، خليفه شرعى مسلمانان باشد

عليهم ( و ائّمه قبل از او)عليه السالم(ناپذير و رويه اصالحى آه امام صادق تالش خستگى

وجب انگيزش اين بيدارى در اّمت گشته و هاى پيشرو، م بنا نهادند و ايجاد نسل)السالم
نقطه عطفى تاريخى در حيات اّمت اسالم خلق آرد آه باعث شد اّمت اسالم از غناى 

 .مند گردد فكرى آه اين برهه طاليى براى ما به يادگار گذاشته است بهره

 در برابر تحّرآات منفى آه سعى در )عليه السالم(در چنين شرايط حّساسى امام صادق
ها به سوى مكاتب انحرافى جديد داشتند به   انحراف آشيدن مسير مردم و بردن آنبه

هاى امام به اصحاب آن  جاست آه بسيارى از راهنمايى از همين. شدت مراقب بودند
حضرت در اين رابطه صادر شده است و در برابر نمايشات سياسى دروغين آه بعضى 

آرده است، و اين مطلب به اين  رفى پيشه مىط اند بى آرده از انقالبى نمايان اجرا مى
 .دليل بوده آه آن حضرت به اغراض و مطامع آنان آامال آگاهى داشته است

و از همين گرايشات سياسى آه براى به دست گرفتن خالفت و درآوردن فرصت از 
آرد، گرايش عّباسيان  چنگ رقيبان مردم را به ضرورت قيام بر ضّد امويان تحريك مى

 .بود



 

 ها حرآت عّباسيان، پيدايش و روش. ٢

گرفتن  عّباس و انگيزه آنان براى طمع در به دست قبال به هسته شكل گيرى قيام بنى
 .)٣١٧(ايم خالفت اسالمى اشاره آرده

عليهم (بيت ايم آه ابوهاشم از مردان بنام گروه طرفدار اهل و در آنجا ذآر آرده

دانست او داراى  چرا آه مى. بوده و هشام بن عبدالملك بسيار از او هراس داشته)السالم
بنابراين هشام بن . آند باشد آه او را شايسته رهبرى مى لياقت علمى و سياسى مى

هنگامى آه ابوهاشم مكر هشام را احساس آرد . عبدالملك تصميم به ترور ابوهاشم گرفت
به محّمد بن علّى بن عبدالّله بن عّباس وصّيت آرد تا اتباع او را بعد از او بر حذر شد و 

.  هجرى به وقوع پيوست٩٩از او در مبارزه با امويان رهبرى نمايد آه اين آار در سال 
اين وصّيت بذر طمع را در حرآت محّمد بن علّى بن عبدالّله بن عّباس آاشت و او گمان 

 .نده استآرد آه ديگر رهبر شده و خليفه آي

به همين جهت مخفيانه . اين بهترين فرصت بود تا او براى خود به تبليغات بپردازد
او اين آار را تا سال . آسانى را به خراسان فرستاد تا به نام او به دعوت مردم بپردازند

پس از او سه پسر از او باقى ماندند آه .  هجرى ادامه داد و در آن سال از دنيا رفت١٢٥
 .)٣١٨(امام، سّفاح و منصور هستندابراهيم 

ريزى قيام دولت عّباسيان را انجام داده  و پيدا است آه ابراهيم امام بوده آه برنامه
ريزى از دو  چرا آه او از نظر هوش و ذآاوت و پختگى و آاردانى و برنامه. است

 .ه خواهيم آردبرادر خود برتر بوده است و بعدًا به اين نكته اشار

او ابتدا شروع به بيان . ابراهيم فّعالّيت خود را در راه دعوت عّباسيان آغاز آرد
احاديث و سخنرانى در رابطه با اهمّيت قيام و انقالب و نجات مظلومان نموده و خود را 

او محّبت به مظلومان و لعنت بر ظالمان را . شريك درد و رنج مردم ساده معّرفى آرد
مبّلغان ابراهيم در شهرهاى خراسان پخش شدند و اثر بزرگى در آنجا به جا . دآغاز نمو
توان به زياد مولى حمدان، حرب بن قيس، سليمان بن آثير،  از آن جمله مى. گذاشتند

بعضى از . داعيان عّباسى بر سر اين آار جان باختند. مالك بن هيثم و ديگران اشاره آرد

                                                           
 . به بعد بحث آغاز رهايى ٧٩ك صفحه .ر.  ٣١٧
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اّما پيشاهنگ اين دعوت . )٣١٩(ى ديگر به حبس افتادندها شكنجه و مثله شده و بعض آن
 .)٣٢٠(آنندگان و فّعالترين و زيرآترين آنان، ابومسلم خراسانى بود

روش سياسى عّباسيان ـ براى گمراه آردن اّمت ـ متضّمن چندين شيوه بود آه مطابق 
بينيم اين  لذا است آه مى. معه و از مقبولّيت عاّمه برخوردار بودبا واقعّيت موجود جا

دعوت با پاسخ مثبت و سريع مردم روبرو شده و محرومين و ستمديدگان به آن گرايش 
 .پيدا آردند

 :آنيم ها اشاره مى در اينجا به بعضى از اين شيوه

 

 روش اول

عّباسيان به شّدت عواطف مردم را تحريك آرده و سعى آردند به مردم بقبوالنند آه 
آنان آه بيش از همه مورد ظلم و .  است)عليهم السالم(بيت ها براى پيروزى اهل دعوت آن

عّباسيان در بين . هايشان در راه حّق ريخته شده است ناراحتى قرار گرفته و خون
ها بازگرداندن  ب تأآيد آردند آه هدف نهايى دعوت آنصفوف مبّلغان خود بر اين مطل

به همين خاطر است آه آنان شعار طلب . خالفت غصب شده به سوى اهل آن است
رضايت و خشنودى آل محمد را براى خود برگزيده و مردم نيز به اين شعار 

 .العمل مثبت نشان داده، گمشده خود را در آن يافتند عكس

ها خبر از ظهور دوره  پروراندند آه دعوت آن ور را مىمبّلغان عّباسى اين با
عليه (همچنانكه مردم از عدالت على. دهد آه تضمين آننده حقوق مردم است جديدى مى

اين شعار مخصوصًا در شهرهايى آه بيشترين زجر و . ها شنيده بودند داستان)السالم
چرا آه آنان دائم . رگر افتادامّيه ديده بودند بسيار آا ماندگى را از بنى ناراحتى و عقب

 .بودند)عليهم السالم(بيت نبّوت در انتظار ظهور حق به دست اهل

آردند، اين گونه  عباس آه مبّلغانشان آن را بين مردم ترويج مى فرهنگ سياسى بنى
آيا در «: مانند اينكه. دار آنند بود آه مردم را به فكر وادار آرده و ذهن آنان را مسأله

سى هست آه در اين نكته شّكى داشته باشد آه خداوند متعال پيامبر اسالم، ميان شما آ
. نه: گفتند  را، به پيامبرى برگزيده؟ مردم در پاسخ مى)صلى اهللا عليه وآله(حضرت محّمد

صلى اهللا عليه (آيا در اين مطلب شّكى داريد آه خداوند بر پيغمبر اآرم: گفتند ها مى سپس آن

 آه حالل و حرام و شرايع خداوند در آن موجود است؟ مردم پاسخ آتابى نازل آرده)وآله
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 آن )صلى اهللا عليه وآله(آيا گمان داريد آه پيامبر اآرم: دادند آه آنان ادامه مى. نه: دادند مى
آتاب را در نزد آسى غير از عترت و اهل خود به يادگار گذاشته است؟ مردم پاسخ 

 معدن )صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر ما شّكى داريد آه اهلآيا ش: گفتند آنان مى. نه: دادند مى
صلى ( هستند، همان ميراثى آه خداوند به پيامبر)صلى اهللا عليه وآله(علم و داراى ميراث پيامبر

 .)٣٢١(....نه: گفتند  تعليم آرده است؟ مردم مى)اهللا عليه وآله

هاى آّلى آه بدون تعيين مصداق، تنها به اشاره  همين انگيزشعّباس به واسطه  بنى
بسنده آرده و مبتنى بر پيچيدگى و عدم روشنايى بوده، توانستند دستاوردهاى مردمى 

عّباس به نحوى  در واقع اين روش بنى. بزرگى حّتى در ميان غير مسلمانان آسب آنند
عليهم (هاى ائّمه آه آنان دستاورد تالشچرا . بوده است )عليهم السالم(هاى ائّمه سرقت تالش

 را به صورت ابزارى براى منافع خود در ميان قشرهاى ناآشنا به طبيعت )السالم
 .دعواهاى سياسى، به آار بردند

 

 روش دّوم

بردند، اين  هايى آه مبّلغان عّباسى براى جلب نظر مردم به آار مى از ديگر شيوه
داد را مورد استفاده قرار  ز حوادث آينده خبر مىبود آه اخبار غيبى يا احاديثى آه ا

اين روِش مّكارانه، اثر بزرگى در جلب افراد ساده انديش و به هيجان آوردن . دادند
. عباس داشت طرفداران پرشوِر دعوتشان و جلب اعتقاد قلبى آنان به صّحت اّدعاى بنى

پسِر » ع«: ين بود آهاز جمله اين خبرهاى غيبى آه آن را در آن زمان شايع آردند ا
سپس اين خبر را اين چنين تأويل آردند آه . آشد را مى» م«پسر » م«به زودى » ع«

، عبدالّله بن علّى بن عبدالّله عّباس است و مراد از آن آه آشته »ع«پسر » ع«مراد به 
همچنانكه به زعم خود گمان آردند پيامبر . شود مروان بن محّمد بن مروان است مى

داده است، به عموى خود عّباس گفته آه اين   بشارت ايجاد دولت هاشمى را مىاآرم آه
 .دولت در پسران او بروز خواهد آرد

عّباس  از ديگر اّدعاهايى آه به قصد پوشانيدن جامه مشروعّيت بر دعوت بنى
گرديد، اين گمان بود آه در نزد آنان آتابى است آه در آن بر انتقال خالفت به  عنوان مى

اّما خارج آردن آن آتاب و نشان دادن آن به همه مردم به هيچ . عّباس تأآيد دارد ىبن
اين . عّباس از آن اّطالع دارند و فقط افراد خاّصى از سرآردگان بنى. وجه جايز نيست
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عّباس رنگ تقّدس بيشترى به دعوت خود داده و هيجان  روش باعث شد آه مبّلغان بنى
 .)٣٢٢(آرد شترمىها را براى اين دعوت بي آن

 

 روش سّوم

هايى آه بنى عّباس آن را به آار گرفتند و تا آن زمان به آار گرفته  از ديگر روش
نشده بود و نشان از نهايت هوش سياسى آنان داشت و به واسطه آن توانستند ميدان تاخت 

ها و باورهاى مختلف را به سوى يك هدف متمرآز  و تالشو تاز را در دست گرفته 
اى آه براى خالفت او قيام آرده بودند مخفى  آنند، اين بود آه آنان به شّدت نام خليفه

آنان خود را ملتزم به آتمان امر او آرده و به مردم اين چنين وعده . داشتند نگاه مى
ن نام واقعى خليفه آه سرداران و دادند آه قبل از زوال خالفت امويان امكان اعال مى

 .)٣٢٣(شناسند وجود ندارد نقيبان آن را مى

 

 روش چهارم

هاى عّباسيان در دعوت، پوشيدن لباس سياه بود آه اين را رمز  از ديگر روش
 و شهداى راه آنان )عليهم السالم(بيت مبارزه با ظالمان و اظهار حزن و اندوه براى اهل

 .دانستند مى

 و براى انتقام از امويان )عليهم السالم(بيت اين چنين بود آه دعوت عّباسيان به نام اهل
وااليى برپا گرديد و به خاطر متمرآز آردن همين شعار آه در ميان مردم ارزش 

يعنى ابر بر نيزه بلندى » سحاب«يعنى سايه يا » ظّل«داشت، ابراهيم امام پرچمى به نام 
آه طول آن سيزده ذرع بود برافراشت و به ابومسلم خراسانى نوشت آه من پرچم 

 .)٣٢٤(پيروزى را براى تو فرستادم

 گذاشته بود اين چنين تأويل آردند آنان نام سايه يا ابر را آه ابراهيم امام بر اين پرچم
همچنانكه ابر بر تمام زمين مسّلط است و همچنانكه زمين از سايه خالى نيست، : آه

 و اّدعا آردند آه اين پرچم به مانند )٣٢٥(همچنين زمين از خليفه عّباسى خالى نخواهد بود
آردند آه پرچم پيامبر در  چرا آه آنان ذآر مى.  است)هللا عليه وآلهصلى ا(پرچم رسول خدا

 .ها و غزوات سياه بوده است جنگ
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پس از آنكه عّباسيان به واسطه زيرآى ابراهيم امام و پيش از او پدرش و به مدد 
يارانى آه در خراسان داشتند به پيشرفت چشمگيرى دست يافته و يارانشان در خراسان 

اى زدند تا به تبليغ براى آنان  هاى سازمان يافته ت به تشكيل جمعّيتزياد شدند، دس
هايشان در گمراه آردن مردم به موفقّيت رسيده و  آنان مطمئن شدند آه روش. بپردازد

اينجا بود آه گام اصلى را به سوى . اين عقيده در جان مبّلغانشان رسوخ آرده است
بيت  عّباسيان به شّدت از اهل. بودند برداشتند)عليهم السالم(بيت رقباى حقيقى خود آه اهل

عليهم (بيت ها تنها به واسطه شعارهايى آه به نام اهل چرا آه دعوت آن. وحشت داشتند

طرفى آه خّط علوى در  دادند به اين مرحله از پيروزى رسيده بود و حالت بى  مى)السالم
اين مطلب عّباسيان را بر .  آندهاى آنان را آامًال خراب پيش گرفته بود ممكن بود برنامه

آن داشت تا تصميم به برگزارى يك اجتماع مشترك ميان عّباسيان و علويان در موسم 
هدف آنان از اين آار در بر گرفتن خّط علوى و آشاندن پاى آنان به اين . حج بگيرند

 آه هاى مسلمان بود آه اين خاندان علوى است دعواى سياسى و تلقين اين مطلب به توده
 .در پشت اين فعالّيت انقالبى قرار دارد

 دقيقًا اهداف )عليه السالم(دانستند آه امام صادق عّباس مى ابراهيم امام و خاندان بنى
را به )عليه السالم(توانند امام صادق داند و نمى ها مى ريزى ها را از پشت اين برنامه آن

زارى براى رسيدن به خود جذب آرده و دسترنج علمى و سياسى آن حضرت را اب
هاى خود بكشند و آن حضرت اگر  اهداف خود قرار داده، پاى آن حضرت را به برنامه

به همين . براى حضور در چنين اجتماعى دعوت شود، هرگز در آن شرآت نخواهد آرد
خاطر وحدت صفوف علوى را از بين برده و آل حسن را به اين وعده آه خالفت از آن 

 . خود همراه ساختندآنان خواهد شد، با

 

 اجتماع ابواء

هدف ديگرى آه عّباسيان از برقرارى اين اجتماع نمايشى داشتند، به وجود آوردن 
ها و علويان، همچنين دادن اطمينان  جّو دوستى و اشاعه روح محّبت و توافق ميان آن

به ها  ها در اين نزاع سياسى بود تا آن طرف آردن آن خاطر به علويان و حّداقل بى
به همين جهت . اهدافى آه داشتند رسيده و تمام نيروهاى خود را در اين راه بسيج آنند

در منطقه ابواء ـ مكانى بين مّكه و مدينه ـ اجتماعى را تشكيل دادند و بزرگان علويان و 
در اين اجتماع ابراهيم امام و دو برادرش . عّباسيان را در اين اجتماع دعوت آردند

اح و ابوجعفر منصور و صالح بن على و عبدالّله بن حسن بن حسن و دو ابوالعّباس سّف



هاشم حضور پيدا  عّباس و بنى پسرش محّمد نفس زآّيه و ابراهيم و بزرگانى از بنى
 .آردند

دانيد آه چشم مردم به سمت  شما مى: صالح بن على به سخنرانى برخاست و گفت
پس . را در اين مكان جمع آرده استهاى مهم دوخته شده و خداوند شما  شما شخصّيت

با يك مرد از ميان خودتان بيعت آنيد و اختيار خود را به او بدهيد و با او پيمان يارى 
 .آنندگان است ببنديد تا اينكه خداوند فتح و پيروزى را به ما عنايت آند آه او بهترين فتح

دانيد آه اين  مى: سپس عبدالّله بن حسن برخاست و پس از مدح و ثناى خدا گفت
 .پس بياييد تا با او بيعت آنيم.  است]موعود[، همان مهدى )محّمد نفس زآيه(پسر من 

زنيد؟ بخدا قسم آه  براى چه خود را گول مى: ابوجعفر منصور برخاست و گفت
دانيد در ميان مردم هيچ آس مانند اين جوان ـ منظور او محّمد بن عبدالّله بود ـ نيست  مى

. مردم به سمت او آشيده شده و مردم به سرعت نداى او را اجابت آنندهاى  آه گردن
و تمام افراد حاضر . او همان شخص است. گويى همه گفتند به خدا سوگند آه راست مى

حّتى ابراهيم امام، سّفاح و منصور و همه . در اجتماع با محّمد نفس زآّيه بيعت آردند
 .)٣٢٦(حاضران در اجتماع

پس از اينكه اين اجتماع آار خود را با تعيين محّمد بن عبدالّله بن حسن به عنوان 
امام به نزد . فرستادند )عليه السالم(خليفه مسلمانان به پايان برد، آسى را به نزد امام صادق

آمديم تا با محّمد بن عبدالّله بيعت آنيم :  گفتندد؟شما چرا اينجا اجتماع آردي: آنان رفت و گفت
چرا آه قضيه مهدى . اين آار را نكنيد: فرمودند )عليه السالم(امام جعفر صادق. آه او مهدى است

عليه (عبدالّله بن حسن در جواب امام صادق، هنوز به وقوع نپيوسته و اين شخص مهدى نيست

در پاسخ )عليه السالم(امام! زنى تو از روى حسادت به پسر من اين حرف را مى: گفت)السالم
اّما اين مرد و برادرانش و فرزندان . به خدا سوگند آه حسد مرا به اين سخن وادار نكرده است: او فرمودند

  و با دست خود به پشت ابوالعّباس سّفاح زد، سپس به عبدالّله بن.ها با شما فرق دارند آن
. رسد عّباس مى رسد، بلكه خالفت به بنى رسد و نه به دو پسر تو مى خالفت نه به تو مى: حسن فرمود

بدان آه صاحب رداى : سپس حضرت از جا برخاست و فرمود. بدان آه دو پسر تو آشته خواهند شد

 ).مقصود حضرت، ابوجعفر منصور بود(زرد او را به قتل خواهد رساند 
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هنگامى . خدا قسم آه من از دنيا نرفتم مگر اينكه قتل او را ديدمبه : عبدالعزيز گويد
 رفت و عرض )عليه السالم(آه جمعّيت پراآنده شدند، ابوجعفر منصور نزد امام صادق

 .)٣٢٧(گويم آرى، راست مى: رسد؟ امام فرمودند آيا خالفت به من مى: آرد

 

 حرآت عّباسيان پس از پايان اجتماع

پس از اين آه هدف عّباسيان از برقرارى اجتماع محّقق شد و همه حاضران در 
گردهمايى، مصّوبه دروغين آن را پذيرفتند، ابراهيم امام در جهت ديگرى فعالّيت خود 

او طبق عادت خود چندين .  پيگيرى آردرا به صورت مستقل از ديگر اعضاى اجتماع
من : به پيروان خود در آوفه و خراسان نوشت: بخشنامه سريع صادر آرد از آن جمله

. حرف او را بشنويد و از او اطاعت آنيد. ابومسلم خراسانى را به امارت شما برگزيدم
. رار دادماى آه بر آن چيره شود و آن را بگشايد حاآم ق او را بر خراسان و هر منطقه

ابومسلم در آن زمان نوزده سال بيشتر .  هجرى به وقوع پيوست١٢٨اين واقعه در سال 
او مردى بود زيرك، خونريز و : تاريخ او را اين گونه توصيف آرده است. نداشت

 .است چينى بسيار ماهر بوده فريبكار آه بويى از رأفت و رحمت نبرده و در دسيسه

چرا آه او از نظر . زده شدند ين جايگاه حّساس شگفتهمه از تعيين ابومسلم در ا
عّباس هم از طاعت او سر باز  گروهى از داعيان بنى. اش آم بود سّنى جوان و تجربه

 و ابومسلم بعدًا. )٣٢٨(اّما ابراهيم امام آنان را به شنيدن و اطاعت از او ملزم آرد. زدند
 .تمام آسانى آه در آن منطقه با رياست او مخالفت آرده بودند اعدام آرد

بايست در اعالم قيام خود در خراسان به آن بپردازد  اى آه ابومسلم مى اّما برنامه
. شود چه بوده است؟ اين برنامه در وصّيتى آه ابراهيم امام به او آرده است روشن مى

بيت هستى، پس وصّيت مرا   اى عبدالرحمن تو از ما اهل:آنجا آه ابراهيم امام به او گفته
حفظ آن، به طايفه يمنيان به چشم احترام نگاه آن، آنان را گرامى بدار و در ميان آنان 

اّما به طايفه . باش آه به خدا سوگند اين امر جز به مدد آنان به پيروزى نخواهد رسيد
اّما به طايفه ُمَضر به . ن همواره مّتهم سازربيعه با ديد اتهام نگاه آن و آنان را در آارشا

در آار هر آس از آنان مشكوك شدى يا در دلت چيزى از . چشم دشمن خانگى نگاه آن
و اگر خواستى آه در خراسان آسى را باقى نگذارى آه به زبان . او پيدا شد، او را بكش

جب تجاوز آرد، هر پسرى آه قّدش از پنج و. عربى صحبت آند، اين آار را انجام بده
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اين سفارش ابراهيم امام، سياست عّباسيان را در برابر مسلمانان . )٣٢٩(او را بكش
 .آند خالصه مى

محبوبّيت اّما ابومسلم خراسانى به خاطر بعضى از صفات آه داشت در ميان مردم 
عربى و فارسى را با زبان فصيح . آرد او هميشه با صداى پايين صحبت مى. پيدا آرد
هيچگاه در وقت . آرد آالمش شيرين و در آالم خود از اشعار استفاده مى. نمود تكّلم مى

هيچ وقت حالت او به خاطر حوادثى آه پيش . نامناسب در حال خنده و شوخى ديده نشد
آرد و نه  نه فتوحات بزرگ در چهره او اثر شادمانى ايجاد مى. آرد آمد تغيير نمى مى

هنگامى آه از ابراهيم . ساخت بار او را غمزده و ناراحت مى حوادث سخت و مصيبت
من اين اصفهانى را : امام درباره شايستگى ابومسلم براى اين آار سؤال آردند گفت

او را اين چنين يافتم آه سنگ روى . ام آزمايش آرده و ظاهر و باطنش را شناسايى آرده
 .)٣٣٠(است زمين

بينيم  در تاريخ مى. ابومسلم حّتى نزد غير مسلمانان نيز از محبوبّيت برخوردار بود
همچنانكه تعداد . آه زارعان مجوسى به ياران او پيوسته و به دست او اسالم آوردند

ها به خاطر  البّته همه اين. ه دعوت او پاسخ مثبت دادندزيادى از افراد خارج از اسالم ب
ها از حاآمان اموى ديده و نيز لطف و محّبتى بود آه از  ظلم و جور فراوانى بود آه آن
لذا بسيارى از آنان او را به تنهايى امام و پيشوا دانسته و . ابومسلم خراسانى ديده بودند

زرتشت است آه مجوسيان منتظر ظهور او معتقد بودند آه ابومسلم يكى از نوادگان 
 .)٣٣١(بودند، آنان مرگ ابومسلم را نيز باور نكرده و منتظر بازگشت او بودند

آشيده، بر آن از ديگر سوى اين ابومسلم بود آه بدن يحيى بن زيد را از دار به زير 
نماز خوانده و او را دفن آرد، پس از آنكه ابومسلم منصب فرماندهى آل قوا را به دست 

هايى آه منتظر دستورات او  گرفت، فورًا از خراسان حرآت آرد تا فرماندهى توده
. بردند به دست بگيرد بودند و در نهايت شور و هيجان براى جنگ با امويان به سر مى

هاى خود  به دل: قبل از جنگ به لشكريان و داعيان خود اين چنين گفتاى  او در خطبه
چرا آه آينه، . ها را به ياد بياوريد جرأت بدهيد آه از اسباب پيروزى است، بيشتر آينه

آند و همواره اطاعت از مافوق را پيشه آنيد آه پناهگاه هر  هاى شما را محكم مى گام
 .)٣٣٢(اى است رزمنده
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قيام ابومسلم از آنجا آغاز شد و از آارهاى او اين بود آه در ميان سپاه امويان بذر 
او از اين امر استفاده آرد و در آار خود . پاشيد تا آنان را از يكديگر جدا آند دشمنى مى

هاى  چمها و پر مردم سراسيمه از هرات و طالقان و مرو و بلخ با لباس. نيز پيروز شد
 .)٣٣٣(سياه گرداگرد ابومسلم جمع شدند

اند، او به جز  آنچنان آه موّرخان نوشته. گناهان نيز زد ابومسلم دست به آشتن بى
ها آشته شدند، ششصدهزار عرب را با شمشير و به  شكل فجيع  آشتگانى آه در جنگ

 .)٣٣٤(آشت

پس از آنكه واليان اموى را در خراسان از بين بردند، . سپاه ابومسلم پيشروى آردند
ها سايه افكن  هاى سياه بر سر آن سپاهى همچون موج آه پرچم. به سمت عراق تاختند

آنان عراق را بدون هيچ مقاومت قابل ذآرى اشغال آردند و اين چنين بود آه در . بود
 . هجرى حكومت عّباسى به دست ابومسلم خراسانى در آوفه اعالم گرديد١٣٢سال 

الزم به ذآر است آه قبل از ورود ابومسلم خراسانى به آوفه دو مسأله مهم در آوفه 
 :اّتفاق افتاد آه سزاوار است مورد بررسى قرار گيرد

راسان و  هجرى بعد از اعالم قيام ابومسلم خراسانى در خ١٣١در سال : مسأله اّول
قبل از اينكه به آوفه وارد شود، خليفه اموى مروان، ابراهيم امام را آه رهبر فكرى و 

عّباس بود دستگير آرده در حّران زندانى آرده و در همان سال به  ريز قيام بنى برنامه
 .قتل رسانيد و اين واقعه حرآت عّباسيان را با ضربه بزرگى مواجه آرد

عفر منصور و گروهى از يارانشان از ترس خليفه اموى به ابوالعّباس سّفاح و ابوج
چرا آه در آوفه گروهى از داعيان عّباسى بودند آه رهبر آنان . آوفه پناهنده شدند

ابوسلمه خّالل بود آه از نظر هوش و فّعاليت مانند ابومسلم خراسانى بوده و به وزير آل 
اى مخفى آرده و خود خدمت  ا در خانهاو آنان ر.  شهرت داشته)صلى اهللا عليه وآله(محّمد

 .داشت داد و اين مسأله را از همگان پنهان مى آنان را انجام مى

خواست از طريق اين آار خالفت را به آل على منتقل  البّته شايد ابوسلمه خّالل مى
و لكن با آمدن سپاهيان ابومسلم خراسانى به آوفه از اين آار باز ماند و امر . آند
آنان سّفاح را به مسجد آوفه برده و در روز جمعه دوازده .  آشكار شدعّباس بنى
 . هجرى با او بيعت آردند١٣٢االّول سال  ربيع
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چرا آه آنان بر حسب . آوفه با نگرانى بسيارى به بيعت با سّفاح تن در داد
عّباس در رابطه با گسترش امنّيت و آسايش و حكومت علويان داده  شعارهايى آه بنى

 .آشيدند نه عّباسيان ، انتظار حكومت علويان را مىبودند

اّما اقشار بيدار در آوفه و بلكه در همه نقاط عالم اسالم بيعت سّفاح را محكوم آرده 
 .)٣٣٥(و حّتى فقهاى يثرب فتوى به عدم مشروعّيت آن دادند

ومسلم پس از اينكه سّفاح را براى خواندن نماز جماعت به مسجد بردند، سپاهيان اب
آم جرأت پيدا آرد و در  او آم. او را وادار آردند تا بجاى عمويش داوود خطبه بخواند

 :ميان خطبه خود گفت

اى اهل آوفه شما مورد محّبت ما و محّل نزول دوستى ما هستيد، شما آسانى هستيد 
ر مانديد، و فشار و بدرفتارى اهل جور شما را از آن باز نداشته است آه بر اين امر پايدا

ترين  شما شايسته. تا اينكه زمان ما را درك آرديد و خداوند دولت ما را به شما رساند
هاى شما  من به پرداختى. مردمان نسبت به ما و بزرگوارترين مردمان در نظر ما هستيد

 .)٣٣٦(دى بخش و انقالبى بخشنده هستمصد درهم اضافه آردم آه من سّفاح آزا

سپس نيروهاى خود را به فرماندهى عبدالّله بن علّى براى جنگ با مروان بن محّمد 
سپاهيان عّباسى او را شهر به شهر تعقيب . فرستاد» مروان حمار«بن مروان معروف به 

گفتند، او را محاصره آرده  مى) بوصير(آن آردند تا اينكه در مصر در روستايى آه به 
 .)٣٣٧(و به بدترين وجهى در آنجا به قتل رساندند

 

  در برابر رويدادها)عليه السالم(موضع امام. ٣

هاى سياسى آه در اين مرحله به وقوع   در برابر تازه)عليه السالم(امام صادق
لكن از ديگر سوى آار را طبق . فرمود طرفانه اّتخاذ مى پيوست، دائمًا مواضع بى مى

آن حضرت با قدرت . آرد ريزى خود آه قبال به آن اشاره آرديم دنباله گيرى مى برنامه
وردن هدفى آه از قبل زيادى به توسعه دايره افراد صالح در جامعه براى بدست آ

ها از خود بروز  ريزى آرده بود و براى حفاظت از تالشى آه در تربيت انسان برنامه
 .آرد داده بود حرآت مى

هايى را براى شيعيان خود صادر   توصيه)عليه السالم(از همين رو بود آه امام صادق
عليه (شيعيانى آه بايد آنان را از ورود در معادالت سياسى متغّيرى آه به نظر امام. آرد
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آن حضرت به عنوان . داشت نتيجه آن استهالك شيعه در آن زمان بود باز مى)السالم
بار و مبارزه مستقيم بر حذر  هاى خشونت گزينش اين مرحله، پيروان خود را از شيوه

 .داشت مى

 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(از امام صادق: ت شده است آه گفتاز ابوبصير رواي

گويند  از خدا بترسيد و از رهبران و ائّمه خود اطاعت و فرمانبردارى آنيد، آنچه را آه آنان مى

بگوييد، و در آنچه آنان سكوت آردند سكوت آنيد، شما در سلطنت آسانى واقع شديد آه خداوند 

 )٣٣٨()شد ها از جاى آنده مى هر چند از مكرشان آوه(: فرمايد متعال درباره آنان مى

پس پرهيزآارى پيشه آنيد آه شما در آرامش به سر عّباس است،  منظور آن حضرت بنى

 .)٣٣٩(شان را به آنان بازگردانيد ها نماز بخوانيد، بر جنازه آنان حاضر شويد، و امانت بريد، در ميان آن مى

هاى   و روش سياسى آن حضرت را با طرف)عليه السالم(توان سيره امام صادق مى
 و خّط او )عليه السالم(مقابل آه طمع براى گرفتن حكومت داشتند يا عّباسيانى آه امام صادق

هاى زير نشان  گيرى ديدند در موضع را به عنوان خطرى حقيقى براى سلطنت خود مى
 :داد

 

 

 ابوسلمه خّالل  به پيشنهاد خالفت توّسط)عليه السالم(دقپاسخ امام صا

ابوسلمه خّالل آه يكى از مبّلغان سياسى فّعال در آوفه بود و نقش ممتازى را در 
البّته اين مطلب . ها در آوفه بازى آرد پيروزى دعوت عّباسيان و زياد شدن ياوران آن
او از مال خود براى رجال نظام چرا آه . به خاطر لياقت، دانش، زيرآى و ثروت او بود

او ارتباط خاّص و روابط مستمّرى با ابراهيم امام داشت، و بعد . عّباسى بسيار خرج آرد
. خواسته خواهد گرديد از مرگ ابراهيم امام دانست آه آارها بر خالف آنچه آه او مى

ينده او مالحظه آرد آه آ. اى پيدا آرد شايد هم نظرش عوض شد و در خود چيز تازه
شايد . ها شايسته خالفت نيستند خالفت به ابوالعّباس سّفاح يا منصور خواهد رسيد و آن

بينيم آه او در اين برهه با علويان و در  در هر حال مى. هم خود طمع خالفت داشت
خواهد با   شروع به مكاتبه آرده و اعالم آرد آه مى)عليه السالم(ها امام صادق رأس آن

 .آنان بيعت آند

                                                           
 .٤٦ابراهيم .   ٣٣٨
 .٢١٠ / ٨آافى .  ٣٣٩



توانيم بفهميم آه آيا اين نامه   نمى)عليه السالم(ّما ما از نامه ابوسلمه به امام صادقا
ابراز پشيمانى است يا اعتراض بر روش عّباسى و فريبكارى آه عّباسيان با امويان انجام 

 است؟ هاى آنان در به دست گرفتن قدرت دادند و يا محكوم آردن شيوه

يابيم، اين است آه  نويسان در مى آرى، آنچه را آه از قول مشهور ميان تاريخ
خواسته خالفت را به علويان انتقال دهد، اّما موّفق به اين آار  ابوسلمه خّالل مى

 )عليه السالم(يابيم آه امام لمه دادند مى به نامه ابوس)عليه السالم(از جوابى آه امام. )٣٤٠(نشد
البّته نه به اين دليل آه شرايط، شرايط سخت و . اند اين پيشنهاد را رّد آرده

آنجا آه . شود است، بلكه اين رّد آردن شامل شخصيِت ابوسلمه نيز مى نامناسبى
 .)٣٤١(»ت؟من با ابوسلمه چه آار دارم در حالى آه او شيعه و پيرو ديگران اس«: فرمودند

 دستور دادند تا نامه ابوسلمه را به عنوان جواب در آتش )عليه السالم(امام صادق
 .آنند بسوزانند و با اين آار تأآيد آردند آه قاطعانه پيشنهاد ابوسلمه را رّد مى

ان علويان مكاتبه آرد آه آنان ابوسلمه خّالل با سه نفر از بزرگ: نويسد مسعودى مى
و عبدالّله  )عليه السالم(العابدين ، عمر اشرف فرزند زين)عليه السالم(جعفر بن محّمد صادق

ها را به همراه مردى از طرفداران علويان به نام محّمد بن  او نامه. محض بودند
: مه به فرستاده گفتابوسل. فرستاد)صلى اهللا عليه وآله(عبدالرحمان بن اسلم غالم پيامبر اآرم

عليه (اّول به نزد جعفر بن محّمد صادق: و به او گفت. بسيار عجله آن و شتابان برو

و اگر او جواب مثبت نداد، . اگر او جواب مثبت داد، دو نامه ديگر را پاره آن. برو)السالم
اگر او جواب مثبت داد، نامه عمر اشرف را پاره آن، و . به سراغ عبدالّله محض برو

 .اگر او نيز جواب مثبت نداد، به سراغ عمر اشرف برو

.  رفت و نامه ابوسلمه را به ايشان داد)عليه السالم(فرستاده به سمت جعفر بن محّمد
مرد !. من با ابوسلمه چه آار دارم در حالى آه او پيرو غير من است؟«: به او فرمودند)عليه السالم(امام

خادم  .چراغ را نزديك آن: ضرت به خادم خود فرمودندح. شما نامه را بخوانيد: به او گفت
: فرستاده گفت. چراغ را نزديك آورد و حضرت نامه را بر روى آتش نهادند تا سوخت

برو و به فرستنده . جواب را ديدى:  به او فرمودند)عليه السالم(دهيد؟ امام آيا جواب نامه را نمى

 .)٣٤٢(نامه بگو چه ديدى
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  در برابر ساير علويان)عليه السالم(موضع امام صادق

اّما علويانى آه عّباسيان در اجتماع ابواء پيش از پيروزى خود آنان را فريفته و در 
بودند، به پيشنهاد آن زمان با محّمد بن عبدالّله به عنوان خليفه مسلمانان بيعت آرده 

عبدالّله بن حسن بسيار از اين پيشنهاد خوشحال شد و به نزد . ابوسلمه پاسخ مثبت دادند
 . رفت و بشارت اين پيشنهاد را به آن حضرت داد)عليه السالم(امام صادق

 خارج شد و به )عليه السالم(فرستاده ابوسلمه از نزد امام صادق: گويد مسعودى مى
او نامه را گرفت و خواند و بسيار از آن .  حسن رفت و نامه را به او دادسراغ عبدالّله بن
فرداى آن روز آه نامه به دست او رسيده بود، سوار بر مرآب شد و . نامه خوشحال شد

 او )عليه السالم(وقتى امام صادق.  رفت)عليه السالم(به منزل ابوعبدالّله جعفر بن محّمد صادق
اى ابامحّمد، «:  خود گرامى داشت و او را به آنيه صدا زد و گفترا ديد، آمدنش را به خانه

آرى، بزرگتر از : عبدالّلِه محض پاسخ دادحتمًا امر مهمى پيش آمده است آه تو را به اينجا آورده؟ 
اى ابامحّمد آن امر مهم :  به او فرمودند)عليه السالم(آن است آه به وصف درآيد، امام صادق

 چيست؟

شيعيان ما از . خواند اين نامه ابوسلمه است آه مرا به خالفت مى:  دادعبدالّله پاسخ
اى ابامحّمد :  در پاسخ او فرمود)عليه السالم(اند، امام صادق اهل خراسان نيز به نزد او آمده

اى؟ آيا تو آنان را به  اند؟ آيا تو ابومسلم را به خراسان فرستاده از آى تابه حال اهل خراسان شيعه تو شده

اند يا تو به دنبال آنان  اند، آيا به خاطر تو آمده ها آه به عراق آمده وشيدن لباس سياه دستور دادى؟ اينپ

 شناسى؟ اى و يا آسى از آنان را مى فرستاده

:  به منازعه پرداخت تا اينكه گفت)عليه السالم(عبدالّله بن حسن در سخن با امام صادق
 .ه او مهدى اين اّمت استچرا آ. خواهند مردم پسرم محّمد را مى

 او مهدى اين اّمت نيست و اگر شمشير بكشد حتمًا آشته خواهد :  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .شد

 .گويى تو اين سخن را از روى غرضى مى: عبدالّله گفت



داند آه من خيرخواهى براى هر مسلمانى را بر خود  خدا مى:  پاسخ دادند)عليه السالم(امام صادق

پس خود را با سخنان باطل فريب مده . پس چگونه از خيرخواهى آردن براى تو خوددارى آنم. دانم جب مىوا

 .)٣٤٣(اى آه به دست تو رسيده، براى من هم آمده است آه اين دولت به دست عّباسيان خواهد افتاد و مانند نامه

 

 پايان آار ابوسلمه خّالل

چرا آه آنان او را با جاسوسان . آار ابوسلمه خّالل از نظر عّباسيان پنهان نبود
آنان . آردند، احاطه آرده بودند مىزيادى آه تمام حرآات و اعمال او را ثبت و ضبط 

بنابراين سّفاح و برادرش منصور بر . دادند همه آارهاى او را به عّباسيان گزارش مى
اين امر مّتفق شدند آه براى ديدار ابومسلم بروند و مسأله ابوسلمه را با او در ميان 

ومسلم خراسانى منصور خارج شد و با اب. بگذارند و از او بخواهند آه ابوسلمه را بكشد
آيا ابوسلمه چنين آارى : ابومسلم گفت. ديدار آرد و مسأله ابوسلمه را با او مطرح آرد

آرده است؟ آيا من شّر او را از سر شما آم آنم؟ سپس يكى از فرماندهان خود را به نام 
به آوفه برو و ابوسلمه را هر آجا ديدى : مرار بن انس ضّبى فرا خواند و به او گفت

ابوسلمه شب را در نزد سّفاح آه . مأمور با گروهى از سپاهيان خود به آوفه رفت. بكش
مرار با گروه خود در راهى . برد آرد به سر مى تظاهر به بخشش و رضايت از او مى

هنگامى آه ابوسلمه از نزد سّفاح خارج شد، . گذشت آمين آرد آه ابوسلمه از آن مى
 .)٣٤٤(اند نه شايع آردند آه خوارج او را آشتهمرار بن انس او را آشت و صبح اين گو

 

  به پيشنهاد ابومسلم خراسانى)عليه السالم(پاسخ امام

 بر ضّد امويان را در خراسان رهبرى آرده و ابومسلم خراسانى آه قيام عّباسيان
دولت عّباسى به دست او تأسيس گرديد در اّولين ماه از پيروزى عّباسيان و اعالم بيعت 

اى نوشت و قصد بيعت با امام  نامه)عليه السالم(ابوالعّباس سّفاح در آوفه به امام صادق
من قيام آردم و مردم را از دوستى : در آن نامه آمده است.  را داشت)عليه السالم( صادق
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 .شكست مروان بن محّمد به قتل رسيد



پس اگر شما آمادگى پذيرش خالفت را . فرا خواندم)عليهم السالم(بيت امّيه به دوستى اهل بنى
 .)٣٤٥(داريد، آسى بهتر از شما نيست

شّكى نيست آه ابومسلم خراسانى به دوستى و اخالص نسبت به عّباسيان معروف و 
عليه (اى با اين لهجه به امام صادق پرورده آنان بوده است و ارسال چنين نامه دست

 بوده آه باورهاى او را از جانب او امرى ناگهانى بوده و حتمًا تحت تأثير عواملى)السالم
حال اين عوامل يا درونى بوده و يا بيرونى، و اّال دليلى وجود ندارد آه . تغيير داده است

 .اى برقرار آرده باشد رابطه)عليه السالم(ابومسلم خراسانى با امام صادق

. سراغ ندارد)عليه السالم(تاريخ هيچ رابطه عقيدتى يا سياسى بين ابومسلم و امام صادق
 و او انجام شده آه منجر به هيچ گونه تفاهمى هم )عليه السالم(قط يك ديدار بين امام صادقف

شناخته، نام او را برده و آينده سياسى او را  آرى، امام صادق او را مى. نگرديده است
 .)٣٤٦(قبل از اعالم قيام عّباسيان پيشگويى آرده بود

توان از جوابى آه  گيرى امام در برابر پيشنهاد ابومسلم خراسانى را مى اّما موضع
نه تو از مردان منى و نه زمانه، زمانه من : در جواب امام آمده است. امام به نامه او دادند فهميد

 .)٣٤٧(است

عليه ( اگر چه چند آلمه مختصر بود، و لكن از تفسير امام)عليه السالم(جواب امام صادق

چرا آه . آرد از اوضاع زمانه و شناخت آن حضرت از ابومسلم حكايت مى)السالم
التزام )عليه السالم( نبوده و به مذهب امام صادق)عليه السالم(ابومسلم از تربيت شدگان امام

شمارى را ريخته بوده، تا جايى  گناهان بى و قبل از اين روزها، خون بىنداشته است، ا
آه از عبدالّله بن مبارك پرسيدند ابومسلم بهتر است يا حّجاج؟ عبدالّله بن مبارك پاسخ 

گويم آه حّجاج بدتر از او  گويم آه ابومسلم بهتر از آسى بود ولى مى من نمى: داد
شناخته  بيت و دوستداران آنان نمى  و همچنين ابومسلم آسى را از خّط اهل)٣٤٨(بود
بيت منحصر به دايره تنگى آه فرمانده او ابراهيم امام  چرا آه روابط او با اهل. است

ود آه ابراهيم امام به او و آن محدوده اين ب. برايش معّين آرده بود، محصور شده بود

                                                           
بو مسلم، و به نقل از آن ، جواب امام صادق به فرستاده ا٢٢٩، روضه آافى ٢٤١ / ١شهرستانى، الملل و النحل .  ٣٤٥

 .٢٩٧ / ٤٧بحاراالنوار 
 .١٥ ح ٢٧٤ / ٤٧، بحاراالنوار ٢٥٩ / ٤طالب  ل ابى، و به نقل از آن مناقب آ٥٢٨ / ٢الورى  اعالم.  ٣٤٦
 .١٤٢ / ١شهرستانى، الملل و النحل .  ٣٤٧
 ... سئل بعضهم١٢١، ابن العبرى، تاريخ مختصر الّدول ١٤٥ / ٣االعيان  وفيات.  ٣٤٨



دستور داده بود تا با سليمان بن آثير مخالفت نكند و ابومسلم بين ابراهيم و سليمان در 
 .)٣٤٩(رفت و آمد بود

بينيم آه ابومسلم بعد از آشته شدن ابراهيم امام آه ابومسلم براى او تبليغ  و مى
 به ابوالعّباس سّفاح منتقل ساخته و بعد از او به دوستى آرد، دوستى و واليت خود را مى

البّته رابطه او و ابوجعفر منصور خوب نبوده و . ابوجعفر منصور رو آورده است
اّما . )٣٥٠(شمرده است ابومسلم در اّيام حكومت ابوالعّباس سّفاح، منصور را آوچك مى

منصور در اّيام حكومت خود از ابومسلم انتقام گرفته و او را به بدترين نحوى به قتل 
 .رساند

 در پاسخ آوتاه خود به ابومسلم به آن اشاره )عليه السالم(اّما نكته دّومى آه امام
اند، در رابطه مرحله زمانى بود آه آآنده از اضطراب و دگرگونى بود و چنين  آرده

. نبود)عليه السالم( مناسب قبول طرح و برنامه امام)عليه السالم(زمانى در نظر امامدوره 
 .)٣٥١(»و اين زمانه، زمانه من نيست«: بينيم فرمود اينجاست آه مى

 

 رويه امام در اين مرحله. ٤

ايجاد آرد و  )عليه السالم(شرايط داغ سياسى اين اميد را در دل بعضى از اصحاب امام
ها و گفت وگوها در نزد آنان به عنوان الگوى ساير مردمان  در ايجاد بعضى از گمان

نقش داشت و آن اميد اين بود آه اين گروه اوضاع و شرايط را براى قيام و به دست 
 را )عليه السالم( چرا آه آنان موقعّيت مردمى امام صادق.ديدند گرفتن حكومت مناسب مى

بسيار باال و تعداد افرادى آه جزء مواليان و دوستان آن حضرت بودند را بسيار زياد 
ها درباره  وقتى آه نامه ابومسلم خراسانى به امام رسيد تصّورات و سؤال. ديدند مى

در نزد امام : فضل آاتب گويد. شدبيشتر )عليه السالم(ضرورت نهضت و انقالب امام صادق
 به آورنده نامه )عليه السالم(امام صادق.  بودم آه نامه ابومسلم را آوردند)عليه السالم(صادق
 ـ و آن جواب آوتاه را آه سابقًا ذآر آرديم »از نزد ما خارج شو. نامه تو جوابى ندارد«: فرمودند

امام . بت درگوشى با يكديگر آرديمبه ابومسلم دادند ـ فضل آاتب گويد ما شروع به صح
آنيد؟ خداوند متعال هيچگاه به  اى فضل درباره چه چيز با يكديگر نجوا مى: فرمودند)عليه السالم(صادق

دارد، و به تحقيق آندن يك آوه از جايگاه خود بسيار  واسطه عجله بندگان در آارهاى خود عجله روا نمى

                                                           
 .١٤٥ / ٣وفيات االعيان .  ٣٤٩
 .١٢١، تاريخ مختصرالّدول ٢٩١ / ٣، مسعودى ٣٦٧ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٣٥٠
 .٣٤٩ / ٢، تاريخ يعقوبى ١٥٤ / ١شهرستانى، الملل و النحل .  ٣٥١



فالنى پسر : سپس فرمودند. وز هنگام زوال آن نرسيده استآسانتر است از زايل آردن سلطنتى آه هن

 .فالنى پسر فالنى، تا اينكه به نسل هفتم از اوالد فالنى رسيدند

قربانت شوم، پس چه عالمتى ميان ما و شما : فضل آاتب گويد به امام عرض آردم
خود حرآت مكن تا اينكه اى فضل، از جاى : براى مناسب شدن اوضاع باشد؟ حضرت فرمودند

سفيانى خروج آند، هنگامى آه سفيانى خروج آرد به سوى ما بياييد و اين آالم را سه بار تكرار آردند آه اين 

 .)٣٥٢(از امور حتمى است

رسيد )عليه السالم(ز شيعه به سمت امام صادقهاى زيادى ا آند آه نامه معّلى نقل مى
هاى  در بحث)عليه السالم( و جواب امام)٣٥٣(خواندند آه همه آن حضرت را به قيام فرا مى

سابق گذشت آه حاصل آن اين بود آه زيادى تعداد افراد آه مردم را به اين گمان 
د آه عدد قابل توّجهى هم بود به ها براى قيام و نهضت آافى هستن انداخت آه آن مى

توانست با  نمى)عليه السالم(پس امام. ها محتاجتر هستند اخالص و رسوخ عقيده در جان
چرا آه اين . طرز تفّكر فضل آاتب يا سهل خراسانى يا ديگران خود را به معرآه بيندازد

ى آه اين گونه ماجراجويى و داخل شدن در بازى سياسى و استفاده از شرايط به نتايج
چرا آه اگر چه شايد باعث ايجاد . شد گروه از افراد قدرت درك آن را نداشتند ختم مى

هاى قدرت نيز  شد، اّما حّتى در حالت پيروزى و به دست گرفتن اهرم انقالبى مى
 .گرديد  به آن ملتزم بود مى)عليه السالم(هاى الهى آه امام ريزى موجب تعطيل برنامه

 

 

 )عليه السالم(گيرى امام صادق عّباس و موضع بنىباال گرفتن آار 

پس از اينكه ابوالعّباس سّفاح حكومت را در دست گرفت و اّولين حاآم عّباسى قلمداد 
او عموى خود داوود بن على بن . شد، دست به تعيين والى در شهرهاى اسالمى زد

ا در دست گرفت داوود وقتى آه اين سمت ر. عّباس را والى يثرب، مّكه و يمن گرداند
اى خطاب به اهالى مدينه ايراد آرد و در آن خطبه تهديد به قتل و تبعيد نمود و او  خطبه
اى مردم، مهلتى آه به شما داده شد شما را فريفت و گمان آرديد آه از آار شما : گفت

آه شّالق در دست  ايد در حالى اند، هيهات چه دور است اين گمان و چگونه غافل شده
 مشيرم آخته است؟من و ش

 :سپس اين شعر را خواند

                                                           
 .٣٧ / ١١الشيعة  ، وسائل٢٩٧ / ٤٧ و به نقل از آن بحاراالنوار ٢٢٩روضه آافى .  ٣٥٢
 .٢٧٤ / ٨آافى .  ٣٥٣



اى سر خود را به  اى پس از قبيله ديگر نابود شود و هر فرهيخته تا اينكه قبيله«
 »دندان گيرد

در اين زمان است آه زنان بيوه و عزادار بر سر آودآان يتيم دست خواهند «
 )٣٥٤(»آشيد

تعيين عموى سّفاح داوود بن على بن عنوان والى مدينه اثر منفى بر حرآت امام 
درگير آرد و )عليه السالم(اين شخص احمق خود را با امام صادق.  داشت)عليه السالم(صادق

ن خنيس نام داشت را دستگير آرده و را آه معّلى ب)عليه السالم( يكى از شاگردان بنام امام
اّما اين شيعه مخلص از . براى آشف اسامى شيعيان او را مورد بازجويى قرار داد

پاسخگويى امتناع آرده و عزم بر شهادت نهاد و تا هنگام شهادت اسم هيچ آسى را بر 
 .زبان نراند

د، معّلى را هنگامى آه داوود والى مدينه ش: از ابو بصير روايت شده است آه گفت
معّلى آتمان نمود، او به .  را سؤال آرد)عليه السالم(طلبيد و از او نام شيعيان امام صادق

آگاه باش آه اگر اين راز را از من بپوشانى، تو ! آنى؟ آيا از من آتمان مى: معّلى گفت
 .آشم را مى

ن زير پاى من به خدا قسم آه اگر آنا! آنى؟ آيا مرا به قتل تهديد مى: معّلى پاسخ داد
ها را ببينى و اگر تو مرا بكشى مرا به سعادت  دارم تا تو آن باشند پاى خود را برنمى

هنگامى آه داوود خواست . اى اى و خود به شقاوت و بدبختى دچار شده ابدى رسانده
معّلى را به قتل برساند معّلى گفت مرا به ميان مردم ببر تا درباره اموالى آه دارم 

هنگامى آه . داوود معّلى را به ميان بازار برد.  و نزد مردم شهادت بدهموصّيت آرده
اى مردم شاهد باشيد آه آنچه من از مال، چشمه، بدهى، : مردم جمع شدند معّلى گفت

.  است)عليه السالم(ام همه از آن جعفر بن محّمد آنيز، بنده، خانه، آم يا زياد به جا گذاشته
 .)٣٥٥(پس از اين او را به قتل رساندند

 از آشته شدن معّلى بن خنيس بسيار ناراحت شدند و هنگامى )عليه السالم(امام صادق
سپس تو وصّى مرا در مال و عيالم به قتل رساندى، : دند به او گفتندآه با داوود بن على روبرو ش

 .خواهى بكن هر آار مى: داوود گفت .من تو را در نزد خدا نفرين خواهم آرد: فرمودند

                                                           
 ويعض آل مثقف بالهام*** حتى يبيد قبيلة فقبيلة  .  ٣٥٤
 يمسحن عرض ذوائب األيتام***  ربات الخدور حواسرًا  ويقمن
، بحاراالنوار ٣٥٢ / ٣ و به نقل از آن مناقب ابن شهرآشوب ٧١٣ و ٧٠٨ ح ٣٧٧الّرجال  آّشى، اختيار و معرفة.  ٣٥٥

١٢٩ / ٤٧. 



خداوندا او را با تيرى از :  فرمودند)عليه السالم(هنگامى آه شب فرا رسيد، امام صادق

 صبح داوود مرده بود و مردم مرگ او را به يكديگر فردا. تيرهايت بزن و قلب او را بشكاف
 .)٣٥٦(گفتند تبريك مى

آرد آه شرايط خطرناآى است و اين برهه   به خوبى درك مى)عليه السالم(امام صادق
اّما زمانه . نمايد  زودى رخ مىها و مشكالت زيادى دارد آه به زمانى در خود پيچيدگى

تواند به ادامه راه و روّيه  مى )عليه السالم(هميشه براى فعالّيت و تحّرك آماده است و امام
هاى رسالى جديدى را در  دار آرده و افق خود پرداخته، آن را در ذهن اّمت ريشه

سيان در اين چرا آه عّبا. روبروى آنان بگشايد آه موجب ايمن سازى امت در آينده شود
 به مناسبت )عليه السالم(بينيم آه امام صادق وقت مشغول به مبارزه با امويان بوده و مى

يعنى به صورت . آشته شدن معّلى با داوود بن على برخورد بسيار سختى نكرده است
آما اينكه داوود نيز از اين حرآت قصد داشت . هاى مسّلحانه انقالب و يا درگيرى
اّما . العمل وادار آند بت به خود شديدتر آرده و امام را به عكسموضع امام را نس

 در برابر او عقب نشينى نكرده و با منطقى قويتر آه امثال داوود از مقابله )عليه السالم(امام
 .و روبرو شدن با آن عاجز هستند با او روبرو شدند

سيان در ضمن آن اى بود آه عّبا  به دعا مسأله)عليه السالم(پناه بردن امام صادق
اّما چنين اعمالى آن . ها را ندارد  قصد رويارويى نظامى با آن)عليه السالم(فهميدند آه امام

از ديگر فوايد دعاى . هايش خسته و دل زده نخواهد آرد حضرت را از پيگيرى فعالّيت
اراى چنان قواى د )عليه السالم(اين بود آه به آنان اين گونه وانمود آند آه امام)عليه السالم(امام

ها را مورد تهديد  نظامى نيست آه بتواند با آن به يك عمل مسّلحانه دست زده و نظام آن
هاى  خاطر آرده و فرصت چنين تفّكرى عّباسيان را از جانب امام آسوده. قرار دهد

 .هاى خود ادامه دهد ساخت تا به فعالّيت جديدى براى امام مهّيا مى

 پس از آنكه با مسأله معّلى بن خنيس به اين صورت )يه السالمعل(بينيم آه امام سپس مى
آه گذشت برخورد نمود و از رويارويى سر باز زد، به آوفه مسافرتى آرد آه اين 

عليه (و به اين خاطر آه امام. مسافرت باعث زيادى ياران و شيعيان آن حضرت گرديد

. را ندارد)عليه السالم( امام صادقدانستند آه سّفاح اآنون امكان مواجه شدن با  مى)السالم
بلكه . ها جسته نبود  بهره)عليه السالم(چرا آه به نفع سياست او آه از نام امام صادق

                                                           
 .٢٠٩ / ٤٧، بحاراالنوار ٦١١ / ٢، الخرائج و الجرائح ٥١٣ / ٢آافى .  ٣٥٦



هايى از در پى  حسن هم نبود آه گزارش بينيم آه سّفاح حّتى در فكر مواجهه با بنى مى
 .انقالب بودن آنان به دست او رسيده بود

 :از جمله.  پس از رسيدن به آوفه دست به چند فعالّيت زد)عليه السالم(امام صادق

 براى خواّص شيعه توضيح داد آه اين حكومت جديد با )عليه السالم(امام صادق
چرا آه بعضى از شيعيان به اشتباه افتاده . امّيه هيچ فرقى ندارد حكومت سابق يعنى بنى

اى  عّباس روابط حسنه  و بنى)عليه السالم(آردند آه روابط امام صادق بودند و گمان مى
است و به خاطر همين بود آه بعضى از خواّص از امام درخواست آرده بودند تا براى 

 .عّباس شغلى پيدا آنند واسطه شود اينكه در اين دولت جديد بنى

 از اين آار امتناع آردند، او گمان آرد آه امام )عليه السالم(هنگامى آه امام صادق
ترسيد آار آردن در دستگاه  از اين جهت او را اجابت نكرده آه مى)عليه السالم(صادق

به منزل خود بازگشتم و به تفّكر : گويد اينجاست آه مى. دولتى او را در ظلم گرفتار آند
آنم آه آن حضرت مرا از اين آار منع آرده باشد، مگر  گمان نمى: با خود گفتم. پرداختم

عليه (به خدا قسم به سوى امام صادق. فتار شوماز ترس اينكه روزى به ظلم و جور گر

خواهم رفت و به او قول خواهم داد و قسم بر طالق زنان و آزادى بردگان و )السالم
هاى شديد خواهم خورد آه من هرگز دست به ظلم و جور نگشايم و به عدالت رفتار  قسم
 .آنم

خدا مرا فدايت :  رسيدم و عرض آردم)عليه السالم(به خدمت امام صادق: مرد گويد
من درباره امتناع آردن شما از آار اداره خود فكر آردم و گمان داشتم آه منع شما . آند

اگر چنين است . ترسيد من روزى دست به ظلم و ستم بگشايم به خاطر اين است آه مى
تمام زنان من طالق و هر چه غالم و آنيز و مملوك دارم آزاد باشند اگر من به آسى ظلم 

 . ستم روا دارم يا به عدالت رفتار نكنمآنم و

ها را براى  من تمام آن قسم: چه گفتى؟ آن مرد گفت:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق
يابى به آسمان  دست: آن حضرت سر به آسمان برداشتند و فرمودند. آن حضرت تكرار آردم

 .)٣٥٧(!!آارآسانتراست براى تو از اين

آنند آه لقب   بر اين مسأله تأآيد مى)عليه السالم(نيم آه امام صادقبي سپس مى
آس جز او   بوده و اطالق اين لقب بر هيچ)عليه السالم(اميرالمؤمنين مخصوص امام على
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پس چگونه درباره .  باشند)عليه السالم(اى آه از فرزندان امام على جايز نيست حّتى بر ائّمه
 .آنند اطالق اين لقب جايز باشد م مىآسانى آه به خاندان پيامبر ظل

دانند آه اين  جايز نمى) شيعه(اصحاب ما : طالب آمده است در آتاب مناقب آل ابى
 .لقب حّتى بر ديگر ائّمه اطالق شود

: فرمودند )عليه السالم(امام. يا اميرالمؤمنين:  عرض آرد)عليه السالم(مردى به امام صادق

 .)٣٥٨(شود شود مگر اينكه به بالى ابوجهل دچار مى ارى راضى نمىنامگذ ساآت باش، آه آسى به اين

آنند آه در آن  هاى زيادى به اصحاب مى  راهنمايى)عليه السالم(بينيم آه امام سپس مى
دانند و محدوده زمانى  همكارى با ظالمان و شكايت بردن به نزد ظالمان را حرام مى

 .آنند  نمىبراى آن مشّخص

عليه (امام.  در برابر حكومت عّباسى و اموى يك موضع گرفتند)عليه السالم(امام صادق

 .)٣٥٩(حاآمان ستمگر را حّتى درباره ساختن مسجد يارى نكن :اند فرموده)السالم

ام آه تو با  شنيدهاى عذافر، من : اند و آن حضرت به يكى از اصحاب خود چنين فرموده

همكاران (پس چگونه است حال تو اگر در روز قيامت در صف اعوان ظلمه . ابواّيوب و ربيع همكارى دارى

 .)٣٦٠(!بخوانندت؟) ستمگران

 در شهر حيره، شهرى آه نزديك آوفه بود، چشم همه اّمت را )عليه السالم(حضور امام
هاى  م همه به سوى آن حضرت هجوم بردند تا از چشمه دانشمرد. به سوى خود آشيد

تا جايى آه . مند گردند هاى آن حضرت بهره آن حضرت سيراب شده و از راهنمايى
.  به حيره رفتم)عليه السالم(من براى ديدار جعفر بن محّمد: محّمد بن معروِف هاللى گويد

روز چهارم مرا ديد و به نزد خود در )عليه السالم(جمعّيت آنقدر زياد بود آه امام صادق
 .)٣٦١(خواند

 و داناتر بودن آن )عليه السالم(چنين گردهمايى مردمى بزرگى آه همه به شايستگى امام
حضرت از همه اهل زمان خود ايمان داشته و حضور مستمّر آنان گرداگرد امام 

اّما . آرد ديده، حّساس و خشمگين مى حكومت عّباسى را نسبت به اين پ)عليه السالم(صادق
 به خاطر حفظ راهى آه درباره شيعه و اّمت اسالم در پيش گرفته بود و )عليه السالم(امام

از حذيفة بن . اى ماليم با ابوالعّباس سّفاح برخورد آرد دفاع آردن از اسالم، با شيوه
ودم آه فرستاده ب)عليه السالم(در حيره نزد امام صادق: منصور روايت شده آه گفت
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ابوالعّباس سّفاح آه در آن زمان خليفه بود به نزد آن حضرت آمد و آن حضرت را 
آن حضرت دستور داد روپوشى براى آن حضرت آوردند آه يك روى آن . دعوت آرد

آگاه باشيد آه من اين لباس : حضرت آن را پوشيدند و فرمودند. سياه و روى ديگر آن سفيد بود

 .)٣٦٢(دانم لباس اهل جهّنم است الى آه مىپوشم در ح را مى

در «:  فرمود)عليه السالم(آند آه امام صادق  روايت مى)عليه السالم(مردى از امام صادق

گويى در روزه  يا اباعبدالّله، چه مى: ابوالعّباس گفت. حيره بر ابوالعّباس سّفاح داخل شدم
گيريم و اگر تو افطار آنى، ما  اگر تو روزه بگيرى ما روزه مى. اين واگذار به عمل امام است:  گفتمامروز؟

خوردم در حالى آه به خدا من هم با او .  اى غالم سفره را بياور:پس ابوالعّباس گفت. آنيم افطار مى

وزه ماه رمضان را من يك روز از ر. دانستم آه آن روز روزى از روزهاى ماه رمضان است سوگند مى

افطار آردم و قضاى آن بر من آسانتر است از اينكه سرم بريده شود و ديگر در زمين آسى خدا را عبادت 

 .)٣٦٣(»نكند

 نسبت به قتل عام امويان انتقاد آرده و از سّفاح خواست )عليه السالم(از ديگر سوى امام
سّفاح بسيار شگفت . ز آشتار آنان دست بداردحال آه حكومت را از دست آنان درآورده ا

توزترين دشمنان خود آه   در برابر آينه)عليه السالم(زده و متعّجب شد آه ديد امام صادق
چرا آه . است اند چنين موضعى گرفته ريخته)عليهم السالم(بيت ها را بر سر اهل انواع ستم
انتقام (ت جاهلى و روح تشّفى  هيچگاه از روى عصبّي)عليه السالم(گيرى امام صادق موضع

 .)٣٦٤(نبوده است) جويى و خنك آردن دل

 و استفاده از علوم او در اقدامات )عليه السالم(پى آمد پديده جمع شدن گرداگرد امام
عّباسيان در محدود آردن آن حضرت منعكس گرديد شدت اين فشار و سختگيرى را در 

 :وايت مالحظه آنيداين ر

مردى از اصحاب ما همسر خود را سه طالقه : آند هارون بن خارجه روايت مى
تواند رجوع  سه طالق واقع نشده و مى(گفتند اشكالى ندارد . از اصحاب سؤال آرد. آرد
در . شوم  سؤال نكنى راضى نمى)عليه السالم(اّما همسر او گفت من تا از امام صادق). آند

.  در حيره بوده و روزگار خالفت ابوالعّباس سّفاح بود)عليه السالم(م صادقآن زمان اما
عليه (اّما چون خليفه مردم را از داخل شدن بر امام صادق. راوى گويد من به حيره رفتم

منتظر بودم آه چگونه راهى . منع آرده بود نتوانستم با آن حضرت صحبت آنم)السالم
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اى در عراق  گاه ديدم آه مردى از سواد آه منطقهنا. براى ديدار آن حضرت پيدا آنم
به . اى پشمين مشغول فروختن خيار است باشد يا روستايى در اطراف آوفه، با جّبه مى

من درهمى به او دادم و خيارها را از او . يك درهم: او گفتم همه اين خيارها چند؟ گفت
وشيدم و صدا زدم آه چه آسى از آن جّبه را پ. ات را به من بده گرفتم و گفتم جّبه پشمينه

اى  ناگاه ديدم غالمى از گوشه. نزديك شدم)عليه السالم(خرد؟ و به امام صادق من خيار مى
وقتى آه به او نزديك شدم گفت چه راه خوبى براى ! صدا زد آه آهاى خيار فروش
 برآوردن حاجت خود پيدا آردى؟

طالقه   را در يك مجلس سهام اين است آه همسرم قضيه. ام گفتم من مبتال شده
اّما . طالقه واقع نشده اشكالى ندارد و سه: گفتند. از ياران هم مذهب سؤال آردم. آردم

به سمت خانواده «: گفت. سؤال آنى)عليه السالم(گويد بايد از امام صادق زن راضى نشده و مى

 .)٣٦٥(»خود بازگرد آه بر تو چيزى نيست

شان را ديده بود آه توانسته بودند به مدد آن بر  امام زيرآى عّباسيان و قدرت سياسى
دانست آه نوك پيكان اين معرآه  دشمنان اموى خود پيروزى قاطعى به دست آورند و مى

ان نقطه چرا آه آن. و ميدان به زودى به سوى آن حضرت و اصحاب او منتقل خواهد شد
همچنان آه آن حضرت . ثقل و خطر داخلى واقعى بودند آه عّباسيان از آن وحشت داشتند

آردند آه شالوده مردمى بزرگى آه اآنون در تاييد آن حضرت برخواسته  مالحظه مى
ها به دستورات و  چرا آه آن. است به زودى باعث از بين رفتن اين حرآت خواهد شد

چرا آه وسعت دايره ياران آن حضرت اجازه داده . اند نشدههاى جديد مجّهز  راهنمايى
بود آه بعضى از افراد سودجو خود را داخل سلك ياران امام آنند آه تنها هدف آنان 

 .يابى به موقعيت مناسب در آينده سياسى جامعه بوده است بازى و اميد دست سياست

 توده مردمى آه اطراف آن حضرت را گرفته بودند را به چند قسمت )عليه السالم(امام
اى آه ما را دوست  دسته. اند مردم درباره ما سه دسته: اند آن حضرت فرموده. تقسيم آردند

اين همان پيروى سياسى ـ و نه . مند شوند دارند و منتظر قائم ما هستند تا از نصيب دنيوى بهره مى
هاى سياسى آينده به سراغ امام  چنين افرادى به طمع موقعّيتقلبى ـ از تشّيع است آه 

اين افراد از : آند آه  چنين تحليل مى)عليه السالم(اند، و فعالّيت اين گروه را امام صادق آمده

آيد، از  آنند، اّما وقتى پاى عمل در آار مى آنند، آالم ما را حفظ مى نظر آالم و گفتار خوب صحبت مى

 .خداوند آنان را به جهّنم خواهد برد. آنند اى ما آوتاهى مىانجام دادن آاره
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 به فرقه دّوم آه آنان نيز از تأييدآنندگان حرآت امام و از دوستداران )عليه السالم(امام
هاى ماّدى و دنيوى هستند نيز اين گونه اشاره آرده  امام هستند، اّما دنبال منافع و هدف

گوييم آوتاهى  شنوند، و از انجام آارهايى آه ما مى الم ما را مىدارند، آ آنان ما را دوست مى: است

: فرمايد مى)عليه السالم(ها چيست؟ امام اّما هدف آن. هاست اين حرآت و فعالّيت آن آنند نمى

هاى آنان را پر از آتش آرده و گرسنگى و  پس خداوند شكم. تا آنكه به بهانه وابستگى به ما مردم را بچاپند

 .آند ر آنان مسّلط مىتشنگى را ب

اى هستند آه ما را  اّما فرقه: و باالخره امام به گروه مخلص اشاره آرده و فرموده است

ها از  آنند، آن آنند، امر ما را اطاعت آرده و با آارهاى ما مخالفت نمى دارند، آالم ما را حفظ مى دوست مى

 .)٣٦٦(ما و ما از آنانيم

. را داشت)عليه السالم(آنى حرآت امام داد آه قصد ريشه آينده از جدالى سخت خبر مى
گيرى بر امام  هاى آن سخت اين آار را داوود بن على در مدينه آغاز آرد و از عالمت

 ناچار بود آه در راه )عليه السالم(امام صادق.  در شهر حيره بود)عليه السالم(صادق
ها در آينده بوده و  مجّهز آردن شيعيان به اصولى آه ضامن بقاى آنسازى و  فرهنگ

آميز با ساير اّمت بنمايد ـ  آنان را قادر به پيگيرى فّعاليت سازنده و همزيستى مسالمت
تا اينكه اهداف شيعه بر ظالمان مخفى . مانند اصل تقّيه و آتمان سّر ـ به فعالّيت بپردازد

لذا . صّحت معتقدات و احكام شرعى آنان را تضمين آندمانده و التزام به اين اصول 
 :فرمايد در مقام تربيت ياران خاّص خود مى)عليه السالم(بينيم آه امام مى

به . اى را آه دانش محرمانه ما را بشنود و آن را زير پاى خود به خاك سپارد خداوند رحمت آند بنده

بدان شما آن آسانى هستند آه . ر پايان داناتر هستمخدا آه من به بدان شما از دامپزشكان نسبت به چها

دارند،  خوانند و نماز را در آخر وقت به جاى آورده، زبانشان را نگاه نمى قرآن را دير به دير مى

 را با ضرب نيزه مجروح آرده و مردم درباره حكومتش )عليهما السالم(بدان آه چون حسن بن على

الّسالم عليك يا مذّل : در اين هنگام شيعه به او گفتند. اگذار آرداختالف آردند، آار را به معاويه و

بلكه آنان . من مؤمنان را خار نكردم: فرمود. المؤمنين، سالم بر تو اى آسى آه مؤمنان را خار آردى

چون آه من ديدم شما نيروى مقاومت در برابر هواداران معاويه را نداريد، آار را . را عزيز ساختم

چنانكه آن عالم آشتى را معيوب آرد تا . ها سالم بمانيم ر آردم تا من و شما در ميان آنبه او واگذا

. ها سالم بمانيم آار من نيز با شما اين چنين است تا در ميان آن. اصل آشتى براى صاحبانش بماند

 .)٣٦٧(]ها به آشتى دارد اشاره به مسأله حضرت موسى و خضر و سوار شدن آن[
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ماندن   آه براى باقى)عليه السالم( در اينجا خود را به امام مجتبى)عليه السالم(امام صادق
و پيگيرى آردن آار خود از اسلوب تقّيه به عنوان يك روش دفاعى در برابر معاويه 

اويه بر سر با مع )عليه السالم(امام حسن مجتبى. زند استفاده آرد تشبيه آرده و مثال مى
بلكه به خاطر حفظ همين اصول و احكام و به رسمّيت . اصول و احكام مصالحه نكرد

بيت  شناخته شدن شيعيان آن حضرت و اعتراف دستگاه معاويه به حقوق غصب شده اهل
 .و باز شدن مجال تبليغاتى براى پيروان خود دست به چنين آارى زد

 و تربيت شيعه بر آن اصول آشكار جاست آه اهمّيت تثبيت اصول شيعه از همين
البّته وجوب عمل به اين اصول نه به اين خاطر است آه اين اصول . گردد مى

بلكه به اين اعتبار آه اصول آّلى اسالمى و شرعى . مخصوص نخبگان از مردم است
لكن شرايط بد . اند هستند آه بر حسب نصوص ثابت در قرآن و سّنت واجب گرديده

چرا آه . آرده است ها را مشكل مى ها را گرفته و فهميدن آن هار آنروزگار جلوى اظ
 .ها در معارضه بوده است اين اصول در خدمت حّكام نبوده، بلكه با سياست آن

 : نقش تقّيه را اين گونه توصيف فرموده است)عليه السالم(امام

شما در ميان .  نكند ايمان نداردهمانا آسى آه تقّيه. دين خود را با تقّيه حفظ آرده و زنده نگاه داريد

اگر پرندگان بدانند آه در شكم زنبور عسل . مردم مانند زنبور عسل در ميان پرندگان آسمان هستيد

اگر مردم بدانند آه در دل شما . خورند ها را مى چيست هيچ زنبور عسلى را باقى نگذاشته همه آن

خورند و در آشكار و  هاى خود مى  زبانبيت هستيد، چه چيزى هست، شما را با آه محّب ما اهل

 .)٣٦٨(خداوند آن بنده خود را از ميان شما رحمت آند آه بر واليت ما باشد. آنند پنهان تضعيفتان مى

بيان هاى متعّدد   اين اصل را با سفارشات و راهنمايى)عليه السالم(و پس از اينكه امام
هاى تربيتى عملى  آرد، براى جلوگيرى از آج فهمى و بد پياده آردن اين اصل فعالّيت

 از اينكه ممكن است تقّيه در موارد پياده شدن اسباب )عليه السالم(امام. نيز انجام دادند
سستى، ضعف، ترس، سازش، خوارى مؤمنان و ضايع شدن شريعت و احكام آن باشد، 

 :فرموده است

ماند، پس هنگامى آه تقّيه به مسأله خون و خونريزى رسيد،   وجود عالمى از ما باقى نمىزمين بدون

و به خدا سوگند آه اگر به يارى ما دعوت شديد و بگوييد ما شما را يارى . اى وجود ندارد تقّيه

تان محبوبتر و هر آينه تقّيه در نزد شما از پدر و مادر. آنيم، اين تقّيه نيست آنيم چون ما تقّيه مى نمى
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است و اگر قائم ما قيام نمايد احتياجى به يارى خواستن از شما ندارد و در ميان بسيارى از شما آه 

 .)٣٦٩(اهل نفاق هستند حدود الهى را جارى خواهد آرد

 براى به آمال )عليه السالم(هاى تربيتى امام صادق و براى اينكه بيشتر با روش
 اين اصل حّساس در عرصه روابط بين مؤمنين و بر حذر داشتن آنان از اينكه رسانيدن

اصل تقّيه به جدايى ميان مؤمنين آشيده شود روايت اسحاق بن عّمار صيرفى را 
داخل شدم آه سالم آردن )عليه السالم(در شرايطى بر امام صادق: اسحاق گويد. خوانيم مى

امام . ّيه شديدى آه داشتيم ترك آرده بودمبر شيعيان را در مسجد آوفه به خاطر تق
اى اسحاق، از آى تا به حال اين قدر با برادران خود جفا آار  «: به من فرمودند)عليه السالم(صادق

 .»!آنى؟ گذرى و به آنان سالم نمى ها مى اى؟ بر آن شده

 .آردم اى بود آه مى اين به خاطر تقّيه: به امام عرض آردم

 : فرمودند)المعليه الس(امام صادق

بدان آه تقّيه در پخش آردن اسرار است، همانا آه مؤمن . ترك سالم از وظايف حال تقّيه تو نيست

آند، مالئكه چنين جواب سالم او را  گذرد و به آنان سالم مى هنگامى آه از آنار مؤمنين مى

 .)٣٧٠(سالم و رحمت و برآات خداوند بر تو باد: دهند مى

 بر ضرورت پوشيده داشتن اسرار نيز تأآيد آرده و )عليه السالم(همچنانكه امام صادق
آن حضرت افشاى اسرار و پخش آردن آن . آن را با ايمان و عقيده مرتبط دانسته است

 :ميان مردم را بسيار مذّمت آرده تا جايى آه فرموده است

گناه آسى آه اسرار را فاش آند به مانند گناه آسى آه ما را با شمشير بكشد نيست، بلكه گناهش 

 .)٣٧١(تراست تر است، بلكه گناهش سنگين تر است، بلكه گناهش سنگين سنگين

آنند اين گونه مدح و  را حفظ مى آسانى آه اسرار )عليه السالم(همچنانكه امام صادق
 :ستايش آرده است

آنان با آردار خود مردم را . اند خداوند رحمت آند قومى را آه همچون چراغ هدايت نوربخش بوده

اينان چون آسانى نيستند آه . به سمت ما دعوت آردند و در اين راه تمام توان خود را به آار گرفتند

 .)٣٧٢(آنند رازهاى ما را فاش مى

 

 اين چنين بر اهمّيت آتمان تأآيد آرده و در بيان ابعاد آن و )عليه السالم(امام صادق
 و نقش آن در به ثمر رسيدن رسالت امام و در مقابل )عليه السالم(اش با رسالت امام رابطه
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مضّرات افشاى سّر و پخش اسرار آه باعث سخت شدن راه و از دست دادن 
 :اند هاى پيروزى و به تأخير افتادن آن است به ابن نعمان چنين فرموده فرصت

زيرا آن سّر خداست آه به جبرئيل سپرده . داند به تو بگويد تواند هر چه مى اى پسر نعمان، عالم نمى

عليه ( به على)صلى اهللا عليه وآله( سپرده و محّمد)هللا عليه وآلهصلى ا(و جبرئيل آن را به محّمد

عليه ( به حسين)عليه السالم( سپرده و حسن)عليه السالم( به حسن)عليه السالم(سپرده و على)السالم

صلى اهللا ( به محّمد)عليه السالم( سپرده، و على)عليه السالم(به على)عليه السالم( سپرده و حسين)السالم

شتاب نكنيد، به خدا .  آن را به هر آه خواسته سپرده)صلى اهللا عليه وآله(سپرده و محّمد )هعليه وآل

شما آن را فاش آرديد و  -ـ سه مرتبه اين را تكرار فرمود ، سوگند اين امر نزديك شده بود

اى نيست جز اينكه دشمن  به خدا شما را ديگر رازى و نقشه محرمانه. خدا آن را به تأخير انداخت

 .)٣٧٣(شما به آن داناتراست

 

 حضور در دستگاه حكومتى

 در اين مرحله برداشته و براى آن )عليه السالم(هايى آه امام صادق از ديگر گام
اى عملى طرح آردند حضور محدود در دستگاه حاآمه با هدف حفظ مسير  برنامه

ها  حريف و دفاع از آيان تشّيع از طريق به دست آوردن اّطالعات و برنامهاسالمى از ت
 به )عليه السالم(تا بوسيله اين آار امام. هايى آه حّكام در فكر آن بودند بود گيرى و موضع

 به )عليه السالم(همچنين امام. ها را خنثى نمايد آسانى بتواند خطرها را دفع آرده و توطئه
ها را گرفته و به  توانست جلوى بعضى از ظلم ها مى لّيتواسطه اين سرى فعا

 پيامى شفاهى به )عليه السالم(بينيم امام براى همين است آه مى. محرومين خدماتى برساند
ها و هشدارهايى براى آسانى  بعضى از شيعيان فرستاده آه متضّمن بعضى از راهنمايى

ن پيام در جواب نامه يك شيعه آه از پردازند آه اي است آه در اين عرصه به فعالّيت مى
در نامه آن شيعه .  در اين رابطه توضيحاتى خواسته بود بيان شده است)عليه السالم(امام

حاجت من اين است آه مرا راهنمايى آنى آه چگونه با اين سلطان مدارا آنم : آمده است
به )عليه السالم(امام. و چگونه امر خود را تدبير نمايم همچنان آه به دعاى شما حاجتمندم

 : فرستاده او فرمودند

به همين خاطر در انتخاب . از اينكه سلطان به ماهّيت واقعى تو پى ببرد بر حذر باش: به او بگو

آسانى آه . آارگزاران از جانب او بر او خرده مگير، اگر چه در انتخاب آنان اشتباه آرده باشد

اگر چه آنان از نظر عهد و پيمان يا . رها انتخاب نكنآند براى انجام آا ها دورى مى سلطان از آن
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آند و دّومى او را از تو  چرا آه آار اّول او را به تو نزديك مى. خويشاوندى با تو نزديك باشند

شوند اگر  اّما تو حالت ميانه به خود بگير و آسانى آه از جانب او يا براى او انتخاب مى. رنجاند مى

. ها بپرهيز همچنين از تعريف و تمجيد بيش از حّد آن. ها را گوشزد آن عيبى دارند فقط عيب آن

چرا آه ممكن است [ها را از خود رانده است بپرهيز  همچنين از مخالفت شديد با آسانى آه پادشاه آن

جويى در حيله  اى مى  و اگر حيله]روزى دوباره به قدرت برسند و با تو سر ناسازگارى گيرند

 . ساب شده عمل آنجويى خود بسيار ح

 :تا آنجا آه فرمودند

چرا آه چنين . مبادا آه خيرخواهى براى سلطان تو را به دشمنى با نزديكان و اطرافيان او بكشاند

به سالمت تو نيز نزديكتر و لكن بيشترين حّقى آه او دارد و . خيرخواهى از حقوق او بر تو نيست

ها را با خود خوب  شان را برنينگيزى و آن است، اين است آه به اندازه توان خود دشمنى

 .)٣٧٤(نگهدارى

. اى بروز آرد  به شكل قابل مالحظه)عليه السالم(هايى در زمان امام آاظم چنين فعالّيت
 شيعيان را از اين آار برحذر داشته و )عليه السالم(بينيم امام صادق ىدر حالى آه م

ها و دواير آنان را به خاطر حفظ وجود  همكارى با ظالمان و داخل شدن در سازمان
حّكام جور «: از آن حضرت آمده است آه. اسالمى از ضايع شدن و تحريف حرام آرده بود

اى :  و به بعضى از اصحاب خود فرموده است)٣٧٥(»را حّتى در ساختن مسجد هم يارى نكنيد

پس چگونه است حال تو اگر در روز قيامت در . ام آه تو با ابواّيوب و ربيع همكارى دارى عذافر، من شنيده

 .)٣٧٦(!بخوانندت؟) همكاران ستمگران(صف اعوان ظلمه 

 

 آند   را محكم مى)عليه السالم( اعتقاد به امام مهدى)عليه السالم(امام صادق

 سعى در رسوخ آن در دل و جان شيعيان داشته )عليه السالم(از اصولى آه امام صادق
رهبرى و در ادامه نقش مشترآى بوده آه ائّمه قبل از او نيز ايفا آرده بودند، مسأله 

 است آه به عنوان امتداد شرعى رهبرى رسول )عليه السالم(جهانى حضرت مهدى
تواند بر حسب تفسير  چرا آه اين همان چيزى است آه مى. باشد مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

اسالمى از تاريخ آه تأآيد بر اين دارد آه وراثت زمين به صالحان از بندگان خدا 
َو َلَقْد (: خداوند متعال فرموده است. امامان را برآورده سازدرسد اهداف پيامبران و  مى
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و در حقيقت، در زبور پس از ;)َآَتْبنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْآِر َأنَّ ْاَألْرَض َيِرُثها ِعباِدَي الّصاِلُحوَن

 .)٣٧٧(تورات نوشتيم آه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد

 و تربيت شيعيان بر اعتقاد دائم به اين امام )عليه السالم(رسوخ تفّكر امام مهدى
بزرگوار، انسان شيعى انقالبى را اميدوار ساخته و قدرت صبر و مقاومت و عدم سازش 

مهدى قيام هنگامى آه قائم : فرمودند مى )عليه السالم(آند، امام صادق با باطل را به او اعطا مى

 .)٣٧٨(شود ماند مگر اينكه در آن شهادت ال اله اّال الّله و محّمد رسول الّله اعالم مى آند، زمينى باقى نمى

 انسان مسلمان را در آنار اميد به امدادهاى )عليه السالم(و ايمان به قضّيه امام مهدى
آند به  ايى آه او براى آن سعى و تالش مىه آند آه هدف غيبى به اين مسأله آگاه مى

زودى محّقق خواهد شد و اگرچه طول بكشد، باالخره پيروزى از آن او خواهد بود، 
 )عليه السالم( پرسيد آه روش امام مهدى)عليه السالم(عبدالّله بن عطاء مّكى از امام صادق

آند آه رسول  ى عمل مىا آن حضرت به گونه:  فرمودند)عليه السالم(چگونه است؟ امام صادق

سازد همچنانكه  او آنچه آه قبل از او بوده ويران مى. آرده است  همانگونه عمل مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 .)٣٧٩(گيرد  امور مربوط به جاهلّيت را ويران ساخت، و اسالم را از سر مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

اى نزديك جزئى از  ى اعتقاد شيعه را به اينكه تالشش در آيندهاين حقيقت تاريخ
حرآت بزرگ الهى خواهد شد و با تالش پيگير خود به هدف نزديكتر خواهد گرديد، 

رسيد آه ظلم و ستم و ناگوارى آه شيعه و مسلمانان  او به اين باور مى. آرد بيشتر مى
انى آه اصحاب حّق از ظالمان و گردند به زودى از بين خواهد رفت، زم متحّمل آن مى

 .ستمگران انتقام بستانند و عدالت تمام روى زمين را در بر گيرد
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 بخش دوم

 )عليه السالم(حكومت منصور و شهادت امام صادق

 

 )عليه السالم(منصور و سختگيرى بر امام صادق

اح  هجرى ابوجعفر منصور پس از برادرش ابوالعّباس سّف١٣٦هنگامى آه در سال 
و اصحاب او از )عليه السالم(حكومت را در دست گرفت، آينه پنهان خود بر امام صادق

اند آه او فرد  موّرخان درباره منصور گفته. علويان و غير علويان را آشكار ساخت
او در ستمگرى . داد بازى بود آه در ريختن خون هيچگاه به خود ترديد راه نمى نيرنگ

 .)٣٨٠( گسيخته بودپروا و در آشتار افسار بى

ابن هبيره آه يكى از معاصران اوست ابوجعفر منصور را اين چنين توصيف 
انگيزتر و هوشيارتر از منصور  من مردى را در جنگ يا صلح مّكارتر، نفرت: آند مى
 .)٣٨١(نديدم

داشت مبادرت آرد در  منصور دوانيقى به قتل ابومسلم خراسانى آه او را دشمن مى
منصور پس از توطئه چينى او را به . حالى آه ابومسلم فرمانده اّول انقالب عّباسى بود

هنگامى آه ابومسلم . آمدن به بغداد فريفت و وى را از تمام مناصب نظامى خلع آرد
با قساوت تمام با وى روبرو شد و آارهاى او را يك خراسانى بر منصور داخل شد او 

 .نمود شمرد و ابومسلم از او عذرخواهى مى يك بر او مى

سپس منصور به حسب توافقى آه با محافظان خود داشت با صداى بلند شروع به 
نگهبانان با شمشيرهاى آشيده داخل . آف زدن آرد و اين آف زدن فرمان حمله بود

منصور فرياد آشيد . مرا براى دفع دشمنان خود نگهدار: نصور گفتابومسلم به م. شدند
 !تر از تو براى من؟ چه دشمنى دشمن

او را . منصور همين شيوه را درباره عموى خود عبدالّله بن على به انجام رسانيد
 .)٣٨٢(فريفت و به او امان داد و هنگامى آه او به نزد منصور آمد او را آشت
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 و نهضت اسالمى او سه )عليه السالم(ريزى شوم منصور بر ضّد امام صادق اّما برنامه
 .شاخه آّلى داشت

 

 شاخه اّول

هاى امام  تالشمنصور در اين شاخه روشى نرم و ماليم در پيش گرفت و سعى آرد 
او به امام . عّباس داخل آند را با خود يكسو آرده و امام را در ضمن سياست خالفت بنى

چنانكه ساير مردم به نزد ما  آيى هم چرا به نزد ما نمى: نامه نوشت و در آن آورد آه
 آيند؟ مى

 : در پاسخ او نوشت)عليه السالم(امام صادق

 بترسيم و تو از امور مربوط به آخرت چيزى ندارى آه ما به اميد ما چيزى نداريم آه به خاطر آن از تو

آن به نزد تو بياييم، نه چنان نعمتى دارى آه براى تبريك آن به نزد تو بياييم و نه آنچه دارى بر خود عذاب و 

 ؟!پس چه آارى با تو داريم. شمارى تا بياييم و تو را بر آن تعزيت و تسليت گوييم نقمت مى

صحبت باش تا ما را نصيحت  بيا و با ما هم:  نوشت)عليه السالم(امام صادقمنصور به 
 .آنى

هر آس آه قصد دنيا داشته باشد تو را نصيحت :  در جواب او نوشت)عليه السالم(امام صادق

 .آند آند، و آسى آه قصد آخرت داشته باشد با تو همنشينى نمى نمى

عليه (وگند آه امام صادقبه خدا س: منصور پس از شنيدن جواب امام گفت

طلبند را از آنان  آنان آه دنيا مى. هاى مختلف مردم را براى من آشكار ساخت رتبه)السالم
جويند  دانم آه او از آسانى است آه آخرت مى جويند جدا آرد، و من مى آه آخرت مى

 .)٣٨٣(نه دنيا

 در اين بخش در پيش )عليه السالم(هايى آه منصور با امام صادق نمونه ديگر شيوه
ابوجعفر منصور به : آند آه گفت گرفت، روايتى است آه عبدالوّهاب از پدرش نقل مى

 فرستاد و دستور داد در آنار او فرشى گستردند و امام )عليه السالم(دنبال امام جعفر صادق
. دو پسر من محّمد و مهدى را بياوريد:  را بر آن نشاند و سپس گفت)عليه السالم(صادق

اى اباعبدالّله زمانى براى من :  آرد و گفت)عليه السالم(سپس منصور رو به امام صادق
 .آن را دوباره بگو تا مهدى آن را بشنود. حديثى درباره صله رحم خواندى

 : فرمودند)عليه السالم(امام صادق
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صلى اهللا عليه (رسول خدا: آند آه فرمود  روايت مى)عليه السالم(آرى، پدرم از پدرش از جّدش از على

خداوند متعال آند و از عمر او سه سال باقى مانده است،  هنگامى آه مردى صله رحم مى: فرموده است)وآله

سال باقى مانده باشد و او قطع رحم آند، خداوند عمر او را  آند، و اگر از عمر او سى را سى سال مى عمر او

:  اين آيه شريف قرآن را تالوت فرمود)عليه السالم(سپس امام صادق. دهد به سه سال آاهش مى
آند، و اصل آتاب  خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى)ِكتاِبَيْمُحوا الّلُه ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْل(

 .)٣٨٤(نزد اوست

اّما منظور من اين حديث نبود، . اى اباعبدالّله اين حديث خوبى است: منصور گفت
 روايت آرده آه )عليه السالم(آرى، پدرم از پدرش از جّدش از على:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

اگر چه . آند صله رحم شهرها را آباد و عمرها را زياد مى: فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: فرمود

 .آسانى آه اين آار را انجام دهند از نيكان نباشند

ولى منظور من اين حديث هم . اى اباعبدالّله اين حديث هم خوب است: منصور گفت
 .نبود

آند   روايت مى)عليه السالم(پدرم از پدرش از جّدش از علىآرى، :  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

. آند صله رحم حساب را آسان و از مرگ بد جلوگيرى مى:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: آه گفت
 .)٣٨٥(آرى، منظورم اين روايت بود: منصور گفت

 بر اين نكته انگشت )عليه السالم(ترسند، پس امام صادق آرى، پادشاهان از مرگ مى
گذاشته و آن را به صله رحم مربوط آردند تا قدرى از آينه و فريبى آه ذهن منصور را 

بيت آن حضرت مشغول آرده بود بكاهند، به همين خاطر  بر ضّد امام و علويان از اهل
 امام از طريق احاديث به اين نكته اشاره آردند آه طول عمر با صله رحم است آه

 .ارتباط دارد

 

 شاخه دّوم

گيرى آرد  موضع)عليه السالم(در اين مرحله منصور با شّدت تمام به سوى امام صادق
هاى خود را در اطراف امام منتشر ساخت آه مراقب همه  ها و خبرچين و جاسوس

هاى آن حضرت را زير نظر داشتند و   بوده و همه فعالّيت) السالمعليه( حرآات امام صادق
ها چيزى آه  تا اينكه منصور بتواند از ميان آن. رساندند آخرين خبرها را به منصور مى

 آه -حرآت آن حضرت و سخت گرفتن بر  )عليه السالم(مجّوز آزار رساندن به امام صادق
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 پيدا آند تا در نتيجه، اين -ديد  منصور خطر حقيقى را نسبت به سلطنت خود در آن مى
تهيه )عليه السالم(گزارشات منجر به اين شود آه منصور اّتهاماتى را بر ضّد امام صادق

اين . آرده و به وسيله آن اّتهامات بتواند براى به قتل رساندن آن حضرت مجوزى بيابد
 .هاى چندى است خش از حرآت منصور نيز شامل روشب

ابوجعفر :  از رّزام بن مسلم غالم خالد قصرى روايت شده آه گفت:روش اّول
اى را  منصور مرا به مدينه فرستاد، او به من دستور داد هنگامى آه به مدينه رفتم نامه

امى آه به هنگ. آه به من داده بگشايم و آنچه را آه در آن نوشته است عملى آنم
ها به  هاى مدينه رسيدم، ناگاه ديدم چند سوار بر سر راه من آمدند و يكى از آن نزديكى

من آالم او . اى رّزام از خدا بترس و در خون آل محمد شريك مشو: نزد من آمد و گفت
اى نوشته و آن  دوست تو نصف شب تو را طلبيد و نامه: او به من گفت. را انكار آردم
قباى تو دوخت و به تو دستور داد آه وقتى به مدينه رسيدى آن نامه را باز را در داخل 

 .آنى و به آنچه در آن است عمل آنى

: من خود را از محمل به زير انداختم و پاهاى آن مرد را بوسيدم و گفتم: رّزام گويد
و بينم آه ت داشتم آه او صاحب و موالى من است، اّما آقاى من، اآنون مى من گمان مى

. به سوى او برگرد و در مقابل او بايست و بيا: حال چكار آنم؟ گفت. آقا و موالى منى
او از تو در . چرا آه او مردى فراموشكار است و آنچه را آه به تو گفته فراموش آرده

من نيز بازگشتم و او اصال چيزى در اين باره از من . اين باره سؤالى نخواهد آرد
 .)٣٨٦(مواليم راست گفته استمن در دل گفتم . نپرسيد

منصور دوانيقى مرا به مدينه : و از مهاجر بن عّمار خزاعى روايت شده آه گفت
بيت يعنى  فرستاد و مال بسيارى به همراه من آرد و به من دستور داد آه در نزد اهل

. گويند حفظ آنم  و خود را به جمع آنان وارد سازم و آنچه مى)٣٨٧(علويان تضّرع آنم
من در شب و روز در هنگام نماز در سمت قبله در آنجى از مسجد : مهاجر گويد

 .نشستم مى

به تدريج شروع به پول دادن به گدايانى آه دور قبر بودند نمودم و بعد : گويد او مى
حسن و سپس از  ها به جوانانى از بنى آرام آرام پا را فراتر گذاشته تا اينكه از آن پول

حسن پرداخت آردم تا اينكه آنان با من انس گرفتند و من رفيق سّر آنان  پيرانى از بنى
 .گرديدم
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شدم، آن حضرت   نزديك مى)عليه السالم( هر وقت آه به امام صادق: يدمهاجر گو
داشت، تا اينكه روزى  بسيار با مالطفت و مهربانى با من رفتار آرده و مرا بزرگ مى

خواستم از آنان به دست  حسن تمام شد و آنچه مى از روزها پس از آنكه آارم با بنى
. خواند دم در حالى آه آن حضرت نماز مى نزديك ش)عليه السالم(آوردم، به امام صادق

 :هنگامى آه نماز آن حضرت تمام شد، رو به من آرده و فرمودند

 ـ من تا آن روز هيچگاه به نام و آنيه خود در مدينه ناميده نشده اى مهاجر، جلو بيا«
اميل تو به بيت و ف اهل«: گويد جعفر به تو مى: برو و به رفيق خود بگو: بودم ـ امام به من فرمودند

به سوى قومى جوان و . آنى ترند تا اين آارى آه با آنان مى محتاج]آه تو برايشان انجام دهى[آارهاى ديگر 

اى بگويد آه بتوانى به وسيله آن آلمه، خون او  آنى، شايد يكى از آنان آلمه آيى و با آنان حيله مى محتاج مى

نيازشان سازى، به اين آار تو از   آنى و به آنان پول داده بىرا بر خود مباح آنى، اگر به آنان رسيدگى و نيكى

 .خواهى محتاجترند آنچه از آنان مى

من از نزد : هنگامى آه به نزد منصور دوانيقى آمدم به او گفتم: مهاجر گويد
منصور . آيم و جريان را براى او تعريف آردم جادوگرى دروغگو و آاهن به نزد تو مى

آنان به غير اين آار محتاجترند، اّما بر حذر . گويد ه او راست مىبه خدا سوگند آ: گفت
 .)٣٨٨(باش آه مبادا اين سخنان را انسانى از تو بشنود

هايى آه منصور در راستاى سياست فشار بر امام   و از ديگر شيوه:روش دّوم
هاى علمى بود تا  داد، پررنگ آردن بعضى از شخصّيت مى انجام )عليه السالم(صادق

 را )عليه السالم( علم آرده و شخصّيت علمى امام)عليه السالم(ها را در برابر امام صادق آن
پوشانده و با اين آار سياست خود را تقويت نموده و از ديگر سوى قداست و جاذبه 

ريان اسالمى را آه يك صدا مردمى امام را تضعيف آرده و در نتيجه وحدت آلمه ج
داشتند، شكافته و در ميان آنان تفرقه و  )عليه السالم(اقرار به رهبرى و اعلمّيت امام صادق

 .اختالف ايجاد نمايد

عليه (او بعضى از شاگردان امام صادق. منصور اين گام را با موفقّيت برداشت

او با آنان با احترام و قدردانى برخورد آرد و از آنان در قبال مذهب . را جذب آرد)السالم
 .هايى ساخت امام و روش اسالمى اصيل آن حضرت، شخصّيت

حسن بن زياد گويد از : آند آه گفت حنيفه نقل مى ابوالقاسم بّغار در مسند ابى
جعفر بن محّمد، :  پاسخ دادترين آسى آه ديدى آيست؟ ابوحنيفه فقيه: ابوحنيفه پرسيدم آه
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 را به حضور خود طلبيده بود، آسى )عليه السالم(هنگامى آه منصور دوانيقى امام صادق
. اند اى ابوحنيفه، مردم بسيار فريفته جعفر بن محّمد شده: را به دنبال من فرستاد و گفت

 .پس براى مقابله با او چند مسأله سخت آماده آن

سپس ابوجعفر منصور به .  آماده آردم)عليه السالم( با اماممن چهل مسأله براى برخورد
 .دنبال من فرستاد و من به حيره آه ابوجعفر در آن زمان در آنجا اقامت داشت رفتم

من در حالى بر منصور داخل شدم آه جعفر بن محّمد در سمت راست او نشسته 
يبت جعفر بن محّمد چنان  افتاد، از ه)عليه السالم(بود، هنگامى آه نگاهم به امام صادق

من به . داد حالتى به من دست داد آه از ديدن ابوجعفر منصور آن حالت به من دست نمى
سپس منصور رو به امام . من نشستم. او به من اشاره آرد آه بنشينم. منصور سالم آردم

 : آرد و گفت)عليه السالم(صادق

آرى او را :  فرمودند) السالمعليه(امام صادق. اى اباعبدالّله، اين ابوحنيفه است
اى ابوحنيفه مسائل خود را با اباعبدالّله : سپس منصور رو به من آرد و گفت. شناسم مى

 .مطرح آن

: دادند  اين گونه به من جواب مى)عليه السالم(من شروع به طرح مسائل آردم و امام
. »گوييم رأى را دارند و ما اين چنين مىاهل مدينه در اين مسأله اين . شما در اين مسأله اين رأى را داريد«

گاهى هم نظر آن حضرت با نظر . گاهى بود آه نظر آن حضرت با نظر ما موافق بود
تا اينكه . اهل مدينه موافق بود، و گاهى نيز نظر آن حضرت با هر دوى ما مخالف بود

چهل مسأله تمام شد، و آن حضرت هيچكدام از آن چهل مسأله را خالى از جواب 
ترين مردم آن آسى است آه  آيا چنين نيست آه فقيه: سپس ابوحنيفه گفت. نگذاشت

 .)٣٨٩(!اختالف آراء مردم را بهتر بداند؟

ابر حكومت منصور همان روّيه  در بر)عليه السالم( سياست امام صادق:روش سّوم
هاى مسالمت آميز بود، از  سابق آه روش تغيير و اصالح بود بوده و داراى ويژگى

ريزى براى  سابق هم به صورت غير مستقيم به منصور فهمانده بود آه درصدد برنامه
. بلكه چندين بار به او تصريح آرده بود آه چنين قصدى ندارد. انقالب بر ضّد او نيست

اين ظّن منصور به . ا منصور مطمئّن نبود آه امام به حرآت و قيام دست نخواهد زداّم
 . بود)عليه السالم(خاطر بسيارِى طرفداران و پيروان امام صادق
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هايى آه   از شّك و شبهه)عليه السالم(خوانيم، امام صادق در روايتى آه اآنون مى
آن حضرت وارد آرده بود، سخن به  بر )عليه السالم(منصور هنگام ديدار با امام صادق

 :ميان آورده است

عّباس و سوء   از بنى)عليه السالم(آند آه وقتى در نزد امام صادق حمران روايت مى
آردم و  من همراه ابوجعفر منصور سير مى «:ظّن آنان نسبت به شيعه سخن به ميان آمد فرمودند

پشت او اسبان در حرآت بوده و من در آنار او از جلو و . آرد او سوار بر اسب در موآب خود حرآت مى

 :منصور به من گفت. سوار بر درازگوش بودم

اى اباعبدالّله، سزاوار است آه تو از نيرو، پيروزى و عّزتى آه خداوند به ما عطا 
آرده است مسرور و خوشحال باشى و هيچگاه به مردم نگويى آه تو و اهل بيتت به 

تا بدين وسيله ما را نسبت به خود و اهل بيتت تحريك خالفت سزاوارتر از ما هستى 
 .نمايى

هر آس چنين خبرى از من به تو رسانده است : به منصور گفتم: فرمايد  مى)عليه السالم(امام صادق

 خورى؟ آيا بر آنچه گفتى قسم مى:  منصور گفت.دروغ گفته است

دوگرانى هستند آه دوست دارند قلب مردم جا: به منصور گفتم: فرمايد  مى)عليه السالم(امام صادق

 .تريم تا تو به ما ها گوش نده آه ما به تو محتاج به حرف آن. تو را نسبت به من چرآين آنند

آورى روزى آه از تو پرسيدم آيا حكومت به ما  آيا به ياد مى: منصور به من گفت
ر امر خود مهلت داده آرى، حكومتى عريض و طويل و شديد، و شما همواره د: رسد؟ و تو گفتى مى

آه خون حرامى از ما، در ماه حرام و سرزمين  تا اين. خواهيد شد و از نظر دنيوى در گشايش خواهيد بود

 !حرام بر زمين بريزيد

شايد : پس به او گفتم. من دانستم آه او حديث را حفظ آرده است: فرمايد  مى)عليه السالم(امام صادق

چرا آه منظور من در نقل اين حديث، شخص تو نبوده . ن خون حرام باز داردخداوند تعالى تو را از ريختن آ

پس از اين، . عّباس اين آار را انجام دهد شايد آس ديگرى از شما بنى. بلكه مراد من، تنها نقل حديث بوده

 .)٣٩٠(منصور سكوت آرد

 

 شاخه سّوم

 سياست به حضور طلبيدن و )عليه السالم(سياست ديگر منصور در برابر امام صادق
او . و جواب بودهاى بدون سؤال  برخورد آميخته با تهمت و افترا يا به حضور طلبيدن
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قصد داشت از طريق اين سياست حرآت امام را مختل آرده و آن را تحت سيطره 
عليه (هاى اّطالعاتى خود قرار دهد تا اينكه به عدم خطر از ناحيه امام مراقبتِى سازمان

عليه (وى همچنين با هدف ضربه زدن به شخصيت واالى امام صادق. مطمئّن شود)السالم

 :ها اين است روش از جمله اين. ها استفاده آرد شيوه از بعضى )السالم

نيز در آنجا  )عليه السالم(من بر باالى آوه صفا بودم و امام صادق: بشير نّبال گويد. ١
آن حضرت از آوه به زير آمده، من نيز از آوه به زير آمدم، در اين . حضور داشتند

سپاهيان او در آنارش . دهنگام منصور دوانيقى آه سوار بر درازگوشى بود پيش آم
فشار آوردند چنان آه من )عليه السالم(آنان به امام صادق. سوار بر اسب و شتر بودند

من پيش رفتم تا خود را . آسيبى برسانند)عليه السالم(هاى آنان به امام صادق ترسيدم اسب
گفتم اى  پيش خود مى. قرار گيرم )عليه السالم(ها و امام صادق سپر بال ساخته و بين آن

تر از سگ  خدا، اين بنده تو و بهترين مخلوقات تو در روى زمين است و اين گروه پست
 !هستند و قصد آزار او را دارند

آن حضرت . لّبيك:  عرض آردم!اى بشير«: امام رو به من آرد و فرمود: بشير گويد
 .» سر را باال بگير تا ببينى:فرمودند

به خدا سوگند آه ناگهان سپرى از جانب خدا ديدم بزرگتر از آنكه من : بشير گويد
 .بتوانم توصيفش آنم

 اى بشير، ما از اين قبيل چيزها آه اآنون :  به من فرمود)عليه السالم(امام صادق: بشير گويد

 .)٣٩١(»پس صبر آرديم. ايم تا صبر آنيم اّما مأمور شده. منديم ديدى بهره

منصور دوانيقى چند بار : روايتى است آه از مفّضل بن عمر وارد شده آه گفت. ٢
او هنگامى آه به دنبال آن حضرت .  گرفت)عليه السالم(تصميم به قتل امام صادق

طلبيد قطعًا تصميم داشت تا آن حضرت را  فرستاد و آن حضرت را به حضور مى مى
افتاد، ترس آن حضرت در دلش  ه قتل برساند، اّما وقتى آه چشمش به آن حضرت مىب

عليه (اّما در عين حال مردم را از رفتن به نزد امام صادق. آشت افتاد و او را نمى مى

 را نيز از ديدار عمومى با مردم جلوگيرى )عليه السالم(منع آرده و امام صادق)السالم
تا جايى آه . ها قرار داد  را تحت شديدترين مراقبت) السالمعليه(آرد، او امام صادق مى

اى دينى در امر زناشويى، طالق، يا مسائل ديگر شرعى  اگر براى يكى از شيعيان مسأله
دانستند، راهى براى رسيدن به امام  ها حكم آن مسئله را نمى آمد و آن پيش مى
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شد آه مرد همسر خود را ترك  مىيافتند و بسيار   و سؤال از او نمى)عليه السالم(صادق
 .گفت مى

اين مطلب بر شيعيان بسيار سخت آمده بود تا اينكه خداوند در دل منصور انداخت 
اى به او بدهد آه هيچ آس مانند آن را   بخواهد آه هديه)عليه السالم(آه از امام صادق

 و )صلى اهللا عليه وآله( عصايى را آه از آِن پيامبر اآرم)عليه السالم(امام صادق. نداشته باشد
منصور از ديدن اين هديه . طول آن يك ذرع بود براى منصور به رسم هديه فرستاد

بسيار خوشحال شد و دستور داد آن را به چهار قسمت تقسيم آنند و هر تكه از آن را در 
 .جايى گذاشت

پاداش تو در نزد من جز اين نيست آه تو را :  گفت)عليه السالم(سپس به امام صادق
آزاد بگذارم تا علم خود را براى پيروانت آشكار آنى و متعّرض تو و شيعيانت نگردم، 

اّما در شهرى آه من . اى بنشين و براى مردم فتوا بده پس بدون هيچ گونه ترس و واهمه
عليه (امام صادقدر آن هستم نباش، اين مطلب باعث انتشار علوم بسيارى از 

 .)٣٩٢(گرديد)السالم

من به همراه منصور دوانيقى در : ليلى روايت شده آه گفت و از عبدالّله بن ابى. ٣
رده  فرستاده بود و حضرت را به نزد او آو)عليه السالم(او به دنبال امام صادق. ربذه بودم

هنگامى آه به در . منصور به دنبال من نيز فرستاده و من را نيز دعوت آرده بود. بودند
خدا مرا بكشد اگر او . زود باشيد او را بياوريد: گفت سراى منصور رسيدم شنيدم آه مى

 .خدا زمين را از خون من سيراب سازد اگر زمين را از خون او سيراب نسازم. را نكشم

: آردم آه منظور منصور در اين آالم، چه آسى است؟ گفتمن از حاجب سؤال 
اى از مأموران خاّص  ناگاه ديدم جعفر بن محّمد را عّده. منظورش جعفر بن محّمد است

ديدم . هنوز پرده را باال نبرده بودند.  به در رسيد)عليه السالم(امام صادق. آورند مى
هنگامى آه . گاه داخل شد  و آنآند هاى آن حضرت هنگام باال رفتن پرده حرآت مى لب

خوش آمدى اى پسر عمو، خوش آمدى اى پسر رسول : چشم منصور به او افتاد گفت
برد، تا اينكه آن حضرت را بر  خدا، و همچنان آن حضرت را احترام آرده باال مى

من سر بلند آردم و شروع آردم به نگاه . تشكچه خود نشاند، سپس گفت غذا بياورند
ديدم آه منصور غذاها را لقمه لقمه خنك آرده و به آن . ه آن حضرتآردن به چهر
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او حاجات آن حضرت را برآورد و دستور داد تا آن حضرت را . دهد حضرت مى
 .برگردانند

دانى آه از  تو مى:  از در خارج شد به او گفتم)عليه السالم(هنگامى آه امام صادق
من . ام عّباس مبتال شده  در دستگاه بنىپيروان و دوستان تو هستم و اينكه من به دخول

هنگامى آه به در رسيدى ديدم آه . گفت ام آه درباره تو چه مى سخنان اين مرد را شنيده
آنگاه ديدم آه رفتار منصور با . گفتى آند و شّك ندارم آه چيزى مى هايت حرآت مى لب

اموز تا من هم هنگام حال اگر مايل هستى به من هم آن چيز را آه گفتى بي. تو چگونه شد
 .داخل شدن در نزد او آن را بگويم

 ما شاء اهللا ، ما :باشد، من هنگام ورود به نزد منصور گفتم«:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

; ... ، ما شاء اهللا ، ال يصرف السوء إّال اهللا   شاء اهللا ، ال يأتي بالخير إّال اهللا ، ما شاء اهللا

رساند، ما شاء اهللا ، ما شاء اهللا، جز خداوند  چه خدا بخوهد، جز خداوند متعال خير نمىهرچه خدا بخواهد، هر

 .»گرداند متعال شر و بدى را از انسان بر نمى

 

 حرآت علويان به سمت برپايى نهضت

رسيد اطمينان  پس از آنكه منصور از طريق خبرهايى آه از جاسوسانش به او مى
آنند منتظر موسم حج  ريزى مى بر عليه او برنامهيافت آه سادات حسنى براى نهضت 

. هنگامى آه موسم حج فرا رسيد، او و درباريانش به سمت خانه خدا مسافرت آرد. شد
پس از آنكه مناسك حجش را انجام داد به يثرب برگشت، عقبة بن مسلم جاسوسى آه او 

بل از سفر به عقبة او ق. براى مراقبت از حرآات آل حسن گماشته بود نيز همراه او بود
حسن آه عبدالّله محض نيز در ميان آنان  بن مسلم اين چنين سفارش آرد آه چون بنى

گويم براى ما غذا  آنم و مى ها را اآرام و بزرگداشت مى هست به نزد من آمدند، من آن
. هنگامى آه ما از غذا دست آشيديم و به تو اشاره آردم، بيا و جلوى او بايست. بياورند
تو دور بزن و با شست پايت به پشت . الّله محض چشم خود را از تو برخواهد گرداندعبد

 .او بزن تا آامال متوجه تو شده و چشمش را براى ديدن تو بگشايد

هنگامى آه منصور به يثرب رسيد، سادات حسنى او را استقبال آردند آه عبدالّله بن 
ا در آنار خود نشاند و گفت تا براى منصور عبدالّله بن حسن ر. حسن در ميان آنان بود

پس عقبة بن مسلم وارد شد و آنچه منصور به . آنان از آن غذا خوردند. ها غذا بياورند آن
عبدالّله از ديدن او وحشت آرد و به . او گفته بود انجام داده روبروى عبدالّله نشست

 .مرا ببخش آه خدا تو را ببخشد: منصور گفت



 .)٣٩٣( مرا نبخشد اگر تو را ببخشمخدا: منصور فرياد آشيد

آنان . سپس دستور داد عبدالّله بن حسن را با غل و زنجير بسته به زندان بياندازند
 .عبدالّله را با جماعتى از علويان زنجير آرده و در خانه مروان زندانى آردند

حّمد نفس زآّيه و برادرش ابراهيم را ها از عبدالّله خواستند تا جاى دو پسر خود م آن
ها نگفت و بر سر اين آار نيز جان  اّما وى جاى آن دو نفر را به آن. ها بگويد به آن
 .باخت

عبدالّله محض عمق اين فاجعه را به برادرزاده خود حسن بن زيد اين گونه گفته 
عليه (هيماى برادرزاده، به خدا سوگند آه ابتالى من از ابتالى حضرت ابرا: است

چرا آه خداوند متعال به ابراهيم امر آرد تا فرزند خود را قربانى . بزرگتر است)السالم
 راستى آه اين ;)ِإنَّ هذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمبين(: اّما ابراهيم گفت. آند و اين آار اطاعت خدا بود

گوييد دو پسر خود را به اين مرد  من مىايد و به  اّما شما آمده. )٣٩٤(!همان آزمايش آشكار بود
 .)٣٩٥(ها را بكشد آه اين آار معصيت خداوند نيز هست بدهم تا او آن

هجرى  ١٤٢سادات حسنى به مّدت سه سال در آن زندان باقى ماندند، در سال 
منظور او از اين سفر تدارك اوضاع در مدينه و . منصور سفر ديگرى به مكه آرد

او هنگامى آه مناسك حج خود را . جلوگيرى از باال رفتن قيام و انقالب در آن شهر بود
پس از آنكه به آنجا رسيد دستور . تمام آرد به ربذه رفت آه سه ميل از مدينه فاصله دارد

 علويان ديگرى را آه به همراه آنان زندانى شده بودند به ربذه داد تا سادات حسنى و
 .عقبة بن مسلم آار خارج آردن آنان از زندان و بردنشان به ربذه را انجام داد. بياورند

هاى آنان را با زنجير بستند و  پس از آنكه آنان را از زندان بيرون آوردند دست
در آنجا مردم گرد آنان حلقه زدند و .  آوردند)آلهصلى اهللا عليه و(ها را به مسجد رسول خدا آن

خواستند  اّما سربازان به آنان ناسزا گفته و از مردم مى. خوردند گريه آرده و تأّسف مى
 .ها ناسزا بگويند تا به آن

اّما اين خواسته مأموران از جانب مردم نتيجه عكس داشته و مردم شروع به ناسزا 
 .)٣٩٦(فرستادند ر دوانيقى آرده و بر علويان رحمت مىگفتن به عقبة بن مسلم و منصو

 

  در برابر آل حسن)عليه السالم(گيرى امام صادق  موضع
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اى نوشته است و در آن او را بر   به عبدالّله بن حسن نامه)عليه السالم(امام صادق
 .است اى آه نسبت به او و يارانش پيش آمده دلدارى داده و امر به صبر نموده واقعه

 هنگامى آه )عليه السالم(امام صادق: آند آه اسحاق بن عّمار صيرفى روايت مى
اى به او نوشته و او  عبدالّله بن حسن و خاندانش را به صورت زندانى برده بودند نامه

 : بود دلدارى دادرا از آنچه را آه به او رسيده

اّما : به نام خداوند بخشنده مهربان، به جانشين صالح و ذرّيه پاك از فرزندان برادر و پسر عمويش

ايد، اّما در حزن و اندوه و ناراحتى و  بعد، اگر تو و خاندانت در آنچه بر سر شما آمده است تنها بوده

هايى آه بر سر  من از مصيبت. ام ما بودهايد، من هم درد و شريك غم ش به درد آمدن دل تنها نبوده

اّما به دستور خداوند متعال آه به مّتقين . زده هستم شما آمده است همچون شما ناراحت و مصيبت

آنجا آه خداوند در قرآن . ام دستور صبر و آرامش در هنگام نزول مصيبت داده است رجوع آرده

و در برابر دستور پروردگارت شكيبايى پيشه (:  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(شريف به پيامبرش

 حكم پروردگارت شكيبايى ]امتثال[پس در (: و فرموده است. )٣٩٧()آن آه تو خود در حمايت مايى

 .)٣٩٨() مباش، آنگاه آه اندوه زده ندا درداد]يونس)عليه السالم([ورز، و مانند همدم ماهى 

 : فرمودند)عليه السالم(تا آنجا آه امام صادق

اى به گرفتارى اولياى خود در دنيا اعتنايى  اى عمو و اى پسر عمو، بدان آه خداوند متعال لحظه

آند و هيچ چيز در نزد خدا محبوبتر از اين نيست آه اولياى او در دنيا سختى و ناماليمات را  نمى

به اينكه نعمت دنيا را به دشمنان خود بدهد و بدان آه خداوند متعال . ببينند و تحّمل و صبر پيشه آنند

آند و اگر اين چنين نبود، دشمنان خدا اولياى او را نكشته، آنان را نترسانيده و  اى اعتنا نمى لحظه

شدند، در حالى آه دشمنان خدا در امنّيت و اطمينان به سر برده، هميشه دست باال  مزاحم آنان نمى

شد و يحياى پيغمبر به خاطر زن  بود زآرّياى پيغمبر آشته نمىاگر اين چنين ن. داشته و پيروزند

 )عليه السالم(طالب و اگر اين چنين نبود جّد تو علّى بن ابى. گرديد بدآارى به ظلم و جور آشته نمى

گرديد يا عمويت حسين پسر فاطمه اين چنين  نيز چون به امر خدا قيام آرد، به ظلم و جور آشته نمى

 .)٣٩٩(آمد گرفتار نمىبه آينه و دشمنى 

اش بر ضّد علويان آه بر اساس آشتار و  منصور خود نيز به سياست ظالمانه
.  پايه ريزى شده بود اعتراف آرده است)صلى اهللا عليه وآله(پراآنده ساختن ذرّيه رسول خدا

                                                           
 .٤٨ /طور. ٣٩٧
 .٤٨ /قلم. ٣٩٨
 .٢٩٨ / ٤٧، بحاراالنوار ٥٧٨االعمال  اقبال.  ٣٩٩



هزار تن يا بيشتر را آشتم، اّما سّيد و موالى من از ذرّيه فاطمه زهرا : آنجا آه گفته است
 .)٤٠٠(آنان جعفر بن محّمد را باقى گذاشتم

 

 )صاحب نفس زآّيه(قيام محّمد بن عبدالّله 

به صاحب نفس زآّيه، پيش از به محّمد بن عبدالّله بن حسن بن حسن بن علّى ملّقب 
. هاشم براى خالفت برگزيده شده بود حكومت رسيدن عّباسيان به اّتفاق آراء همه بنى
هاى او را مرّتب آرده و براى نزديك  همين منصور دوانيقى در خدمت او بوده، لباس

 منصور به همراه برادرش ابوالعّباس سّفاح. گرفت آردن خود به او عنان اسبش را مى
اّما پس از آنكه عّباسيان حكومت را ربوده، شروع . دوبار با محّمد بن عبدالّله بيعت آرد

ها  به استبداد آردند و ظلم آنان در ميان جامعه منتشر شد، محّمد بن عبدالّله از آار آن
مردم به سمت او گرايش پيدا آردند و او با . ناراحت شد و مردم را به سوى خود خواند

هيم مخفى شد و مبّلغان خود را به شهرهاى اسالمى فرستاد تا مردم را به برادرش ابرا
 .بيعت او بخوانند

هنگامى آه خبر شهادت عبدالّله محض پدر نفس زآّيه و ساير سادات حسنى آه به 
مردم با او بيعت . همراه او بودند به محّمد رسيد، او در مدينه قيام خود را آشكار آرد

هنگامى آه آار او . ينه نيز از بيعت با او بسيار خوشحال شدندحّتى فقهاى مد. آردند
. گسترش يافت به سمت اهل يمن و مّكه رفت و آنان نيز براى بيعت با او درنگ نكردند

 :محّمد در ميان آنان به سخنرانى ايستاد و گفت

اى مردم، آار اين طاغوت و دشمن خدا ابوجعفر منصور بر شما پوشيده . اّما بعد
 او قصرى به نام قّبه خضراء بنا نهاده و در ساختن آن با خداوند متعال عناد .نيست

بدانيد آه فرعون زمانى به . ورزيده و آن را براى آوچك آردن مقام آعبه بنا آرده است
مردم، بدانيد آه . عذاب خداوند گرفتار آمد آه گفت من خداوند بلند مرتبه شما هستم

ن و انصار هستند آه در امر دين اسالم فرزندان مهاجرسزاوارترين آس براى قيام به ا
 .اند راه اسالم از بذل تمام زندگى خود دريغ نكرده

. اند حالل تو را حرام آرده و حرامت را حالل آرده) عّباس بنى(خداوندا، اين گروه 
اى امان داده و آن آسانى آه تو آنان را امان  آنان آسانى را آه تو آنان را ترسانيده

                                                           
 .١٦١فراس   به نقل از شرح قصيده شافعى از ابى١٦٣عبدالّله نعمه، االدب فى ظّل التشّيع .  ٤٠٠



آنان را در حال پراآندگى بكش و از . ها را آم آن خداوندا عدد آن. اند اى ترسانيده دهدا
 .)٤٠١(آنان يك تن را باقى مگذار

هنگامى آه خبر قيام او به منصور دوانيقى رسيد، سپاهى را آه چهارهزار سواره به 
ـ محّمد بن عبدالّله براى حفظ ساآنان . ى او فرستادفرماندهى عيسى بن موسى بود به سو

اندازى سپاه منصور جنگ را به خارج شهر آشيد ـ پس از آنكه جنگ  شهر از دست
ميان دو سپاه در خارج مدينه درگرفت محّمد بن عبدالّله پس از متفّرق شدن سپاهش 

 پيشه پيشدستى در اين هنگام حميد بن قحطبه جنايت. سخت مجروح شد و به زمين افتاد
 .)٤٠٢(آرد و سر مبارآش را از بدن جدا آرد

 

 

 

 

  در برابر قيام محّمد نفس زآّيه)عليه السالم(موضع امام صادق

 عبدالّله بن حسن را از تبليغات براى پسرش محّمد بر اين )عليه السالم(امام صادق
اساس آه او مهدى اين اّمت است بر حذر داشته و به او خبر داده بود آه در آينده چه 
رويدادهايى به وقوع خواهد پيوست آن حضرت به او هشدار داده بود آه اين رويدادها به 

ت پس از ابوالعّباس سّفاح  به شهادت محّمد و برادرش ابراهيم منتهى شده و خالف
 .ابوجعفر منصور عّباسى خواهد رسيد

عليه (همچنين هنگامى آه پيش از آشكار شدن قيام محّمد نفس زآّيه از امام صادق

در نزد من دو آتاب موجود است آه : درباره او و قيامش سؤال شد، آن حضرت پاسخ دادند)السالم

به خدا قسم آه نام محّمد بن . رسند نوشته است نى آه به پادشاهى مىدر آن اسم همه پيامبران و همه پادشاها

 .)٤٠٣(ها نيست عبدالّله در هيچ آدام از آن

عليه (قيام آرد، امام صادق) صاحب نفس زآّيه(و هنگامى آه محّمد بن عبدالّله 

داشت رفت و در آنجا بود تا » فرع«به زمينى آه در منطقه مدينه را ترك آرده و )السالم
آار قيام محّمد به اتمام رسيده او آشته شد و مردم آرام گرفته و امنّيت به مدينه بازگشت، 

 .)٤٠٤(گاه آن حضرت نيز به مدينه برگشتند آن
                                                           

 .١٨٩ - ١٨٨ / ٦االمم و الملوك  تاريخ.  ٤٠١
 .٥٤٩ / ٥، الكامل فى الّتاريخ به نقل از طبرى ٢٩٦ - ٢٩٤ / ٣، مسعودى ٣٧٦ / ٢يعقوبى .  ٤٠٢
 .١٦٩ به نقل از بصائرالّدرجات ١١٥ / .٢٦بحاراالنوار .  ٤٠٣
 .٥ / ٤٧ و به نقل از آن بحاراالنوار ١٦٢ / ٢الغّمة  آشف.  ٤٠٤



 

 آند   شيعه را براى ادامه راه خود آماده مى)معليه السال(امام صادق

 با حكومت منصور، برهه تشديد )عليه السالم(برهه آخر از حيات امام صادق
هاى حكومت از حرآت امام بود و در خالل اين برهه چندين عمليات ترور به  مراقبت

به . ته استدانست آه منصور بر قتل او تصميم گرف  نيز مى)عليه السالم(امام. انجام رسيد
همين خاطر بود آه چندين فعالّيت را به انجام رساند تا خّط شيعه را پس از خود براى 

 .گيرى راه آماده سازد پى

 سعى آرد تا صفوف شيعه را به هم پيوسته و عمل )عليه السالم( امام صادق:فعالّيت اّول
 آه اگر از طرف آرد آن حضرت بر اين نكته تأآيد مى. ها را مّتحد آند و فعالّيت آن

خواهد )عليه السالم(منصور آشته شده و به شهادت رسيد، رهبرى بعد از او به امام آاظم
ها  آن حضرت راه را بر سودجويان و مّدعيانى آه منتظر سوء استفاده از فرصت. رسيد

آه پيش از آن از دنيا رفته بود، )عليه السالم(چرا آه اسماعيل پسر امام صادق. بودند بست
چرا آه او فرزند بزرگتر . افكنى ميان صف شيعيان بود نه مناسبى براى انديشه تفرقهزمي

 . بود)عليه السالم( و پرهيزگار امام صادق

ـ و حزن و )عليه السالم(بينيم ـ عليرغم تأآيدات مكّرر امام صادق عجيب است آه ما مى
ان دادند و تصريحى  هنگام مرگ اسماعيل از خود نش)عليه السالم(اندوهى آه امام صادق

آه در برابر جمع بزرگى از اعيان شيعه از خود نشان دادند آه اسماعيل از دنيا رفته و 
ها قضيه اسماعيل را  بعضى)عليه السالم(بينيم بعد از امام صادق دفن شده است، باز مى

د رس مورد سوء استفاده قرار داده و اين گمان را انتشار دادند آه امامت به اسماعيل مى
و او نمرده، بلكه زنده است و در بصره قيام خواهد آرد و بعضى از مردم نيز او را در 

 .اند بصره ديده

 چندين گام براى حّل اين مشكل آه در آينده باعث )عليه السالم(اينجاست آه امام صادق
 .شد برداشت تفرقه شيعه مى

داوود بن آثير رّقى، حمران بن اعين )عليه السالم(امام صادق: زرارة بن اعين گويد. ١
مفّضل بن عمر نيز داخل شد و جماعتى به همراه او آمدند تا اينكه . و ابوبصير را طلبيد

اى داوود، صورت «: فرمودند)عليه السالم(سپس امام صادق. تعداد حاضران به سى نفر رسيد

 به او )عليه السالم(داوود صورت اسماعيل را باز آرد، امام صادق. »اسماعيل را باز آن
البّته : داوود گفت »اى داوود، خوب در چهره او نگاه آن، ببين آيا او زنده است يا مرده؟ «:فرمودند

اسماعيل را به تك تك مردانى آه در آنجا حضور داشتند نشان )عليه السالم(امام. مرده است



سپس . »دهم دت مىخداوندا من شها«: سپس فرمود. ها را به شهادت طلبيد داد و همگى آن
 .آردند دستور داد تا اسماعيل را غسل داده و آفن

مفّضل چهره اسماعيل را . »اى مفّضل، بند آفن از چهره اسماعيل باز آن«: سپس فرمود
همه . »آيا اين زنده است يا مرده؟ همه به او نگاه آنيد«:  فرمودند)عليه السالم(گشاد، امام صادق

 .استاى آقاى ما او مرده : گفتند

آرى و : گفتند»آيا به اين امر شهادت داده و آامال يقين داريد؟«:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق
 . تعّجب آردند)عليه السالم(از آار امام صادق

سپس اسماعيل را به سمت . »ها شاهد باش خداوندا بر آن«:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق
اى «: فرمودند)عليه السالم(ل قبر گذاشتند، امام صادقهنگامى آه او را داخ. قبر او بردند

 به )عليه السالم( امام صادق. مفّضل صورت او را باز آرد. »مفّضل، صورتش را باز آن
اى ولّى خدا او مرده : همه گفتند»ببينيد آيا او مرده است يا زنده؟«: جماعت حاضران فرمودند

 .است

اى نزديك پيروان باطل به  همانا آه در آينده. ندا شاهد باشخداو«:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

خواهند نور خدا را با سخنان خويش   مى;)ُيريُدوَن َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر الّلِه ِبَأْفواِهِهم(شّك خواهند افتاد 

اشاره آرده و )عليه السالم(به موسى بن جعفر )عليه السالم(سپس امام صادق. »خاموش آنند
 نور -گر چه آافران را ناخوش افتد- و حال آنكه خدا ;) الّلُه ُمِتمُّ ُنوِرِه َو َلْو َآِرَه اْلكاِفُرونَو(: فرمودند

 .خود را آامل خواهد گردانيد

سپس خاك بر جنازه اسماعيل ريختند و سپس دوباره همان آالم را به آن جماعت 
: همگى گفتيم»  قبر چه آسى بود؟اين مّيتى آه آفن شد و دفن شد در اين«: تكرار آرده و فرمودند
 .پسر شما اسماعيل بود

سپس دست پسرش موسى را . »خداوندا شاهد باش«:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق
تا اينكه خداوند زمين را و آنچه بر آن است به . او حّق است و حّق با او و از او است: گرفت و فرمود

 .)٤٠٥(گيرد ميراث

از دنيا رفت )عليه السالم(هنگامى آه اسماعيل پسر جعفر بن محّمد: عنبسه عابد گويد. ٢
 نشسته و ما هم در دور آن )عليه السالم(و ما از آار جنازه او فارغ شديم، امام صادق

 :سپس سر برداشته و فرمودند. آن حضرت سر به زير داشتند. حضرت نشستيم

                                                           
 .٢٥٣ / ٤٧ به نقل از صدوق و به نقل از آن بحاراالنوار ٣٢٧ / ١مناقب ابن شهرآشوب .  ٤٠٥



اى مردم، اين دنيا محّل جدايى است و بناى آار اين دنيا بر پيچيدگى است نه بر راه راست و مستقيم، 

آند و  عالوه بر اينكه جدايى از اشخاصى آه با آنان انس داريم سوزشى است آه درمان پيدا نمى

كديگر به رفتار نيكو و انديشه درست است، شود، اّما برترى مردمان بر ي آتشى است آه خاموش نمى

پس هر آه در مرگ برادر به عزا ننشيند برادرش روزى به عزايش خواهد نشست و هر پدرى آه 

 .داغ فرزند نبيند فرزندش روزى داغ او را خواهد ديد

خراش هذلى در مرگ برادرش تمّثل   به شعر ابى)عليه السالم(سپس امام صادق
 :فرمودند

نه چنين است، بلكه صبرم در . ام ن مدار آه من او را فراموش آردهمادر، گما«
 .)٤٠٦(»فراغ او صبرى نيكو است

سماعيل دين و اعتقاد خود را به نزد امام برادرم ا: اسحاق بن عّمار گويد. ٣
دهم آه خدايى جز الّله  من شهادت مى:  اين چنين شرح آرد و گفت)عليه السالم(صادق

نيست و اينكه محّمد فرستاده خداست و شما ـ يعنى ائّمه ـ يكى پس از ديگرى امام من 
امام ! عيل بعد از شماو اسما: رسيده و سپس گفت)عليه السالم(هستيد تا اينكه به امام صادق

 .)٤٠٧(»اّما اسماعيل، نه، او از ائّمه نيست«:  فرمودند)عليه السالم(صادق

بود، )عليه السالم( عليرغم جنگ سردى آه بين منصور و امام صادق:فعالّيت دّوم
 براى اينكه اّمت را حفظ آند و روح عدم پذيرش را در )عليه السالم(بينيم آه امام صادق مى

آنان زنده نگه دارد و حرآت آنان را تضمين نمايد، به برقرارى ارتباط با حكومت وقت 
هاى منصور در شيعيان او حالتى از  چرا آه بيم آن داشت آارشكنى. پرداخت مى

 .هاى آن حضرت ايجاد آند شكست در اجراى برنامه

خواهم آه مدينه  من مى:  گفت)عليه السالم(ر منصور به امام صادقروزى ابوجعف. ١
 .را ويران آنم و َنَفس آشى در آن باقى نگذارم

اى جز خيرخواهى و نصيحت  ، من چاره!اى اميرالمؤمنين:  به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 .خواهى نصيحت مرا بپذير، اگر هم نخواستى نپذير اگر مى. بينم تو نمى

توانى به هر آدام از  در پيشينيان تو سه نفر بودند و تو مى:  فرمودند)عليه السالم(سپس امام صادق

 )عليه السالم( آه مبتال به بالهاى مختلف شد و صبر آرد، سليمان)عليه السالم(اّيوب. ها آه خواستى اقتدا آنى آن

                                                           
وال تحسبي أني تناسيت . ٢٤٥ / ٤٧دو در بحاراالنوار   و به نقل از آن١٩٧، امالى صدوق ٧٣ - ٧٢الّدين  آمال.  ٤٠٦

 ولكن صبري يا أميم جميل*** عهده 
 .٢٦١ / ٤٧ و به نقل از آن بحاراالنوار ٢٢٤الغيبة .  ٤٠٧



.  آه قدرت بر انتقام پيدا آرد و گذشت آرد)عليه السالم(آه نعمت دنيا به او داده شد و شكر آرد، و يوسف
 .)٤٠٨(من نيز گذشت آردم: منصور گفت

بن هنگامى آه محّمد و ابراهيم دو پسر عبدالّله : عبدالّله بن سليمان تميمى گويد. ٢
. حسن آشته شدند، مردى به نام شّبة بن عّقال به عنوان والى منصور به مدينه آمد

هنگامى آه او به مدينه وارد شد براى خطبه نماز جمعه به مسجد رفته، بر منبر نشست و 
 :بعد از حمد و ثناى الهى گفت

 با او. طالب وحدت صفوف مسلمين را در هم شكست اّما بعد، بدانيد آه علّى بن ابى
بنابراين . خواست و آن را از اهلش بازداشت مؤمنين جنگيد و حكومت را براى خود مى

ها اوالد  و اين. خداوند متعال حكومت را بر او حرام آرد و او را در غم و غّصه آشت
. رو او هستند آنان طالب رياستى هستند آه مستحّق آن نيستند او هستند آه در فساد دنباله

 .اند اى مختلف زمين آشته شده و در خون خود غلتيدهه ها در نقطه آن

اين آالم او بر مردم بسيار گران آمد، اّما هيچ آس جرأت و : عبدالّله بن سليمان گويد
ناگاه مردى به پا خاست آه لباسى . اى لب به سخن بگشايد نداشت جسارت اين آه آلمه

آنيم و بر محّمد خاتم پيامبران و  ما نيز خداوند را شكر مى: گفت ضخيمى بر تن داشت، )٤٠٩(قومسى

اّما آنچه آه گفتى درباره . فرستيم فرستيم، همچنين بر همه پيامبران خداوند درود مى سرور آنان درود مى

خير، ما اهل آن هستيم و اّما آنچه درباره ما بد گفتى، خودت و دوستت يعنى خليفه به آن اولى و سزاوارتر 

 .خورى، زوزه آشان بازگرد رانى و بر سر سفره آنان نان مى هستيد، اى آه مرآب ديگران را مى

آيا به شما نگويم آه چه آسى در روز قيامت ترازوئى سبك دارد و : سپس رو به مردم آرد و گفت

ق او آسى است آه آخرت خود را به دنياى شخصى ديگر بفروشد، و او همين فاس: زيانش آشكارتر است؟

 .است

 .اى سخن نگفت مردم ساآت شده و والى از مسجد خارج شد و ديگر آلمه

گفتند اين جعفر بن محّمد بن علّى بن حسين بن علّى بن . من پرسيدم اين مرد آه بود
 .)٤١٠( بود)عليهم السالم(طالب ابى

 ارتباط برقرار آردن با شيعيان در اين )عليه السالم(اين فّعالّيت امام صادق :فعالّيت سّوم
 .گرفت هايى بود آه براى ارتباط با شيعيان به آار مى شرايط سخت و روش

                                                           
 ٢الغّمة  ، آشف٤/٢٥١طالب  ك مناقب آل ابى. و ر٤٧/١٨٤ و به نقل از آن بحاراالنوار ٦٦ ح ٥٠امالى طوسى .  ٤٠٨
/ ٤٢٠. 
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 .٢١٥ / ٢، حلية االبرار ٤٧/١٦٥، بحاراالنوار ٦٦امالى شيخ طوسى .  ٤١٠



 اصول اسالمى و آارهاى )عليه السالم(هاى سابق ذآر آرديم آه امام صادق ما در بحث
مانند اصول تقّيه، . آورد ملكه درمىاصالحى خود را در دل و جان شيعيانش به صورت 

ها وجود شيعه  تا اينكه اين اصول و فعالّيت. آتمان سّر، رابطه با نهضت حسينى و غيره
 .هاى دشمنان حفظ آند ريزى را از ضربات و برنامه

آيد براى ما فّعالّيت سّرى امام را با اصحابش در اين زمان  روايتى آه از پى مى
 .آند تصوير مى

بوديم آه )عليه السالم(شبى در نزد امام صادق: ده است آه وليد بن صبيح گفتهروايت ش
 به آنيز خود فرمودند ببين چه آسى )عليه السالم(امام صادق. ديديم دِر خانه به صدا درآمد

. على استعموى شما عبدالّله بن : پشت در است؟ آنيز بيرون رفت و باز آمد و گفت
ما داخل اطاق . حضرت فرمودند او را داخل آن و به ما گفتند داخل اطاق ديگر شويد

شديم و در آن اطاق تاريك احساس آرديم آس ديگرى نيز در آن اطاق هست و گمان 
هنگامى آه عبدالّله . آرديم آه شايد يكى از زنان آن حضرت باشد، لذا به يكديگر چسبيديم

هاى زشت نسبت به  آرد و از گفتن حرف)عليه السالم(به امام صادقبن على داخل شد، رو 
سپس او بيرون رفت و ما نيز از آن اطاق بيرون . فروگذار نكرد)عليه السالم(امام صادق

حديث خود را از همان جا آه قطع آرده بود با ما از سر )عليه السالم(امام صادق. آمديم
 .گرفت

هاى زشت و ناپسندى به شما زد آه  د حرفاين مر: يكى از ما به آن حضرت گفت
حّتى يكى از ما خواست . هايى را به آسى بزند آرديم آسى چنين حرف ما گمان نمى

 .خارج شده و او را بكشد

 .گذرد، دخالت نكنيد شما در آنچه بين ما مى. آرام باش:  فرمودند)عليه السالم(امام صادق

به آنيز )عليه السالم(امام صادق. يدندهنگامى آه پاسى از شب گذشت، باز در را آوب
: خود فرمودند ببين چه آسى پشت در است؟ آن آنيز خارج شد و چون بازگشت گفت

به همان جايى آه : به ما فرمودند )عليه السالم(امام صادق. عموى شما عبدالّله بن على است
 .بوديد برگرديد، سپس اجازه ورود به او دادند

: گفت  به ضّجه و گريه و ناله داخل شد و مى)عليه السالم( بن علىناگاه ديديم آه عبدالّله
 .برادرزاده مرا ببخش آه خدا تو را ببخشد، از من درگذر آه خدا از تو درگذرد

چه چيزى تو را به اين آار وادار .  خداوند تو را بيامرزد اى عمو: فرمودند)عليه السالم(امام صادق

 آرده است؟



مى آه براى خواب به رختخواب رفتم ديدم آه دو مرد سياه به من هنگا: عبدالّله گفت
يكى از آن دو به ديگرى گفت او را به . نزد من آمده و مرا دستگير آرده با زنجير بستند

گفتم اى . را ديدم)صلى اهللا عليه وآله(در بين راه رسول خدا. پس مرا بردند. سمت آتش ببر
ها امر  رسول خدا به آن. ادم تكرار نخواهم آردپيامبر خدا، من ديگر آن آار آه انجام د

 .آنم آردند تا مرا آزاد آردند و من هنوز درد آن زنجير را احساس مى

 .وصّيت آن:  به او فرمودند)عليه السالم(امام صادق

به چه چيزى وصّيت آنم؟ مالى ندارم و زن و فرزند فراوان داشته و : عبدالّله گفت
 .قرض دارم

ات همچون خانواده من  قرض تو بر گردن من و خانواده:  به او فرمودند)السالمعليه (امام صادق

 .پس وصّيت آن. هستند

عليه (ابوعبدالّله. ما از مدينه خارج نشديم مگر اينكه ديديم عبدالّله بن على مرده است

دختر خود را به خانواده او را به خانواده خود ملحق آرده، دينش را پرداخت و )السالم
 .)٤١١(همسرى پسر او درآورد

عليه (هاى امام صادق آيد اين است آه اين نوع از فعالّيت البّته آنچه بيشتر به ذهن مى

هاى فراوانى حرآت  ر اّيام منصور جاسوسبيشتر در اّيام منصور بوده، چرا آه د)السالم
شد تا اجتماعات  مجبور مى)عليه السالم( را زير نظر داشتند آه امام)عليه السالم(امام صادق

خانه خود را اين گونه سّرى برقرار نمايد تا بتواند نقش الهى خود را در رابطه با اّمت 
 . بودند به انجام برسانداز طريق نخبگان صالحى آه براى ايفاى اين نقش موّفق شده

 

  اندآى قبل از شهادت)عليه السالم(محاصره امام صادق

 بيشتر آرده، خود را آماده به )عليه السالم(منصور فشارهاى خود را بر امام صادق
 .آرد شهادت رساندن آن حضرت مى

: گفتمنصور مرا خواست و : آند آه گفت  فضل بن ربيع از پدرش روايت مى
من . خداوند مرا بكشد اگر او را نكشم. آند جعفر بن محّمد در سلطنت من فتنه ايجاد مى

آن حضرت وضو . اميرالمؤمنين را اجابت آن:  رفتم و گفتم)عليه السالم(به نزد امام صادق
 .گرفته و لباس نو پوشيدند

                                                           
 .١٤٣ ح ٤١٠ / ٥الهداة  ، اثبات٩٦ / ٤٧ و به نقل از آن بحاراالنوار ٦١٩ / ٢الخرائج و الجرائح .  ٤١١



را او : منصور گفت. من آن حضرت را به نزد منصور آورده اجازه دخول گرفتم
 .داخل آن آه خداوند مرا بكشد اگر او را نكشم

هنگامى آه چشم منصور به آن حضرت افتاد از جاى خود برخاسته به استقبال امام 
اى مرد عرصه پرهيزآارى و اى آسى آه از هر گونه :  آمد و گفت)عليه السالم(صادق

 .خيانت و نيرنگى مبّرا هستى، خوش آمدى اى برادر و پسر عموى من

ن حضرت را بر تخت خود نشاند و رو به آن حضرت آرده حال آن حضرت پس آ
 :و سپس گفت. را جويا شد

حقوق اهل مّكه و مدينه مّدتى :  فرمودند)عليه السالم(حاجت خود را از من بخواه، امام صادق

 .است آه به تأخير انداخته، دستور بده تا به آنان بدهند

دان  آنيز يك روغن. ، آن تحفه را بياوراى آنيز: سپس گفت. دهم انجام مى: گفت
اى آه در آن روغن خوشبو بود آورده، او به دست خود آن را پيچيده  شيشه) غاليه دان(

اى پسر : عرض آردم. حضرت بيرون آمد و من به دنبال او آمدم. و به حضرت داد
و آارى آرد اّما ا. آشد پيامبر خدا، من تو را در حالى آوردم آه شك نداشتم او تو را مى

 گفتى؟ چه چيز مى. آرد هاى تو در هنگام دخول حرآت مى آه ديدى اما ديدم آه لب

 الّلهم احرسني بعينك التي التنام ، واآنفني برآنك الذي ال :گفتم«: آن حضرت فرمودند

 خداوندا، مرا به آن چشمت آه هرگز ;»يرام ، واحفظني بقدرتك علّي ، وال تهلكني وانت رجائي

با قدرتى آه بر من دارى . آن گاه تزلزل ناپذيرت حمايت ان راه ندارد حراست آن و مرا با تكيهخواب بد

 .)٤١٢(نگهداريم آن و در حالى آه اميدم به تو است هالآم مكن

بلكه او . فرستاد مى )عليه السالم(اين اّولين بارى نبود آه منصور به دنبال امام صادق
در . )٤١٣(بارها اين آار را آرده بود و هر بار نيز قصد آشتن آن حضرت را داشته است

اى آه در آن شرايط با آن   عمق فاجعه)عليه السالم(آيد، امام صادق حديثى آه در پى مى
آرده است اين گونه تصوير  رودررو بوده و آزارى آه منصور بر آن حضرت وارد مى

 : فرمود شنيدم آه مى)عليه السالم(از امام صادق: عنبسه نقل نموده است. نموده است

تا آن هنگام آه شما . آنم  آمدنم از مردم مدينه را به نزد خداوند شكوى مىمن تنهايى و به ستوه

داد  ياران، نزد من بياييد و من از ديدارتان شادمان گردم، اى آاش آه اين طاغوت به من اجازه مى

                                                           
 به نقل از تذآره ابن جوزى ٧٠، فرج بعد از شّدت ٥١٣ / ١٩الحّق  ، ملحقات احقاق٢٢٦ / ٦الّنبالء  سير اعالم.  ٤١٢

 .سند با ٣٠٩، ٣٠٨
 .٥١٦/  ١٩، تاريخ مدينة الّدمشق ١٩٥ / ٢ و به نقل از آن الخرائج و الجرائح ٤٤٥ / ٦ و ٥٥٩ / ٢آافى .  ٤١٣



آردم و به  تا من در طائف ساختمانى اختيار آرده در آن ساآن شده و شما يارانم را در آن ساآن مى

 .)٤١٤(دادم آه از جانب ما هيچ مشكلى براى او ايجاد نخواهد شد ين مىاو تضم

 

  در ملكوت اعلى)عليه السالم(امام صادق

ها يكى پس از ديگرى بر نواده پيامبر و  در زمان منصور دوانيقى بالها و محنت
آن حضرت انواع .  باريدن گرفت)عليه السالم(ى امام صادقشخصّيت بزرگ انديشه اسالم

شدند يا خود آن حضرت متحّمل آن فشارها  ها و باليايى آه علويان متحّمل آن مى محنت
طاغوت زمان گاه و بيگاه آن حضرت را به . ديدند شدند به چشم مى ها مى و بدرفتارى

او . آرد ت برخورد مىطلبيد و با ناسزاگويى و تهديد با آن حضر حضور خود مى
، همچنين روگردانى آن حضرت )عليه السالم(احترام مقام علمى و بزرگى سّنى امام صادق

در نظر او امام يك . نهاد از دنيا و ميل آن حضرت به عبادت و نشر علم را وقعى نمى
اآنون به طور ايجاز آخرين مراحل زندگى امام و شرح . آرد شبح ترسناك جلوه مى

 .داريم ادت آن حضرت را بيان مىوفات و شه

آن حضرت به .  نزديك شدن مرگ خود را به مردم اعالم آرد)عليه السالم(امام صادق
 :از آن جمله روايات اين است. ها گفت آه وعده ديدار پروردگار نزديك شده است آن

 است حال تو چگونه:  به من فرمود)عليه السالم(امام صادق: الف ـ شهاب بن عبد رّبه گويد

به خدا قسم آه من تا آن زمان :  شهاب گويدهنگامى آه محّمد بن سليمان خبر مرگ مرا به تو بدهد؟
اّما روزى در بصره نزد والى آن شهر به نام . دانستم آه محّمد بن سليمان آيست نمى

اى شهاب، خداوند تو را : اى را به من نشان داد و گفت ناگاه نامه. محّمد بن سليمان بودم
من به ياد آالم : شهاب گويد. ما را در مصيبت پيشوايت جعفر بن محّمد اجر دهدو 
 .)٤١٥(بست افتادم و گريه راه گلوى مرا)عليه السالم(امام

. نزديك شدن مرگ خود را به منصور هم دادند خبر )عليه السالم(ب ـ امام صادق
به او  )عليه السالم(هنگامى آه منصور دوانيقى قصد آشتن آن حضرت را آرد امام صادق

،  با من مدارا آن، پس به خدا سوگند آه روزهاى زيادى از مصاحبت من و تو باقى نمانده است:فرمودند
: ر به عيسى بن على گفتسپس آن حضرت از نزد منصور بيرون رفت، ناگهان منصو

 به پا خيز و برو از او بپرس آيا مرگ من نزديك شده است يا او؟

                                                           
 .٨٥ / ٤٧، بحاراالنوار ٣٦٥، رجال آّشى ٢١٥ / ٨آافى .  ٤١٤
 .٤/٢٤٢طالب  ، مناقب آل ابى٥٢٢ / ١الورى  ، اعالم١٣٨االمامة  ، دالئل٧٨١ ح ٤١٤الّرجال  اختيار معرفة.  ٤١٥



 رسيد و سخن منصور را براى آن حضرت )عليه السالم(عيسى رفت و به امام صادق
 .)٤١٦(»نه، مرگ من نزديك شده است«:  به او فرمودند)عليه السالم(بازگو آرد، امام

 به حقيقت پيوست و مرگ آن حضرت فرا )عليه السالم(زمانى نگذشت آه اين خبر امام
 .رسيد

 همچون استخوانى در گلوى طاغوت زمان، منصور دوانيقى )عليه السالم(امام صادق
وى اين مطلب . آرد  احساس تنگى و ناراحتى مى)عليه السالم(او از وجود امام صادق. بود

 :خود محّمد بن عبدالّله اسكندرى اين گونه بيان آردرا به دوست و صاحب اسرار 

بر منصور وارد شدم و او را غمگين يافتم، به او : محّمد بن عبدالّله اسكندرى گويد
 در چه فكرى هستى؟: گفتم

اند ـ البّته همه  اى محّمد، از اوالد فاطمه صد و اندى آشته شده: منصور پاسخ داد
 .ده بود ـ اّما آقا و امامشان هنوز باقى مانده استها را خود منصور به قتل رسان آن

 منظور تو چه آسى است؟: گفتم

 .جعفر بن محّمد صادق: منصور پاسخ داد

وى به منصور . محّمد سعى بسيارى آرد تا منصور را از اين تصميم منصرف آند
جعفر بن محّمد مردى است آه از شّدت عبادت ضعيف شده و اشتغال به عبادت : گفت
 . وى را از طلب ملك و خالفت روگردان آرده استخدا

دانم آه تو  دانى آه مى اى محّمد، مى: اّما منصور آالم او را نپذيرفت و به او گفت
 .)٤١٧(است اّما بدان آه سلطنت عقيم. او را قبول داشته و به امامت او اعتقاد دارى

او منزل آن .  تنگتر آرد)عليه السالم( صادقمنصور دوانيقى دايره فشار را بر امام
عليه (آنان هر آارى آه از امام صادق. هاى فراوان احاطه آرد حضرت را با جاسوس

عليه (از امام صادق.دادند شد ثبت و ضبط آرده و به منصور گزارش مى  صادر مى)السالم

 روايت شده است آه گرديد اين گونه  درباره مشكالتى آه از اين فشارها متحّمل مى)السالم
 : فرمود

اّما اگر در اين زمانه . سالمتى آمياب شده، تا جايى آه راه بدست آوردن سالمتى مخفى شده است

سالمتى پيدا شود در گمنامى است و اگر در گمنامى پيدا نشد شايد آه در سكوت پيدا شود، سعادتمند 

 .)٤١٨(آسى است آه در نفس خود خلوتى بيابد آه به خود مشغول شود

                                                           
 .٢٣١ /الّدعوات مهج.  ٤١٦
 .٢٤٧ /الّدعوات مهج.  ٤١٧
 .٤١٢ / ١حياة االمام موسى بن جعفر .  ٤١٨



 .)٤١٩(شد )عليه السالم(اعتنا به ننگ و آتش جهّنم مصّمم بر قتل امام اّما منصور بى

عليه (او سّم مهلكى را براى حاآم مدينه فرستاد و او نيز آن سم را به امام صادق

نوشانيد، هنگامى آه امام از آن سم خوردند اعضاى دستگاه گوارش آن حضرت )السالم
پاره پاره شد و آن حضرت با دردهاى سخت دست به گريبان شده و ديگر يقين آردند آه 

 .اند به آخرين مراحل حيات و زندگى شريف خود نزديك شده

اس آردند شروع به وصّيت  نزديك شدن مرگ را احس)عليه السالم(هنگامى آه امام
 :آنيم ها به چند فقره از آن اشاره مى آردند آه از ميان آن وصّيت

الف ـ آن حضرت وصّيت آردند آه به حسن بن على معروف به افطس هفتاد دينار 
آيا بر مردى آه با شمشير به تو حمله آرده است، : بپردازند، آسى به آن حضرت گفت

: فرمايد آه مى!خوانى؟ واى بر تو، آيا قرآن نمى«:  فرمودند) السالمعليه(بخشى؟ امام صادق پول مى

و آنان آه ; )َو الَّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر الّلُه ِبِه َأْن ُيوَصَل َو َيْخَشْوَن َربَُّهْم َو َيخاُفوَن ُسوَء اْلِحساِب(

د و از سختى حساب بيم ترسن پيوندند و از پروردگارشان مى آنچه را خدا به پيوستنش فرمان داده مى

 .)٤٢٠(دارند

ها   باالترين حّد پايبندى را به دين اسالم داشته و به تمام ارزش)عليه السالم(امام صادق
آن حضرت از عواطف و هواهاى نفسانى به . اند و اهداف اين دين بزرگ ايمان داشته

 عمر شريف خود به نيكويى آردن به مردى وصّيت آن حضرت در آخر. دور بودند
چرا آه احسان به آن شخص مستلزم . آنند آه قصد آشتن آن حضرت را داشته است مى

انجام فريضه واجب صله رحم است آه خداوند متعال همگان را به آن سفارش آرده 
 .است

ه پنج ايشان امر امامت مردم را ب. اند ب ـ آن حضرت وصاياى خاّصى نيز داشته
منصور دوانيقى، محّمد بن سليمان، عبدالّله، فرزند : نفر واگذار آردند آه عبارت از

 و همسر گرامى آن حضرت بانو حميده )عليه السالم(بزرگوارشان امام موسى بن جعفر
 .بودند

 از حيله و )عليه السالم( اين وصّيت را براى حفظ و نگهدارى امام آاظم)عليه السالم(امام
ومت ستمگر بيان فرمودند آه به زودى نيز اندآى بعد از وفات آن حضرت دشمنى حك

اى نوشت و دستور داد تا  سّر اين آار معلوم شد، آنجا آه منصور به عامل يثرب نامه
 را به قتل برساند، حاآم يثرب در جواب نامه منصور نوشت او به )عليه السالم(وصّى امام

                                                           
 .٧٢ /، سبائك الّذهب٥٤ /، االتحاف بحّب االشراف١٣٣ /نوراالبصار.  ٤١٩
 .٢٧٦ / ٤٧، بحاراالنوار ١٩٧ /غيبت طوسى.  ٤٢٠



: منصور در جواب او گفت. ها هستى ى از آنپنج نفر وصّيت آرده است آه تو هم يك
 .)٤٢١(راهى براى آشتن اين عّده وجود ندارد

نموده و )عليه السالم(ج ـ آن حضرت تمام وصاياى واقعى خود را به فرزندش امام آاظم
. نازه خود سفارش آردندآن حضرت را به تجهيز و غسل و تكفين و نماز خواندن بر ج

اى از خواّص  همچنين او را به عنوان امام بعد از خود منصوب آردند و به دنبال عّده
 .ها را به اطاعت و پيروى از آن حضرت دستور دادند شيعه فرستاده و آن

دادند تا شان را طلبيده و به او دستور  بى حميده همسر گرامى د ـ آن حضرت بى
سپس . گروهى از همسايگان و دوستان و پيروان آن حضرت را در نزد او حاضر آنند

 .)٤٢٢(رسد همانا آه شفاعت ما به آسى آه نماز را سبك بشمارد نمى: ها فرمودند به آن

. شد مرگ به زودى به نواده خاندان نبّوت و رهبر نهضت فكرى اسالم نزديك مى
بيت خود را به مكارم اخالق و   اهل)عليه السالم(در آخرين لحظات حيات نيز امام صادق

ها را از مخالفت با اوامر و احكام الهى بر حذر  صفات نيكو سفارش آرده و آن
اتى از قرآن آريم را زير لب تالوت ها و آي آن حضرت همچنين سوره. داشت مى
انداخته )عليه السالم(سپس آخرين نگاه را بر فرزند برومند خود امام موسى آاظم. فرمود مى

 .اش به سوى پروردگارش پرآشيد و روح پاآيزه

 از مهمترين حوادثى بود آه عالم اسالم در آن زمان به )عليه السالم(شهادت امام صادق
.  حضرت سرتاسر ديار اسالمى را در آن زمان به لرزه انداختمرگ آن. آن امتحان شد

عليه (از خانه هاشميان صداى شيون و ناله برخاست و مردم با عجله به سمت خانه امام

زده و بعضى ديگر حال گريه و نوحه براى  ها بهت بعضى از آن.  حرآت آردند)السالم
 . مسلمانان بودفقدان از دست رفته بزرگى داشتند آه پناه و ملجأ همه

او .  با قلبى مجروح شروع به تجهيز جسد مطّهر پدر نمود)عليه السالم(امام موسى آاظم
ها احرام   آه آن حضرت به آن)٤٢٣(جنازه پدر را غسل داده و او را با دو پارچه َشَطوى

بود آفن نموده )عليه السالم(العابدين ام زيناى آه از ام بست ، همچنين پيراهن و عّمامه مى
 به چهل دينار خريدارى )عليه السالم(و در انتها آن را با ُبردى آه خود امام موسى آاظم
نماز خواند و صدها نفر از )عليه السالم(آرد پيچيد، و بعد از فراق از تجهيز، بر امام صادق

 .مسلمانان در اين نماز به آن حضرت اقتدا آردند

                                                           
 .٣٤٥ / ٤طالب  ك مناقب آل ابى.، ر٣١٠ / ١آافى .  ٤٢١
 . چاپ تهران، انتشارات صدوق٢٧٢االعمال صدوق   به نقل از عقاب٢ / ٤٧بحاراالنوار .  ٤٢٢
 .منسوب به روستايى در مصر به نام شطا .  ٤٢٣



اى از تكبير به   را بر سر دست و در هاله)عليه السالم(س جسد مقّدس امام صادقسپ
آنان فضائل و برآات . در اين حال مردم غرق در گريه بودند. سمت بقيع تشييع آردند

اى آه به جامعه بخشيد و شامل همه انواع علوم   را بر اّمت و توان علمى)عليه السالم(امام
جسد مطّهر را به بقيع مقّدس برده و در منزل ابدى در آنار . دندآر بود با يكديگر ياد مى

 به خاك سپرده و به )عليه السالم( و پدرش امام محّمد باقر)عليه السالم(العابدين جّدش امام زين
 .)٤٢٤(باشد به خاك سپردند همراه او علم و حلم و هر چه باعث شرافت هر انسانى مى

اى آه ابوهريره عجلى آه از  اآنون مناسب است آه آالم را در اين باب به مرثيه
 :اصحاب آن حضرت بوده است ختم آنيم آه گفت

آردند، به  هاى خود حمل مى رفتند و او را بر دوش و شانه در حالى آه آنان مى
بريد، فردا خاك پاشان بر   مىدانيد آه چه چيزى را به سوى خاك آيا مى: گويم ها مى آن

 .)٤٢٥(ها را بر فرق سر خود بريزند آن قبر خاك خواهند پاشيد اما سزاوار است اين خاك

 

 

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(ميراث امام صادق

 

هاى راه و  ستوار آردن ستون براى ا)عليه السالم(مّدت زمان طوالنى آه امام صادق
هاى آّلى آن به فعالّيت پرداخت   و ترسيم خّط مشى)عليهم السالم(بيت روش و طريق اهل

 .رسد تقريبًا به سى و پنج سال مى

عّباسى و امتياز اين دوره اين بود آه معاصر با پايان دولت امويان و آغاز دولت 
اى بوده آه هر دو دولت از نظر سياسى در حالت ضعف بوده و در نتيجه فرصت  زمانه

منحصر به فرد و ممتازى براى انتشار بيدارى و فرهنگ اصيل اسالمى به دست آمده 
بيت را به عنوان پيروان و شيعه جعفر بن محّمد  از اينجا است آه پيروان اهل. بود

نامگذارى دليلى تاريخى و  نامند و اين را جعفرى مىشناسند و شيعيان  صادق مى
 .مفهومى فرهنگى دارد

                                                           
 .١٧٠ - ١٦٧ادق باقر شريف القرشى عصر االمام الّص.  ٤٢٤
 .٥٢عشر  االثر فى الّنص على االئّمة االثنى جوهرى، مقتضب.  ٤٢٥



عليه (توان سّر عظمت ميراث بزرگى را آه امام صادق  از همين جا است آه مى

از ديگر . براى ما به جا گذاشته و ميزان وسعت و غناى آّمى و آيفى آنرا دريافت)السالم
تربيت شده و )عليه السالم(دست امام صادقتوان به فراوانى شاگردانى آه به  سوى مى

استاد . هاى آينده نقل آردند نيز اشاره آرد ميراث آن حضرت را حمل آرده و براى نسل
محّمد حسين مظّفر در آتاب االمام الّصادق در اينجا به نقل بعضى از اعترافات و 

عليه (صادقها درباره فضيلت امام  تصريحاتى آه راويان بزرگ اهل سّنت و علماى آن

 .اند نقل نموده است و رجوع ائّمه مذاهب اهل سّنت و اهل حديث به ايشان آورده)السالم

اند، آه اين مطلب را چند   چهارهزار نفر يا بيشتر بوده)عليه السالم(روات امام صادق
اصحاب حديث نام راويان : گويد  در ارشاد مى»طاب ثراه«ايم، شيخ مفيد  بار نيز گفته
 روايت نقل آرده و آراء و افكار و مقامات مختلفى )عليه السالم(آه از امام صادقراستگويى 

طبق نقل ابن شهرآشوب . )٤٢٦(ها به چهارهزار مرد بالغ شد داشتند جمع نموده و عدد آن
ديگرى افزوده آه . آورى آرده، ابن عقده بوده است آن آسى آه نام اين راويان را جمع

 نقل )عليه السالم(قده براى هر آدام از اين اشخاص روايتى نيز آه از امام صادقابن ع
ها اشاره آرده  الورى نيز به عدد آن اند ذآر نموده است، عّالمه طبرسى در اعالم آرده

در آتاب رجال خود »طاب رمسه«است، همچنان آه محّقق حلى در معتبر و شيخ طوسى 
 .نيز از آنان نام برده است

شود، بلكه  نمى)عليه السالم(ه بسيارِى راويان باعث بلندى و جاللت قدر امام صادقالبّت
اين راويان هستند آه با روايت آردن از آن حضرت فضيلت و بلندى مرتبه را آسب 

آرى، اين امر نشان دهنده ميزان بلند مرتبگى علمى آن حضرت و اّتفاق نظر . آنند مى
د تمام اختالفاتى آه در گفتار و آردار داشتند بر همه طالبان دانش و فضيلت با وجو

 .فضيلت آن حضرت است

 

 اند   آسب علم آرده)عليه السالم( بزرگان اهل سّنت آه از امام صادق

 آسب علم )عليه السالم(اى از بزرگان و پيشوايان اهل سّنت از امام صادق عده
 مانند شاگرد و استادهاى معمولى )عليه السالم(البّته آسب دانش آنان از امام صادق. اند آرده

االسماء و لغات  بلكه آنچنان آه شيخ سليمان در ينابيع و نووى در تهذيب. نبوده است
ها بر امامت و جاللت و بزرگوارى آن حضرت اّتفاق  آورده است، اين گونه بوده آه آن

                                                           
 .٢٧١ /ارشاد مفيد.  ٤٢٦



 است، اينان آسب دانش السؤول آورده بلكه آنچنان آه شافعى در مطالب. اند نظر داشته
 را منقبت و شرافتى براى خود دانسته و فضيلتى )عليه السالم(خود از امام صادق

اند آه به دست آورده بودند، اآنون ما تعدادى از اين پيشوايان اهل سنت را  دانسته مى
 .آنيم ذآر مى

 بوده،  از ميان آنان است ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى آه از موالى:ابوحنيفه
او در آوفه بزرگ شده، درس خوانده و . اصل او از آابل و در آوفه به دنيا آمده است

 ١٥٠وى از آوفه به بغداد منتقل شد و در سال . در آوفه داراى حوزه درس بوده است
او امام يكى . قبر او هم اآنون در بغداد معروف است. هجرى در همان شهر از دنيا رفت

هل سّنت است و شرح حال او مشهورتر از آن است آه ما بخواهيم از مذاهب چهارگانه ا
 .ذآر آنيم

از جمله آسانى .  نيز معروف است)عليه السالم(اّما آسب علم او از محضر امام صادق
حجر در  توان به شبلنجى در نوراالبصار، ابن اند مى آه اين مطلب را ذآر آرده

آلوسى در .  الفصول و غيره اشاره آردصواعق، شيخ سليمان در ينابيع، ابن صّباغ در
اين ابوحنيفه است آه در ميان اهل سّنت با : نويسد  مى٨مختصر تحفه اثناعشريه صفحه 

مراد . »اگر آن دو سال نبود نعمان هالك شده بود«: آند آه صداى بلند افتخار مى
 بوده و از آن  همنشين)عليه السالم(ابوحنيفه آن دو سالى است آه در طول آن با امام صادق

 .نمود حضرت آسب فيض مى

 و از جمله آنان مالك بن انس مدنى امام يكى ديگر از مذاهب اربعه :مالك بن انس
عامر از قبيله حمير بوده و  او ابن ابى: نويسد اهل سّنت است، ابن نديم در فهرست مى

تى حمل او در بنا به رواي. شود هاى قريش شمرده مى تيم بن مّره از شاخه از قبيله بنى
از مالك بن انس نزد : آند شكم مادر سه سال به طول انجاميده است، ابن نديم اضافه مى

جعفر بن سليمان عّباسى آه والى مدينه بود سعايت آردند و گفتند آه او بيعت شما را 
او مالك بن انس را طلبيد، او را برهنه آرده و شّالق زد و او را آنقدر . قبول ندارد

 سالگى درگذشته و ٨٤ هجرى در سّن ١٧٩وى در سال . آه آتف او در رفتآشيدند 
 .مثل همين مطالب را نيز ابن خّلكان در شرح حال او آورده است

از .  معلوم و مشهور است)عليه السالم(اّما آسب دانش مالك بن انس نزد امام صادق
تهذيب، شبلنجى در توان به نووى در  اند مى جمله آسانى آه به اين مطلب اشاره آرده

نوراالبصار، سبط در تذآره، شافعى در مطالب، ابن حجر در صواعق، شيخ سليمان در 
 .ينابيع، ابونعيم در حليه، ابن صّباغ در فصول، و سايرين اشاره آرد



 و از آن جمله سفيان بن سعيد مسروق ثورى آوفى است آه چندين بار :سفيان ثورى
عليه ( رواياتى نقل آرده و امام صادق)عليه السالم(ادقبه بغداد وارد شده و از امام ص

، او با امام )٤٢٧(هاى گرانبهايى به او فرمودند آه در قسمت وصايا گذشت سفارش)السالم
وى به بصره رفته و در . اى داشته است  درباره زهد و پارسايى مناظره)عليه السالم(صادق
والدتش در سال نود و اندى بوده و گفته .  هجرى در بصره از دنيا رفته است١٦١سال 

 .شده آه او در زمان قيام زيد شهيد در سپاه هشام بن عبدالملك بوده است

ى تهذيب، نوراالبصار، تذآره، ها  در آتاب)عليه السالم(علم آموزى او از امام صادق
هاى شيعه او را  مطالب، صواعق، ينابيع، حليه، الفصول المهّمه و غيره آمده و رجالى

 .اند  ذآر نموده)عليه السالم(از اصحاب امام صادق

 و از جمله آنان سفيان بن عيينة بن ابى عمران آوفى مّكى است آه :سفيان بن عيينه
 هجرى در مّكه دار فانى را ١٩٨دنيا آمده و در سال  هجرى به ١٠٧در آوفه در سال 
 .او در حال جوانى در زمان ابوحنيفه به آوفه داخل شد. وداع گفته است

هاى تهذيب، نوراالبصار،   نيز در آتاب)عليه السالم(علم آموزى او از امام صادق
ى شيعه ها هاى ديگر ذآر شده و رجالى مطالب، صواعق، ينابيع، حليه، الفصول و آتاب

 .اند او را نيز از شيعه دانسته

 و از جمله آنان است يحيى بن سعيد بن قيس انصارى از :يحيى بن سعيد انصارى
او از طرف منصور قاضى مدينه بوده و سپس به . النّجار آه از تابعين بوده است بنى

 هجرى در شهر هاشمّيه از ١٤٣القضاة گماشته شده است، او در سال  منصب قاضى
 .ا رفته استدني

هايى آه قبال ذآر   به همان آتاب)عليه السالم(درباره روايت آردن او از امام صادق
 .اند رجالّيون شيعه او را نيز از شيعه دانسته. ايم مراجعه آنيد آرده

 و از جمله آنان است عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح مّكى آه از :ابن جريج
او از آن دسته علماى عاّمه است آه . ت آرده استبسيارى از دانشمندان استماع رواي

در طريق صدوق در باب ما يقبل من الّدعاوى بغير بّينه و در . قائل به حلّيت متعه هستند
 درباره متعه آمده )عليه السالم(الّله من المتعه سؤال آسى از امام صادق آافى در باب ما احّل
عبدالملك بن جريج را مالقات آن و از او : فرمودند در پاسخ او )عليه السالم(است آه امام صادق

، آن مرد به نزد عبدالملك بن چرا آه او در اين باره دانش فراوانى دارد. درباره اين مسأله سؤال آن

                                                           
 .ظاهرا چون اين عبارت از استاد مظفر است منظور آتاب خود ايشان باشد نه آتاب حاضر.  ٤٢٧



جريج رفت و او درباره مسأله متعه و حلّيت آن احاديث و مطالب علمى بسيارى بر آن 
 .شخص امال نمود

 ٨٠والدت او در سال .  يكى از دانشمندان مشهور استعبدالملك: ابن خّلكان گويد

 هجرى ١٥٠ يا ١٤٩هجرى بوده، او در بغداد به نزد ابوجعفر منصور رفته و در سال 

 .دار فانى را وداع گفته است

عليه (ايم آسب دانش او از محضر امام صادق هايى آه قبال ذآر آرده همان آتاب

 .اند ه نيز او را ذآر نمودهرا ذآر آرده و مصادر رجالى شيع)السالم

 و از آنان است ابوسعيد يحيى بن سعيد قّطان بصرى آه از ائّمه حديث بوده :قّطان

صاحبان صحاح سّته و ديگر عالمان اهل . شده است بلكه محّدث زمان خود شناخته مى

.  هجرى وفات آرده است١٩٨آنند، او در سال  سّنت به آالم او استدالل و احتجاج مى

 .دانند اّما خود شيعه او را از رجال خود نمى. قتيبه او را در رجال شيعه آورده استابن 

تهذيب، ينابيع و غير اين دو آتاب از منابع اهل سّنت او را از اصحاب و ياران امام 

 دانسته و از ميان شيعه نيز شيخ ابن داوود، نجاشى و ديگران نيز او را )عليه السالم(صادق

 .اند  ذآر نموده)عليه السالم(م صادقاز اطرافيان اما

 و از جمله آنان محّمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازى و الّسير :محّمد بن اسحاق

ابن خّلكان از وى بسيار تعريف آرده . است آه مدنى بوده در مّكه ساآن گرديده است

ديگرى را ميان محّمد بن اسحاق و مالك بن انس دشمنى بوده و هر آدام از آن دو . است

محّمد بن اسحاق در شهر حيره بر منصور وارد شد و آتاب . نموده است مذّمت مى

 هجرى بنا بر نقل مشهور در ١٥١وى به بغداد آمد و در سال . مغازى را براى او نوشت

هاى تهذيب،   در آتاب)عليه السالم(علم آموزى او از امام صادق. همان شهر از دنيا رفت

شيخ در آتاب رجال، عّالمه در .  آتاب از ميان اهل سّنت ذآر شدهينابيع و غير اين دو

 .اند خالصه، آّشى در آتاب رجال و ديگران از شيعه نيز او را ذآر آرده

 و از آنان است شعبة بن حّجاج ازدى آه از ائّمه و مشاهير اهل سّنت :شعبة بن حّجاج

اى  عّده. الّله بن حسن واجب استوى فتوا داد آه قيام به همراه ابراهيم بن عبد. باشد مى

نيز معتقدند آه او خود از آسانى بوده است آه از اصحاب حديث به همراه ابراهيم بن 

 .عبدالّله خروج آرده است



گروهى از اهل سّنت همچون صاحب تهذيب، صواعق، حليه، ينابيع، فصول، تذآره 

هاى شيعى نيز او  د و آتابان  شمرده)عليه السالم(و ديگران او را از اصحاب امام صادق

 .اند  ذآر آرده)عليه السالم(را جزو اصحاب امام صادق

تميمه سجستانى بصرى است آه   و از جمله اين افراد اّيوب بن ابى:اّيوب سجستانى

وى غالم عّمار بن . اّما سجستانى مشهورتر است. اند بعضى هم نام او را سختيانى گفته

 ١٣١وى در سال . اند رگان از فقهاء تابعين برشمردهياسر بوده و او را در رديف بز

 . سالگى به مرض طاعون از دنيا رفته است٦٥هجرى در بصره در سّن 

از اهل سّنت در نوراالبصار، تذآره، مطالب، صواعق، حليه، فصول و غيره و از 

عليه (هاى رجالى شيعه، همه او را از اصحاب امام صادق ميان شيعه آتاب

 .اند هدانست)السالم

ها بعضى از بزرگان اهل سّنت و فقهاى مشهور آنان بودند آه نسبت شاگردى  اين

البّته بعضى از علما مانند ابونعيم اصفهانى . ها داده شده است  به آن)عليه السالم(امام صادق

مضافًا به اينكه ديگران نيز با . اند االولياء، افراد ديگرى را نيز جزء آنان دانسته در حلية

رساند، نيز  آه همين معناى و غيره را مى» ما سوى ذلك«يا » و غيرهم«ماتى نظير آل

 .)٤٢٩( )٤٢٨(اند آرده عّده ديگرى را به اين گروه ملحق

هايى از علوم طبيعى آه   به رشته)عليه السالم(به دليل عنايت بيش از حّد امام صادق
توان گفت آه  ايم، مى هاى اين آتاب پيشتر ديده هايى از آن را در خالل بحث نمونه

 .است)عليه السالم(انسانى ـ يا تمّدن اروپا ـ مديون ميراث علمى امام صادقتمّدن امروز 

عليه ( از امام صادق)عليهم السالم(بيت ميراث علمى و حديثى آه دانشمندان مكتب اهل

اند به تنهايى هم از حيث آّمّيت و هم از حيث پرداختن به  آورى نموده نقل و جمع)السالم
و طبيعى، بيشتر از ميراث حديثى هر آدام از هاى مختلف علوم انسانى  رشته

 .باشد  مى)عليهم السالم(معصومين

 يا جمعّيت )عليهم السالم(بيت هاى سابق اين آتاب مانند دانشگاه اهل ما در بحث
اّما براى استفاده . ايم صالحان، مقدارى از احاديث شريف آن حضرت را ذآر نموده

                                                           
 .١٣٠ - ١٢٧) عليه السالم(محّمد حسين مظّفر، االمام الّصادق.  ٤٢٨
 توّسط آنان و اعتراف به اين مطلب آه )عليه السالم(به رغم اعترافات عالمان اهل سّنت و تحسين امام صادق.  ٤٢٩

پرورش يافته و راويان آنقدر از احاديث او ) عليه السالم(پيشوايان مذاهب و علماى بزرگ آنان به دست امام صادق
بينيم بخارى صاحب صحيح بخارى آه از خوارج، فاسقان و  اند آه شرق و غرب را پر آرده است، مى نقل آرده

روايت نقل نكرده )عليه السالم(آند، حّتى يك حديث هم از امام جعفر بن محّمد صادق قل مىافراد مجهول هم روايت ن
 .است



اى اين مجموعه، اآنون دسته ديگرى از روايات بيشتر و ايجاد وحدت سياق با ساير جلده
 را آه در مسائل مختلف معرفت اسالمى )عليه السالم(و ميراث علمى امام صادق

 :آنيم ايم بيان مى آورى نموده جمع

 

 

 

 

 منابع و آثار شناخت

 : روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از على بن حكم از هشام از امام صادق. ١

: أدبر فأدبر، فقال: أقبل فأقبل، فقال له:  العقل استنطقه، ثم قال لهلّما خلق اهللا«

 ;»وعّزتي وجاللي ما خلقت خلقًا هو أحبُّ إلّي منك، بك آخذ، وبك اعطي وعليك ُاثيب

عقل رو . رو به من آن: هنگامى آه خداوند عقل را آفريد، او را به حرف آورد، سپس به او گفت

به عّزت و جاللم هيچ چيزى را : خداوند فرمود.  عقل برگشت.برگرد: سپس به او گفت. آرد

آنم، به وسيله تو عطا  به وسيله تو مؤاخذه مى. تر باشد ام آه در نزد من از تو محبوب نيافريده

 .)٤٣٠(دهم آنم و بر مبناى تو ثواب مى مى

عليه (از امام جعفر بن محّمد:  سنان روايت شده است آه گفتاز عبدالّله بن. ٢

 : پاسخ دادند)عليه السالم(آدم؟ امام صادق مالئكه برترند يا بنى: سؤال آردم)السالم

خداوند در مالئكه عقل را بدون شهوت :  فرموده است)عليه السالم(طالب اميرالمؤمنين على بن ابى

پس هر . آدم هر دوى اينها را آفريده است قل آفريده و در بنىآفريده و در حيوانات شهوت را بدون ع

آس عقل او بر شهوتش غالب شود، او از مالئكه برتر و هر آس شهوت او بر عقلش فائق آيد، او از 

 .)٤٣١(تراست حيوانات پست

 :فرمودند)معليه السال(از عبدالّله بن سنان روايت شده است آه امام صادق. ٣

 ;»حّجة اهللا على العباد النبّي، والحّجة فيما بين العباد وبين اهللا العقل«

 .)٤٣٢(اند و حّجت ميان بندگان و خدا عقل است حّجت خدا بر بندگان پيامبران

 

 

                                                           
 .٧، باب العقل، ح ١الّظلم، باب  ، مصابيح١٩٢ / ١المحاسن .  ٤٣٠
 .٦، باب ٤ / ١علل الّشرايع .  ٤٣١
 .٢٢، آتاب العقل و الجهل ٢٥ / ١آافى .  ٤٣٢



 انبيا و امامان 

از رياست : فرمودند)عليه السالم(از ابوحمزه ثمالى روايت شده است آه امام صادق. ١

از اين بپرهيز :  ـ تا آنجا آه فرمودندبپرهيز و از اين آه پيروى آورآورانه ديگران را بنمايى نيز بپرهيز

 .)٤٣٣(گويد تصديق آنى آه بدون دليل آسى را پيشواى خود گردانى و هر چه او مى

درباره آالم خداوند )عليه السالم(از امام صادق: از فضيل روايت شده آه گفت. ٢
اى، و براى هر قومى  تو فقط هشدار دهنده] اى پيامبر،[; )ِإنَّما َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ َقْوم هاد(: متعال

هر امامى براى قرنى آه در آن زندگى : پاسخ دادند)ليه السالمع(، پرسيدم؟ امام صادق رهبرى است

 .)٤٣٤(آند هدايت آننده است مى

آيا : پرسيدم)عليه السالم(از امام صادق: از عّمار ساباطى روايت شده است آه گفت. ٣
نه، ولى اگر بخواند چيزى را بداند، خداوند علم :  پاسخ دادند)عليه السالم( اند؟ امامد امام علم غيب مى

 .)٤٣٥(دهد آن را به او مى

 در تفسير قول )عليه السالم( يا باقر)عليه السالم(و از بريدة بن معاويه از امام صادق. ٤
 و تأويلش را جز خدا و ريشه داران ;)َو ما َيْعَلُم َتْأويَلُه ِإالَّ الّلُه َو الّراِسُخوَن ِفي اْلِعْلم(متعال خداوند 

.  پس رسول خدا باالترين راسخان در علم است:اند روايت شده آه فرموده، داند در دانش آسى نمى

خداوند هيچگاه چيزى را فرو . تعليم آرده استخداوند به او تمام آنچه را آه از تنزيل و تأويل فرو فرستاده، 

 تا آنجايى آه .آند آيد تعليم مى فرستد مگر اين آه علم او را به پيامبر و اوصيائى آه بعد از او مى نمى
قرآن خاّص و عاّم، محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ دارد و اين راسخان در علم هستند آه فرق : فرمودند

 .)٤٣٦(دانند ها را مى آن

 

 اسالم و ايمان

عرض )عليه السالم(به امام صادق : از جميل بن صالح روايت شده است آه گفت. ١
عليه (آنند؟ امام صادق  به من خبر بده از اسالم و ايمان آه آيا باهم فرق مى: آردم

 . اّما اسالم با ايمان مشارآت ندارد. ايمان با اسالم مشارآت دارد: پاسخ دادند)السالم

 :آن حضرت فرمودند. اين دو را براى من توصيف نمائيد: عرض آردم

، به حقنت )صلى اهللا عليه وآله(اإلسالم شهادة أن ال إله إّال اهللا والتصديق برسول اهللا«

ى ظاهره جماعة الناس ، واإليمان الهدى الدماء وعليه جرت المناآح والمواريث وعل

                                                           
 .الّرجال ، باب معنى وطء اعقاب١٦٤ / ١خبار اال معانى.  ٤٣٣
 .١هم الهداة، ح ) عليهم السالم(، آتاب الحّجه، باب اّن االئّمه١٩١ / ١آافى .  ٤٣٤
 .٤، آتاب الحّجه، باب نادر فيه ذآر الغيب، ح ١/٢٥٧آافى .  ٤٣٥
 .٢، ح )عليهم السالم(، آتاب الحّجه باب اّن الراسخين فى العلم هم االئّمه١/٢١٣ آافى . ٤٣٦



وما ثبت في القلوب من صفة اإلسالم وما ظهر من العمل ، واإليمان أرفع من اإلسالم 

 ;»بدرجة

بوسيله اين آار . اسالم اين است آه شهادت به وحدانّيت خداوند داده و رسول خداوند را تصديق نماييد

گيرد و بسيارى از مردم بر همين  ساس صورت مىها حفظ شده و ازدواج و ميراث بر همين ا خون

ها از اوصاف اسالم ثبت  اّما ايمان عبارت است از هدايت و آنچه را آه در دل. اند ظاهر اسالم مانده

پس ايمان يك درجه از اسالم باالتر . رسد شده و در مرحله عمل از انسان مؤمن به ظهور مى

 .)٤٣٧(است

اى به وسيله عبدالملك بن اعين به  نامه: از عبدالّرحيم قصير روايت شده آه گفت. ٢
آن .  فرستاده و از ايشان درباره حقيقت ايمان سؤال آردم)عليه السالم(سوى امام صادق
 :ين چنين پاسخ دادنداى آه به وسيله همان شخص براى من فرستادند، ا حضرت در نامه

 

اى، ايمان اقرار به زبان و پيمان قلبى و عمل آردن به آن  خدايت رحمت آند آه از ايمان سؤال آرده

و . اند ايمان داراى اجزائى است آه هر آدام به يكديگر پيوسته. پيمان بوسيله اعضا و جوارح است

تو آه هرگاه آسى از دايره ايمان بيرون رفت يا سه دايره تو در [اند ايمان، اسالم و آفر سه خانه

شود و  هنوز در دايره اسالم باقى است و هرگاه از دايره اسالم بيرون رفت وارد دايره آفر مى

شود آه بنده خدا قبل از آنكه مؤمن باشد  گاه مى] رابطه اين سه از باب عموم و خصوص مطلق است

پس اسالم قبل از ايمان و ايمان با اسالم . مسلمان نباشدشود آه مؤمن باشد اّما  اما نمى. مسلمان است

 .)٤٣٨(است شريك

: گفت آند آه  نقل مى)عليه السالم( عبدالّله بن مسكان از يكى از اصحاب امام صادق.٣
: پاسخ دادند)عليه السالم(الم چيست؟ امام صادقاس:  عرض آردم)عليه السالم(به امام صادق

نام دين خدا اسالم است و اين دين قبل از اين آه شما به وجود بياييد و اآنون آه وجود داريد و بعد از . دين خدا

اّما آسى آه به دستورات خداوند متعال . هر آس به دين خدا اقرار نمايد مسلمان است. شما ثابت و برقرار است

 .)٤٣٩(، مؤمن استعمل آند

 

 تفّقه در دين

 روايت شده آه )عليه السالم(از عبدالّله بن الّرحمن زيد از پدرش از امام صادق. ١
 :گفت

                                                           
 .١كفر، باب اّن االيمان يشارك االسالم، ح ، آتاب االيمان و ال٢٥ / ٢آافى .  ٤٣٧
 .١، آتاب االيمان و الكفر، باب اّن االسالم قبل االيمان، ح ٢٧ / ٢آافى .  ٤٣٨
 .٤ باب اّن االيمان مبثوث لجوارح البدن آّلها، ح ٣٠، آتاب االيمان و الكفر، باب ٣٨ / ٢آافى .  ٤٣٩



طلب العلم فريضة على آل مسلم ، أال وأن اهللا يحب : )صلى اهللا عليه وآله(اهللا قال رسول«
 ;»بغاة العلم

به دنبال علم رفتن بر هر مسلمانى واجب است، آگاه :  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 .)٤٤٠(اند دوست دارد باشيد آه خداوند آنان را آه راه دانش را برگزيده

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از ابوجعفر احول از امام صادق. ٢

ويسعهم أن يأخذوا بما يقول . ال يسع الناس حّتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم «

 ;»وإن آان تقّية

گويد اگرچه   او مىنه اينكه آنچه را آه. مردم بايد بپرسند و تفّكر و تفّقه آنند و امام خود را بشناسند

 .)٤٤١(از روى تقّيه باشد به آن عمل آنند

عليه (شنيدم امام صادق:  روايت شده آه گفت)عليه السالم(از جميل از امام صادق. ٣

 :فرمود مى)السالم

م ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا عال: يغدو الناس على ثالثة أصناف«

 ;»المتعلمون وسائر الناس غثاء

ارزشى آه به خار و خاشاك مانند، ما دانشمندانيم  دانشمند، دانشجو و گروه بى. اند مردم بر سه دسته

 .)٤٤٢(اند و شيعيان ما دانشجو و ديگر مردمان خار و خاشاك

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(البخترى از امام صادق از ابى. ٤

اند و اين بدان سبب است آه پيامبران درهم و دينارى از خود  همانا دانشمندان ميراث داران پيامبران

ديث استفاده پس هر آس از آن احا. اند بلكه آنان احاديث خود را به جا گذاشته. اند به ارث نگذاشته

گيريد؟ همانا آه در ميان ما  پس بنگريد آه دانش خود را از چه آسى مى. آند بهره شايانى برده است

بيت در هر نسلى جانشينان عادلى هستند آه تحريف غاليان و جعل دروغگويان و تأويل نادانان  اهل

 .)٤٤٣(آنند را از آن احاديث دور مى

 

 

 منابع تشريع اسالمى

                                                           
 .١فرض علم، ح ، باب ١، آتاب فضل العلم، باب ٣٠ / ١آافى .  ٤٤٠
 .٤ باب سؤال عالم و تذاآره، ح ٩، آتاب فضل العلم، باب ٤٠ / ١آافى .  ٤٤١
 .٤اف الّناس، ح ، باب اصن٣العلم، باب  ، آتاب فضل٣٤ / ١آافى .  ٤٤٢
 .٢، باب فضل العلماء، ح ٢ آتاب فضل العلم باب ٣٢ / ١آافى .  ٤٤٣



هيچ چيزى نيست مگر اينكه :  روايت شده آه فرمود)عليه السالم( از حّماد از امام صادق.١

 .)٤٤٤(است در باره آن يا در قرآن و يا در سّنت حكمى آمده

 : روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از مزارم از اباعبدالّله امام صادق. ٢

به خدا قسم آه . خداوند تبارك و تعالى قرآن را نازل آرده و در آن همه چيز را بيان داشته است

خداوند هيچ چيزى را آه بندگان به آن نياز داشته باشند باقى نگذاشته مگر اينكه آن را در قرآن فرو 

اى  رستاده است تا اينكه بندگان خدا نتوانند بگويند اى آاش آه درباره اين مسأله در قرآن آيهف

 .)٤٤٥(بود

 :فرمود)عليه السالم(امام صادق: از معّلى بن خنيس روايت شده آه گفت. ٣

در او اختالف داشته باشند مگر اينكه اصل آن در آتاب خدا اى نيست آه دو نفر  هيچ مسأله

 .)٤٤٦(رسد اّما عقل مردمان به درك آن نمى. موجوداست

 

 )عليهم السالم(علم ائّمه

 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(از امام صادق: عبداالعلى بن اعين روايت آند آه. ١

و به آتاب خدا دانا هستم آه در آن جريان پيدايش مخلوقات و هرچه تا  مدهمن از پيامبر به وجود آ

روز قيامت به وقوع خواهد پيوست، اخبار آسمان و زمين و بهشت و دوزخ و آنچه واقع شده و 

آنم نسبت به قرآن آريم آشنا  شود ذآر شده است من همان گونه آه به آف دست خود نگاه مى مى

 .)٤٤٧()فيه تبيان آل شيء در آن روشنگرى براى هر چيز است(: دفرماي هستم و خداوند مى

صلى اهللا عليه (رسول خدا: آند آه فرمود  روايت مى)عليه السالم(ابوبصير از امام صادق. ٢

 هزار باب از علوم گشود آه از هر بابى از آن هزار باب ديگر گشوده )عليه السالم( به حضرت على)وآله

اى است به طول هفتاد ذراِع  صحيفه جامعه، در نزد ما موجود است آه نامه: تا اينكه فرمود، شود مى

، آه به امالء پيغمبر اآرم و از دهان مبارك آن حضرت و به خّط حضرت )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

هر چه را آه مردم به آن  بوده و به دست خود آن حضرت نوشته و در آن تمام حالل، حرام و )عليه السالم(على

شود يا خسارتى آه از  آنند، حّتى أرش خدش يعنى ميزان ديه خراشى آه بر انسان وارد مى احتياج پيدا مى

 .گردد نيز ذآر شده است خراش بر اموال مردم واجب مى

                                                           
 .٤، باب ردع للكتاب، ح ٢٠، آتاب فضل العلم، باب ٥٩ / ١آافى .  ٤٤٤
 .١، باب ردع للكتاب، ح ٢٠، آتاب فضل العلم، باب ٥٩ / ١آافى .  ٤٤٥
 .٦، ح ٦٠ / ١همان مصدر .  ٤٤٦
 .٨، باب ردع للكتاب، ح ٢٠، آتاب فضل العلم، باب ٦١ / ١آافى .  ٤٤٧

َو َنزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب «البته آيه شريفه در متن روايت به همين ترتيب آمده است، اما اين آيه در قرآن به اين صورت آمده است
 »بر تو نازل آرديم...  َشْيء و اين آتاب را آه روشنگر هر چيزى استِتْبياًنا ِلُكلِّ

 .٨٢ /نحل



اجازه : آن حضرت دست خود را به سوى من دراز آرد و گفت: ابوبصير گويد

هر آار . خدا مرا قربانت آند، من به شما تعّلق دارم: عرض آردم دهى اى ابامحّمد؟ مى
 در آن :آن حضرت با دست خود مرا لمس آرد و سپس فرمود. خواهيد انجام بدهيد مى

ـ آن حضرت گويا قدرى ناراحت شده بود  صحيفه جامعه حّتى خسارت اين مقدار فشار نيز آمده است
 .)٤٤٨(ـ

شنيدم )عليه السالم(از امام صادق: العالء روايت شده است آه گفت از حسين بن ابى. ٣
به حضرت عرض آردم در آن چه چيزى  همانا آه جفر سپيد در نزد من است: فرمود آه مى

ل و زبور داوود، تورات موسى، انجيل عيسى، صحف ابراهيم، همه حال: است؟ آن حضرت فرمود

آنم آه قرآن هم در آن باشد، و در آن چيزهايى است آه مردم به  و من گمان نمى. ها و مصحف فاطمه حرام

حّتى در آن ديه نواختن يك تازيانه، نيم . آنيم آنند، اّما ما به سمت آسى احتياج پيدا نمى سمت ما احتياج پيدا مى

 .)٤٤٩( نيز هست]ه خراشيدگىدي[تازيانه يا يك چهارم تازيانه و حتى َاْرِش َخْدش 

 

 هاى انحرافى راه

قياس و رأى را رها آن آه آنچه را گروهى درباره دين خدا :  فرمودند)عليه السالم(امام صادق. ١

 .)٤٥٠(اند، دليلى آشكارى ندارد گفته

 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(شيبه خراسانى گويد از امام صادق ابى. ٢

إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم تزدهم المقاييس من الحق إّال بعدًا، «

 ;»وان دين اهللا ال يصاب بالمقاييس

چرا . ها را فقط از حّق دورتر آرد اّما آن قياس آن. اند  قياس طلب آردهصاحبان قياس، دانش را با

 .)٤٥١(آيد آه دين خداوند با قياس به دست نمى

اند آمده   براى معتقدان به رأى و قياس نوشته)عليه السالم(اى آه امام صادق  در نامه.٣
 :است

آند، چيز ديگرى را قبول نداريم، پس  ما جز آنچه را آه عقل و فهم ما درك مى: گويند آنان مى

ها را وانهاده و رها  آن. اند مبتال ساخته است ها را به اين روزى آه گرفتار آمده خداوند متعال آن

ها راضى بود،  اگر خداوند از آار آن.  خود گشته و خود خبر ندارندآرده است، تا آنجا آه بنده نفس

                                                           
 .١ فيه ذآر الّصحيفه، ح ، آتاب الحّجة، باٌب٢٣٨ / ١آافى .  ٤٤٨
 .٣، آتاب الحّجه، باب فيه ذآر صحيفه، حديث ٢٤٠ / ١آافى .  ٤٤٩
 .٤، باب عّلة المرارة فى االذنين، ح ٨١ باب ٨٨ / ١الشرايع  علل.  ٤٥٠
 .١٨، از ابواب صفات قاضى، ح ٦، قضاء، باب ٤٣ / ٢٧وسائل به نقل از آافى .  ٤٥١



فرستاد آه در ميان آنان داورى آرده و آنان را از اين حالت باز  ها پيامبر نمى ديگر براى آن

 .)٤٥٢(دارد

شنيدم آه )عليه السالم(مام صادقاز ا:  در وصّيت مفّضل بن عمر آمده است آه گفت.٤
شود،  هر آس عمل خود را بر پايه شّك يا ظّن محكم آند، عمل او ارزشى نداشته و حبط مى: فرمود مى

 .)٤٥٣(همانا آه حّجت خدا حّجتى روشن و آشكار است

عليهم ( از پدران بزرگوارش)يه السالمعل(از مسعدة بن صدقه از امام صادق. ٥

از ظّن و گمان بپرهيزيد آه :  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: روايت شده آه فرمودند)السالم

 .)٤٥٤(هاست ترين دروغ همانا ظّن و گمان دروغ

 

 هايى از آج فهمى در مسائل دينى  نمونه

:  عرض آردم)عليه السالم( عبدالمؤمن انصارى روايت آند آه به امام صادق.١
اختالف در ميان اّمت ; »اختالف ُاّمتي رحمة«: آنند آه فرمود گروهى از رسول خدا روايت مى

اگر اختالف در ميان :  گفتم،»گويند راست مى«: فرمودند)عليه السالم(امام صادق. من رحمت است
عليه (امام صادق! جتماع در ميان اّمت مايه عذاب استپس ا. اّمت رحمت است

صلى اهللا (منظور پيامبر اآرم. اند، نيست اى و آنان به آن راه رفته اين گونه آه تو گمان آرده: فرمودند)السالم

اى  دسته[آنند تا  اى آوچ نمى اى از آنان، دسته پس چرا از هر فرقه(: اين آيه از قرآن آريم است)عليه وآله

از آيفر [ باشد آه آنان -وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند- در دين آگاهى پيدا آنند و قوم خود را ]نند وبما

 بروند و دانش )صلى اهللا عليه وآله(ها را امر آرده تا به سمت پيامبر اآرم  پس خداوند متعال آن.)بترسند؟] الهى

 برگردند و آن دانش را به آنان بياموزند، مراد از آلمه اختالف، رفتن سپس به سمت قوم و قبيله خود. بياموزند

 .)٤٥٥(بلكه دين خدا يك دين بيشتر نيست. ها به شهرهاست نه اختالف پيدا آردن در دين خدا آن

 به سوى )عليه السالم(اين نامه از امام صادق: اسماعيل بن مخّلد سّراج گويد. ٢
 :آند تا آنجا آه گويد او نامه را ذآر مى. اصحابش صادر شد

ها عهد و پيمان آرده بود،  از وفات خود با آن قبل )صلى اهللا عليه وآله(آنان در حالى آه پيامبر اآرم

توانيم بر اساس آنچه را آه رأى مردم بر آن   ما مى)صلى اهللا عليه وآله(گويند پس از دنيا رفتن پيامبر اآرم مى

                                                           
 .٧٦، ح ٧الّظلم، باب  ، آتاب مصابيح٢٠٩ / ١محاسن .  ٤٥٢
 .٨، آتاب االيمان و الكفر، باب الشّك، ح ٤٠٠ / ٢آافى .  ٤٥٣
 .٩٤، احاديث متفّرقه، ح ٢٩قرب االسناد .  ٤٥٤
 . فى معنى قوله اختالف اّمتى رحمه١ / ١٥٧االخبار  معانى.  ٤٥٥

 آلمه اختالف داراى دو معنى است و در لغت به معنى رفت و آمد دانند آه البته آنان آه با زبان عربى آشنايى دارند مى
 .نيز آمده است



آنان در اين آار مخالف خدا و رسول او هستند، پس هيچ آس جرأت بر خدا پيدا نكرده . اجتماع آرده عمل آنيم

 .كارتر از آنان آه اين چنين اعتقادى دارند نيستو ضاللتش آش

 مردم اجازه نداشتند )صلى اهللا عليه وآله(و همچنان آه در زمان حيات پيامبر اآرم: تا آنجا آه فرمود

در مقابل آالم و نظر آن حضرت به هوا و هوس و رأى و قياس خود عمل آنند، همچنين پس از رحلت آن 

سپس .  به هوا و رأى و قياس خود در مخالفت با آن حضرت عمل نمايدحضرت نيز آسى اجازه ندارد تا
ها تمّسك جوييد و از هوا و   و سّنت او پيروى آنيد و به آن)صلى اهللا عليه وآله( از آثار رسول خدا:فرمودند

ت چرا آه گمراهترين مردم در نزد خدا آسى است آه بدون هداي. هوس و آراء و عقايد عقلى خود پيروى نكنيد

 .رود خداوندى به دنبال هوا و رأى خود مى

 :و همچنين فرمودند

وسّنته، وآثار األئمة الهداة من  )صلى اهللا عليه وآله(أّيتها العصابة، عليكم بآثار رسول اهللا«

 من بعده وسنتهم، فإّنه َمن أخذ بذلك فقد اهتدى )صلى اهللا عليه وآله(أهل بيت رسول اهللا

 ;»...وَمن ترك ذلك ورغب عنه ضّل

بيت   و سّنت او آثار ائّمه هدى از اهل)صلى اهللا عليه وآله(اى جماعت، بر شما باد آه آثار رسول خدا

چرا آه هر آس چنگ به ريسمان آنان بزند هدايت شده و هر آس . رسول خدا را پس از او دريابيد

 .»شود اين آار را ترك آرده و از او روگردان شود، گمراه مى

 .)٤٥٦(او اين نامه را آامال تا آخر ذآر آرده است

 

 روش تفّقه در دين 

حّق خداوند بر بندگان :  عرض آردم)عليه السالم(به امام صادق:  هشام بن سالم گويد.١
 :چيست؟ آن حضرت فرمودند

. دانند خوددارى آنند دانند بگويند و از آنچه نمى حّق خداوند بر بندگان اين است آه آنچه را آه مى

 . )٤٥٧(اگر آنان چنين آنند حّق خداوند را اداآنند

 : روايت آند آه فرمود)عليه السالم(هشام بن سالم از امام صادق. ٢

 ;»إّنما علينا أن نلقي إليكم اُالصول وعليكم التفريع«

گوييم فروعات  بر ماست آه اصول را به شما بگوييم و بر شماست آه طبق اصولى آه ما به شما مى

 .)٤٥٨(را آشف آنيد

                                                           
 .١عبدالّله، ح  ، آتاب الّروضة، رسالة ابى٢ / ٨روضه آافى .  ٤٥٦
 .٥٣، حّق الّله عّز و جّل فى خلقه، ح ٤، مصابيح الّظلم، باب ٢٠٤ / ١محاسن .  ٤٥٧
 .، ما استطرفه من جامع البزنطى٥٧٥ / ٣سرائر .  ٤٥٨



 به ما )عليه السالم(امام صادق:  گفتآند آه  ابن مسكان از حبيب نقل مى.٣
 :فرمودند

ها تابع  بعضى از آن. اند هاى مختلف رفته تر از شما نيست، مردم به راه آسى در نزد من محبوب

اّما شما تابع . ها تابع آراء و نظرات عقلى خود گشتند بعضى از آن. اند هوا و هوس خود شده

 .)٤٥٩(ايد آه ريشه دار است اى شده نظريه

از شما روايت شده آه :  گفتند)عليه السالم(آند آه به امام صادق  هشام روايت مى.٤
ها هستند؟  نمراد از خمر و ميسر و انصاب و ازالم در آيه شريف قرآن، بعضى از انسا

فهمند مورد خطاب  خداوند هيچگاه خلق خود را با چيزهايى آه نمى: پاسخ دادند)عليه السالم(امام صادق

 .)٤٦٠(دهد قرار نمى

نفر دو : پرسيدم )عليه السالم(از امام صادق: از عمر بن حنظله روايت شده آه گفت. ٥
تكليف چيست؟ . آنند اى مانند ِدْين يا ميراث اختالف مى از اصحاب ما در يك مسأله

 :حضرت پاسخ دادند

آند و در حالل و حرام ما نظر آرده،  در ميان خود گشته و آسى را پيدا آنند آه حديث ما را نقل مى

پس اگر . حاآم قرار دادمپس بايد به حكم او راضى شوند آه من او را بر شما . داند احكام ما را مى

او حكم ما را بيان آرد و يكى از آن دو نفر حكم او را قبول نكرد، حكم خداوند را سبك شمرده و حكم 

 .)٤٦١(ما را رّد آرده است و هر آس ما را رّد آند خدا را رّد آرده و اين آار در حّد شرك به خداست

:  عرض آردم)عليه السالم(به امام صادق: در ادامه همان حديث عمر بن حنظله گويد
اگر هر آدام از دوطرف دعوى يكى از اصحاب را آه داراى همين صفاتى آه شما 

دو در حكم فرموديد هست اختيار آنند و آن دو را در امر خود حكم قرار دهند، سپس آن 
 اختالف آنند تكليف چيست؟

تر، راستگوتر  تر، فقيه حكم، حكم آن آسى است آه از ميان آن دو عادل:  پاسخ دادند)عليه السالم(امام

 .شود و باتقواتر باشد و به حكم طرف مقابل اعتنا نمى

آن دو نفر هر دو عادل و در نزد اصحاب مورد : خدمت آن حضرت عرض آردم
حال تكليف . ها را بر ديگرى ترجيح دهيم توانيم هيچ آدام از آن مىقبول هستند و ن

 چيست؟

                                                           
، چاپ مجمع جهانى ٨٨، باب االحواء، ح ٢٣، آتاب الّصفوه و الّنور و الّرحمه، باب ٢٥٤ / ١اسن مح.  ٤٥٩

 ).عليهم السالم(بيت اهل
 .١٣، از ابواب ما يكتسب به، حديث ٣٥، باب ١٦٧ / ١٧وسائل .  ٤٦٠
 .٣٣ و ٣٢االّتفاق على عدلين فى الحكومه، ح  ، القضايا و االحكام، باب٨ / ٣من ال يحضره الفقيه .  ٤٦١



اند؟  اند، به چه روايتى از ما تمسك آرده بينيم در حكمى آه صادر آرده مى: حضرت پاسخ دادند

اند، حكم او را قبول آرده و روايتى را  پس استناد هر آدام به روايتى بود آه اصحاب شما بر آن اجماع آرده

چرا آه آنچه مورد اتفاق نظر باشد، شّك از آن . گذاريم نادر بوده و در نزد اصحاب مشهور نيست، آنار مىآه 

 :عمر بن حنظله گويد، شود برداشته مى

آنند هر دو  اگر دو روايتى آه آن دو نفر نقل مى: به آن حضرت عرض آردم
 مشهور باشند و از راويان ثقه نقل شده باشند تكليف چيست؟

نگاه آنيد آه از ميان اين دو روايت آدام يك موافق با حكم قرآن :  پاسخ دادند)عليه السالم(امام صادق

آن را بگيريد و آنچه را آه حكمش مخالف با حكم . باشد و سّنت و مخالف با حكم عاّمه يعنى غير شيعه مى

 .آتاب يا مخالف سّنت و يا موافق با عاّمه است آنار بگذاريد

آنيم آه اين دو فقيه هر دو  اين گونه فرض مى. خدا مرا فدايت آند: معرضه داشت
بينيم آه يكى از اين دو خبر موافق با عاّمه  اّما مى. اند حكم را از آتاب و سّنت اخذ آرده
 به آدام يك بايد عمل آنيم؟. و ديگرى مخالف با عاّمه است

 . است آه مخالف با عاّمه باشد راه رشد در آن روايتى: فرمودند)عليه السالم(امام صادق

خداوند مرا قربانت آند، اگر هر دو خبر با نظر عاّمه موافق بودند : عرضه داشتم
 تكليف چيست؟

آنيم آه حاآمان و قاضيان عاّمه به آدام يك از اين دو روايت ميل  نگاه مى: آن حضرت پاسخ دادند

 .نماييم آنيم و ديگرى را اخذ مى  ترك مىدهند، آن را بيشترى دارند و آن را مورد استناد قرار مى

 ها به هر دو خبر يكسان عمل آرده باشند تكليف چيست؟ اگر حّكام آن: عرض آردم

، )٤٦٢(اگر آار به اينجا رسيد، اين مسأله را آنار بگذار تا امام خود را ببينى: آن حضرت فرمودند

 .)٤٦٣(ناك بسيار بهتر است از فرو رفتن در گرداب هالآت ا آه توّقف آردن در نزد امور شبهههمان

 

 قواعد فقهى آّلى 

مردى يك روز، دو :  عرض آردم)عليه السالم(به امام صادق: موسى بن بكر گويد. ١
آيا او چه اندازه بايد نمازش را . ماند روز يا سه روز يا چهار روز يا بيشتر بيهوش مى

 : پاسخ دادند)عليه السالم(قضا آند؟ امام صادق

أال أخبرك بما يجمع لك هذه األشياء آّلها؟ آّلما غلب اهللا عليه من أمر فاهللا أعذر «

 ;»لعبده

                                                           
 .در بعضى از نسخ آمده است امام زمان خود را ببينى.  ٤٦٢
 .١٠، آتاب فضل العلم، باب اختالف الحديث، ح ٦٧ / ١آافى .  ٤٦٣



ها در آن باشد؟ خداوند عذر بندگانش را   همه اين سؤالاى آّلى آه جواب آيا تو را خبر ندهم به قاعده

 .)٤٦٤(پذيرد در همه امور غير اختيارى مى

 : فرمودند)عليه السالم(امام صادق: از محّمد بن علّى بن الحسين روايت است آه گفت. ٢

 ;»آّل شيء مطلق حّتى يرد فيه نهي«

 .)٤٦٥( است تا اينكه در آن از جانب خدا نهيى برسدهر چيزى آزاد

 شنيدم آه )عليه السالم(از امام صادق:  از داوود بن فرقد روايت شده آه گفت.٣
 : فرمود مى

را آه هر آلمه ممكن است بر ترين مردميد، چ اگر شما معناى آالم ما را بفهميد و درك آنيد، فقيه

اى تغيير بدهد آه  تواند آالم خود را به گونه چند وجه معناى مختلفى پيدا آند، انسان اگر بخواهد مى

 .)٤٦٦(معنايش عوض شود ولى دروغ نباشد

عليه (امام صادق: اسحاق ارجانى روايت مرفوعى نقل شده است آه گفت  از ابى.٤

دهيم به رواياتى آه مخالف با نظر اهل سّنت است عمل  دانى چرا دستور مى آيا مى : اند فرموده)السالم

در امر دين هر )عليه السالم(به اين دليل آه حضرت على: دانم، آن حضرت فرمودند نمى: گفتم؟ آنيد

خواستند امر آن حضرت را  دادند، اّمت از روى آينه و عنادى آه با آن حضرت داشته و مى دستورى مى

پرسيدند، هنگامى  آمدند و از اميرالمؤمنين مسأله مى به همين خاطر مى. آردند باطل آنند، مخالف آن عمل مى

 .)٤٦٧(آردند تا مردم را به اشتباه بيندازند ها ضّد آن را عمل مى داد، آن آه آن حضرت فتوا مى

مردم : اند فرموده )عليه السالم(امام صادق: از منصور بن حازم روايت شده آه گفت. ٥

 .)٤٦٨(پذيرد اّما آسى آه داراى عذر شرعى باشد، خداوند عذر او را مى. اند در امر و نهى خدا واقع شده

آيا مهر :  سؤال آردم)عليه السالم(از امام صادق: بصير روايت شده آه گفت  از ابى.٦
تواند براى او نگاه دارد تا او بر آن سجده آند؟ آن  يا جاى سجده مريض را زن مى

ن آار مجبور باشد و در نزد او غير از تواند انجام دهد، مگر اينكه به اي اين آار را نمى: حضرت فرمودند

آن زن ديگرى نباشد و هيچ حرامى نيست مگر اينكه در هنگام ضرورت و اضطرار خداوند آن را حالل آرده 

 .)٤٦٩(است

                                                           
 .٢٤، ابواب مابعد االلف، ح ٦٤٤ / ٢خصال .  ٤٦٤
 .٩٣٧القنوت و استحبابه، ح ... ، باب وصف الّصالة٣١٧ / ١فقيه .  ٤٦٥
 .١، باب ١ / ١االخبار  معانى.  ٤٦٦
 .١، ح ...اجلها يجب االخذ بخالفه، العّلة اّلتى من ٣١٥، باب ٥٣١ / ٢الشرايع  علل.  ٤٦٧
 .٢٤٢، باب االمر و الّنهى، ح ٢٦لم، باب ، آتاب مصابيح الّظ٢٤٥ / ١محاسن .  ٤٦٨
 .١، باب صالة الغريق و المتوّحل و المضطرب بغير ذلك، ح ١٤، باب ١٧٧ / ٣تهذيب .  ٤٦٩



خداوند متعال بسيار :  روايت آند آه فرمود)عليه السالم(هشام بن سالم از امام صادق. ٧

بزرگوارتر است از اينكه به مردم تكليفى واگذار آند آه آنان طاقت انجام آن را نداشته باشند و خداوند متعال 

 .)٤٧٠(عزيزتر از آن است آه در حكومت و سلطنت او آارى اّتفاق بيافتد آه خداوند آن را نخواسته باشد

زمين : عرض آردم)عليه السالم(به امام صادق: عبداالعلى مولى آل سام گويد.  ٨
اآنون چگونه وضو . ام خوردم و ناخن دست من شكسته است و من بر آن مرهم نهاده

: شود  اين آيه شريف قرآن فهميده مى اين حكم و اشباه و نظاير آن از:بگيرم؟ آن حضرت پاسخ دادند

 .)٤٧١(بر روى همان مرهم دست بكش)است و در دين بر شما سختى قرار نداده(

هر چيز :  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از عبدالّله بن سنان از امام صادق. ٩

اى آه آن را آنار بگذارى، همه  پس تا وقتى آه حرام را به صورت مشّخص نشناخته. ى داردحالل و حرام

 .)٤٧٢(چيز براى تو حالل است

 روايت شده است آه پيامبر )عليه السالم(از معاوية بن عّمار از امام صادق. ١٠
اآنون اعمال را : هنگامى آه از طواف و نماز طواف فارغ شد، فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

: فرمايد پس به آوه صفا برويم، خداوند متعال مى. از آنجا شروع آنيد آه خداوند متعال دستور به آن داده است

 .)٤٧٣()از شعاير خداست» مروه«و » صفا«در حقيقت، (

آنچه را آه : آند آه فرمود  روايت مى)عليه السالم(زآرّيا بن يحيى از امام صادق. ١١

 .)٤٧٤(خداوند دانش آن را از بندگان پنهان داشته است، آن حكم از بندگان برداشته شده است

درباره حرام  )عليه السالم(از امام صادق: قل شده است آه گفت از حريز از زراره ن.١٢
 :آن حضرت پاسخ دادند. و حالل سؤال آردم

حالل محّمد حالل الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة، ال يكون غيره وال «
 ;»يجيء غيره

 اين نخواهد شد و حالل محّمد تا روز قيامت حالل، و حرام او تا روز قيامت حرام است، غير از

 .)٤٧٥(نخواهد آمد

 

 )عليه السالم(هايى از فقه امام صادق  نمونه

 اين :آند آه آن حضرت فرمودند  روايت مى)عليه السالم( ابن اذينه از امام صادق.١

درباره چه موضوعى؟ . خدا مرا قربانت آند:  عرضه داشتمآنند؟ ناصبيان چه چيز روايت مى
                                                           

 .١٤ّتوحيد، باب الجبر و القدر و االمر بين االمرين، ح ، آتاب ال١٦٠ / ١آافى .  ٤٧٠
 .٢٧، باٌب فى صفة الوضوء و الفرض منه، ح ١٦، باب ٣٦٣ / ١تهذيب .  ٤٧١
 .٤٢٠٨، باب الّذبائح و المآآل، ح ٣٤١ / ٣من ال يحضره الفقيه .  ٤٧٢
 .٦، ح ١٠، باب ١٤٥ / ٥تهذيب .  ٤٧٣
 .، باب الّتعريف و البيان و الحّجه و الهدايه٦٤، باب ٩ / ٣١٤توحيد .  ٤٧٤
 .١٩، آتاب فضل العلم، باب البدع و الرأى و المقاييس، ح ٥٨ / ١آافى .  ٤٧٥



ابّى بن آعب در : گويند آنان مى: گفتم.  درباره اذان و رآوع و سجودشان:آن حضرت فرمودند
دين خدا عزيزتر از آن است . گويند آنان دروغ مى: فرمودند)عليه السالم(خواب ديده است، امام صادق

 .)٤٧٦(]آن به وسيله خواب و رؤيا بيان شوديعنى احكام [آه در خواب ديده شود

 : فرمودند)عليه السالم( از عيص بن قاسم روايت شده است آه امام صادق.٢

: اش را افطار آند و فرموده است رود، بايد روزه هنگامى آه آسى در ماه رمضان به مسافرت مى

 از مدينه به سمت مّكه در ماه رمضان خارج شد، به همراه آنان مردم ) عليه وآلهصلى اهللا(پيامبر اآرم

رسيدند، ] آه سه ميل با مدينه فاصله داشت[هنگامى آه به منطقه آراء غميم . و پيادگان بودند

آن حضرت آب را نوشيده و افطار . آن هنگام وقتى بين ظهر و عصر بود. اى آب خواستند آاسه

ها را  اى بر روزه خود ماندند و آن اّما عّده. ز به همراه آن حضرت افطار آردندآرده و مردم ني

آه هميشه بايد همه به آخرين دستور رسول خدا عمل  عصاة يا سرپيچى آنندگان ناميدند، درحالى

 .)٤٧٧(آنند

هيچ چيزى آب را . خداوند متعال آب را پاك آننده آفريد: اند فرموده)سالمعليه ال(امام صادق. ٣

 .آند مگر اينكه رنگ، طعم يا بوى آب را تغيير دهد نجس نمى

 هنگامى آه آب به قدر آر رسيد، چيزى او را نجس : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٤

 .آند نمى

س خود را پس از آغشته شدن به بول هر حيوانى آه لبا: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٥

 .شود، بشوييد گوشتش خورده نمى

هنگامى آه چشم، گوش و قلب به خواب رفت، وضو واجب : اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٦

اگر در آنار اين شخص خوابيده چيزى حرآت آند و او متوّجه آن : ، گفته شدشود مى
شود مگر  با اين چيزها وضو باطل نمى:  فرمودند)عليه السالم(دقنشود حكمش چيست؟ امام صا

اينكه يقين آند آه به خواب عميق فرو رفته است و شاهد آشكارى بر اين بيابد و اّال بر يقين وضوئى آه داشته 

 .شود و حتمًا بايد يقين ديگرى يقين را از بين ببرد باقى است و هيچگاه يقين با شك نقض نمى

 .است آند و خواب نيز حدث وضو را جز حدث باطل نمى: اند  فرموده)عليه السالم(دق امام صا.٧

اى، اگر صداى  هنگامى آه در محّل قضاى حاجت نشسته: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٨

مگذار، چرا آه ياد خدا گويد بگو و در آن حال ذآر خدا را فرو  اذان را شنيدى، زير لب آنچه را آه مؤذن مى

 .در هر حالى نيكوست

اگر در وضوى خود شك آردى و شك تو پس از پايان : اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٩

شك در جايى قابل اعتناست آه هنوز آن آار . وضو و مشغول شدن به آار ديگرى بود، شّك تو قابل اعتنا نيست

 .تمام نشده باشد
                                                           

 .، آتاب الّصالة، باب الّنوادر٤٨٢ / ٣آافى .  ٤٧٦
 .٥، آتاب الّصيام، باب آراهّية الّصوم فى الّسفر، ح ١٢٧ / ٤آافى .  ٤٧٧



امام . درباره نشستن جنب در مساجد سؤال شد)ه السالمعلي(از امام صادق. ١٠
 )صلى اهللا عليه وآله(اّما به غير از مسجدالحرام و مسجدالّنبى. جايز نيست: فرمودند)عليه السالم(صادق

 .تواند از همه مسجدها عبورنمايد مى

نماز مّيت بر هر آسى آه از اهل قبله باشد و بميرد : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.١١

 .بخوانيد و حساب او را به خدا واگذار آنيد

هر چيزى آه به غير از خاك قبر بر باالى قبر بگذارند، : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.١٢

 .)٤٧٨(آند مى بر مّيت سنگينى

من لباس خود را به شخص غير :  عرض آرد)عليه السالم(مردى به امام صادق. ١٣
خورد و از گوشت خوك استفاده  دانم آه او شراب مى مى. دهم مسلمان ذّمى عاريه مى

گرداند قبل از اينكه آن را بپوشم و در آن  هنگامى آه او پيراهن مرا به من برمى. آند مى
در آن نماز : پاسخ دادند)عليه السالم(ت آه آن را بشويم؟ امام صادقنماز بخوانم، آيا واجب اس

اى و اآلن يقين ندارى آه آيا او  بخوان و آن را نشوى، بخاطر اينكه تو آن را به صورت پاك به او عاريه داده

ن پيدا پس اگر در آن نماز بخوانى اشكالى ندارد مگر اينكه يقين به نجس بودن آ. آن را نجس آرده است يا نه

 .آنى

 .است ها اول وقت هر نمازى دو وقت دارد و برترين آن: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ١٤

اى است آه به خداوند  همانا آه نافله به منزله هديه: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ١٥

 .شود پس هر زمانى آه آن را بدهى قبول مى. دهى مى

 :اند  فرموده)سالمعليه ال( امام صادق.١٦

 ;»السجود ال يجوز إّال على األرض أو على ما أنبتت األرض إّال ما أآل أو لبس«

رويد اگر خوردنى يا  رويد جايز نيست و آنچه از زمين مى سجده جز بر زمين و يا آنچه از زمين مى

 .پوشيدنى باشد، باز هم سجده بر آن جايز نيست

 :اند و آن حضرت فرموده. ١٧

 ;»َمن صّلى الصلوات الخمس جماعة، فُظنوا به آّل خير«

 .)٤٧٩(گونه ظّن و گمان خوبى به اوببريد اش را به جماعت بخواند، همه هر آس آه نمازهاى پنجگانه

 در رابطه با خواندن حمد و سوره توّسط مأموم در )عليه السالم(از امام صادق. ١٨
.  ضامن قرائت مأمومين است)عليه السالم(چرا آه امام. جايز نيست: فرمودند. نماز جماعت سؤال شد

 .باشد من قرائت مىها نيست، اّما ضا البّته امام جماعت ضامن تمام نماز آن
                                                           

 »باب اّنه يكره ان يوضع على القبر من غير ترابه;  « ٣٦، ابواب الّدفن، باب ٢الشيعه ج  وسائل.  ٤٧٨
عدم وجوبها باب تأّآد استحبابها فى الفرائض و  (١، آتاب الّصالة، ابواب صالة الجماعة، باب ٥الشيعة ج  وسائل.  ٤٧٩

 ).فيما ادل جمعة و العيدين



خداوند هيچ چيزى را بر اين اّمت شديدتر از زآات : اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ١٩

 .افتند است آه البّته عموم مسلمانان درباره همين واجب الهى به هالآت مى واجب نكرده

رود مگر اينكه  نمىهيچ مالى در خشكى و يا دريا از بين : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٢٠

افتد مگر اينكه در تسبيح خداوند  اى به دام صّياد نمى صاحب آن زآات را ضايع آرده است و هيچ پرنده

 .آوتاهى آرده باشد

إّنما فرض اهللا الصيام ليستوي به الغني «: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٢١

 .فقير در آن احساس تساوى آنندخداوند روزه را واجب آرده است تا غنّى و ; »والفقير

در سفر روزه نيست مگر در آن سه روزى آه خداوند : اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٢٢

 .)٤٨٠(متعال در حج گفته است

اگر در روز قيامت روزه ماه رمضان را آامل بياورى، : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٢٣

 .شود نمى ديگر درباره روزه از تو سؤالى

 : اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٢٤

 ;»إن صوم شهر رمضان لم يفرض اهللا صيامه على أحد من اُالمم قبلنا«

 .است هاى سابق واجب نكرده داوند روزه ماه رمضان را بر هيچ يك از اّمتخ

يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُآِتَب (:  در رابطه با آيه شريف قرآن)عليه السالم(از امام صادق. ٢٥

ايد، روزه بر شما  ى آه ايمان آوردهاى آسان )َعَلْيُكُم الصِّياُم َآما ُآِتَب َعَلى الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

 )مقرر شده بود، باشد آه پرهيزگارى آنيد] بودند[مقرر شده است، همان گونه آه بر آسانى آه پيش از شما 
هاى سابق فقط روزه ماه رمضان را بر  خداوند متعال در اّمت: آن حضرت پاسخ دادند. سؤال شد

ت ما را بر آنان فضيلت داده و روزه ماه رمضان را بر رسول و اّما اّم. ها واجب آرده بود پيامبران آن اّمت

 .اّمت، هر دو واجب آرده است

ها موجود است؟  آيا شب قدر در همه سال:  عرض شد)عليه السالم(به امام صادق. ٢٦
 .رود اگر شب قدر برداشته شود، قرآن از بين مى:  پاسخ دادند)عليه السالم(امام صادق

ها نازل  اگر مردم حج را ترك آنند، عذاب الهى بر آن: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٢٧

 .ها داده نخواهد شد شده و ديگر مهلتى به آن

 مادامى آه ;»ال يزال الدين قائمًا ما قامت الكعبة «: اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٢٨

 .آعبه در ميان مسلمانان برپا است، دين هم برپا است

 : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٢٩

                                                           
باب عدم جواز صوم شهر من الواجب فى الّسفر اّال الّنذر  (١١الشيعة ابواب من يصّح منه الّصوم، باب  وسائل.  ٤٨٠

 ...).ضرًا و ثالثة اّيامالمعّين سفرًا و ح



ها را به رفتن بر حج و ماندن در آنار آعبه مجبور  اگر مردم حج را ترك آنند، بر والى است آه آن

ها را بر اين   را ترك آنند، بر والى است آه آن)صلى اهللا عليه وآله(آند و اگر زيارت قبر پيامبر اآرم

المال  ظر مالى امكانات رفتن به اين سفر را ندارند، والى بايد از بيتها از ن اگر آن. آار مجبور نمايد

 .ها پول بدهد تا به اين سفر روحانى بروند مسلمين به آن

هاى سال  آورد، در همه ماه آسى آه عمره به جا مى: اند فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٣٠

 .ه، عمره ماه رجب استترين عمر اّما بافضيلت. تواند اين آار را انجام بدهد مى

در هر طواف واجب و  )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٣١

 .اند فرموده مستحّبى حجراالسود را استالم مى

 

 )عليه السالم(هايى از اندرزهاى امام صادق  نمونه

 : اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ١

ر صدهزار نفرى يا بيشتر، آسى پرهيزگارتر از او پيدا شود از شيعيان مورد آسى آه در يك شه

 .پسند ما نيست

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٢

اى آه از رفق و مدارا در امور برخوردار شده باشد، خداوند در رزق او وسعت داده  هر خانواده

شود آه صاحب  مدارا باعث مى. ر مال استاست، و مدارا در اداره امور زندگانى بهتر از وسعت د

شود آه هيچ چيز براى انسان باقى نماند،  اّما اسراف و تبذير باعث مى. آن هيچگاه درمانده نشود

 .)٤٨١(خداوند متعال خود اهل مداراست و مدارا را دوست دارد

 : به مردى فرمودند)عليه السالم( امام صادق.٣

اگر عاقبتش خوب بود . آنم آه هميشه قبل از انجام هر آارى به عاقبت آن بينديش به تو سفارش مى

 .شود، از آن دست نگهدار انجام بده و اگر ديدى به فتنه و شّر منتهى مى

 :اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٤

آورد مگر  گيرد، هيچ مريضى، سردرد و يا بدبختى به انسان روى نمى هيچ رگى از انسان نمى

آند بسيار  ها مؤاخذه نمى بخشد و به آن بخاطر گناهى آه انجام داده، و البّته گناهانى آه خدا مى

 .بيشتر است

 بنده خدا را از  گناه;»إن الذنب يحرم العبد الرزق«: اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٥

 .»آند روزى محروم مى

                                                           
 ) .لرفق فى االمورباب استحباب ا(٢٧وسائل الشيعه آتاب الجهاد ابواب جهاد النفس و ما يناسبه، باب .  ٤٨١



 ;»ال صغيرة مع االصرار وال آبيرة مع االستغفار«: اند  فرموده)عليه السالم(و امام صادق

گناه صغيره اگر دائمى شد ديگر صغيره نيست و گناه آبيره اگر با استغفار همراه شد، ديگر آبيره نيست و 

 .شود بخشيده مى

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على «: اند فرموده )عليه السالم(امام صادق. ٦

 امر به معروف و نهى از منكر بر هر آسى ;»من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه وال على أصحابه

 .آه امكان اين آار را داشته باشد و بر جان خود و اصحاب خود نترسد واجب است

در موقع انجام آارى حضور داشته باشد اّما در دل  هر آس :اند  فرموده)عليه السالم(امام صادق. ٧

اّما آسى آه در موقع انجام آارى حضور . از آن آار راضى نباشد، گويا آه اصال در آنجا حضور نداشته

 .نداشته اّما در دل به انجام آن راضى بوده، گويا آه در آنجا حضور داشته و خود آن آار را انجام داده است

خداوند همه اختيارات مؤمن را به خودش واگذار آرده، اّما : اند  فرموده) السالمعليه( امام صادق. ٨

 .اختيار يك چيز را به او نداده، و آن اين است آه خود را خوار و ذليل نمايد

 سزاوار نيست آه ;»ال ينبغي للمؤمن أن يذّل نفسه«: اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.٩

: فرمودند)عليه السالم(آند؟ امام صادق چگونه خود را ذليل مى: سيدند، پرمؤمن خود را ذليل آند
 . خود را در معرض آارى آه توان انجام آن را ندارد قراربدهد;»يتعّرض لما ال يطيق«

اگر مردى سخن حّقى را بگويد و آسانى به آن سخن حّق : اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.١٠

برد، و همچنين اگر آسى آلمه  برند، اجر و ثواب مى آه آنان اجر و ثواب مىاى  عمل آنند، او به اندازه

اى را گمراه آند و طبق آن عمل آنند، همان مقدار از گناهى آه آنان مرتكب  اى بگويد و عّده آننده گمراه

 .شود شوند، براى او نيز نوشته مى مى

وطهم، إّال آل شرط خالف المسلمون عند شر«: اند  فرموده)عليه السالم( امام صادق.١١

گذارند پايبند و وفادار باشند، مگر هر  هايى آه بين هم مى مسلمانان بايد به شرط; »آتاب اهللا، فال يجوز

 .شرطى آه مخالف با آتاب خدا باشد آه از اصل، گذاشتن چنين شرطى جايز نيست

 .  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 

 



 
 

 فهرست
 

 ٧…  مقدمه مجمع
 ٩…  مقدمه

 قسمت اّول
 ١٩…  در يك نگاه)عليه السالم(حضرت امام صادق: بخش نخست 
 ٢٣… )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام صادق برداشت: بخش دوم 
 ٢٩… )عليه السالم(جلوه هايى از شخصيت حضرت امام صادق: بخش سّوم 
 ٢٩… )عليه السالم(گستردگى علم امام صادق  
 ٣٠… )عليه السالم(آرم و سخاوت امام صادق  
 ٣٣… )عليه السالم(صدقات پنهانى امام صادق  
 ٣٤… )عليه السالم(نوازى امام صادق ميهمان  
 ٣٤… )عليه السالم(تواضع امام صادق  
 ٣٥… )عليه السالم(اخالق واالى امام صادق  
 ٣٦… )عليه السالم(صبر امام صادق  
 ٣٧… )لسالمعليه ا(عبادت امام صادق  

 
 قسمت دوم

 ٤٥… )عليه السالم(پرورش حضرت امام صادق: بخش نخست 
 ٤٥… خانواده بزرگوار  
 ٤٥… پدر بزرگوار  
 ٤٦… مادر پاآيزه  
 ٤٧… ميالد نور  
 ٤٨… )عليه السالم(تاريخ والدت امام صادق  
 ٤٨… )عليه السالم(نامگذارى و القاب امام صادق  
 ٥١… ) السالمعليه(هاى امام صادق آنيه  
 ٥١… )عليه السالم(هوش امام صادق  
 ٥٤… ها  به همه زبان)عليه السالم(دانش امام صادق  
 ٥٧… )عليه السالم(هيبت و وقار امام صادق  

 
 ٥٩… )عليه السالم(مراحل زندگى حضرت امام صادق: بخش دوم 
 ٦٣…  در سايه جد و پدر)عليه السالم(حضرت امام صادق: بخش سوم 
 ٦٣… هاى آن حضرت  و موقعيت)عليه السالم(العابدين هاى زمانه امام زين ويژگى  
 ٦٨… )عليه السالم(هاى عصر امام محمد باقر ويژگى  
 ٧٠… )عليه السالم(نيازهاى عصر امام محمد باقر  



 ٧١… )عليه السالم(خط سياسى امام محمد باقر. ١   
 ٧١… اسلوب اول    
 ٧٢… اسلوب دّوم    
 ٧٤… تكميل ساختار گروه صالحان. ٢   
 ٧٩… )عليهم السالم(تأسيس دانشگاه اهل بيت. ٣   

 
 ٨٧… قسمت سوم

 ٨٩… )عليه السالم(هاى دوره امام صادق ويژگى: بخش نخست 
 ٩٢… وضع سياسى. ١  
 ٩٥… آند  قيامش را آشكار مى)رضي اهللا عنه(زيد   
 ٩٧… م زيد در برابر قيا)عليه السالم(گيرى امام صادق موضع   
 ٩٩…  و هشام بن عبدالملك)عليه السالم(امام صادق   
 ١٠١… آغاز رهايى   
 ١٠٣… آند  قيام عمويش زيد را تقويت مى)عليه السالم(امام صادق   
 ١٠٤… آشته شدن يحيى بن زيد   
 ١٠٧…  در برابر رويدادهاى سياسى)عليه السالم(گيرى امام صادق موضع   
 ١٠٧…  در برابر پيشنهادهاى رهبرى)عليه السالم(موضع امام   
 ١١١… دارند  شيعه را از گرفتن مواضع انفعالى بازمى)عليه السالم(امام صادق   
 ١١٣… شرايط فكرى. ٢  
 ١١٤… تحريف مصادر تشريع و تاريخ   
 ١١٤… الف ـ تحريف در عرصه تفسير قرآن آريم    
 ١١٦… ب ـ تحريف در عرصه حديث شريف نبوى    
 ١١٨… تحريف در عرصه تاريخ. ج    
 ١١٨… )عليه السالم(هاى فكرى منحرف در زمان امام صادق گيرى جهت   

 
 ١٢٧… )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام صادق: بخش دوم 
 ١٣١… هاى فكرى و سياسى  به گرايش)عليه السالم(رويكرد امام  
 ١٣١… محور عقيدتى سياسى. ١   
 ١٣٧… كرى فرهنگىمحور ف. ٢   
 ١٣٧… هاى الحادى الف ـ رويارويى با جريان    
 ١٤٢… مبارزه با جريان غُلّو. ب     
 ١٤٥… ارائه راه صحيح فهم دينى. ج     
 مبارزه با مسأله تحريف قرآن و استفاده ابزارى از قرآن و مفاهيم آن براى. د    
 ١٥١… مقاصد سياسى    
 ١٥٤… محور روحى و اخالقى. ٣   
 ١٦٣… )عليهم السالم(بيت پيگيرى ايجاد دانشگاه اسالمى اهل    
 ١٦٣… )عليهم السالم(بيت ويژگى هاى دانشگاه اهل    



 ١٦٨… )عليه السالم(تخّصص علمى در دانشگاه امام صادق    
 

 ١٧٧…  در بنيانگذارى گروه نخبگان صالح)عليه السالم(صادق نقش امام: بخش سوم 
 ١٧٨… هدف از ايجاد جماعت صالح  
 ١٨٤…  در ساخت جماعت نيكان)عليه السالم(نقش خاصِّ امام صادق  
 ١٨٥… دار آردن اصول، اهداف و خصوصيات نهضت حسينى ريشه  
 ١٩٢… ساختار روحى و ايمانى  
 ١٩٥… هاى عمق ايمان نشانه  
 ١٩٧… الگوى نيكو  
 ٢٠٠… ساختار اجتماعى  
 ٢٠٠… همگام با مردم  
 ٢٠٢… تأآيد بر روابط برادرانه  
 ٢٠٦…  در برابر قهر و قطع رابطه)عليه السالم(موضع امام صادق  
 ٢٠٦… )عليه السالم(خّط تربيتى امام صادق  
 ٢٠٧… دعوت و اصالح: مورد اّول  
 ٢٠٨… تعامل تربيتى در دو عرصه تعليم و تعّلم: مورد دّوم  
 ٢١٠… قاعده تربيتى در عرصه قبول مسئوليت و رهبرى:مورد سّوم  
 ٢١٠… ها و قدرت مقاومت سختى: مورد چهارم  

 
 قسمت چهارم

 ٢١٥… پايان حكومت اموى و آغاز حكومت عباسى: بخش نخست 
 ٢١٥… هاى سياسى تازه. ١  
 ٢٢٢… ها حرآت عّباسيان، پيدايش و روش. ٢  
 ٢٢٨… اجتماع ابواء   
 ٢٣٠… حرآت عّباسيان پس از پايان اجتماع   
 ٢٣٥…  در برابر رويدادها)عليه السالم(موضع امام. ٣  
 ٢٣٧…  به پيشنهاد خالفت توّسط ابوسلمه خّالل)عليه السالم(پاسخ امام صادق   
 ٢٣٩…  در برابر ساير علويان)عليه السالم(موضع امام صادق   
 ٢٤٠… پايان آار ابوسلمه خّالل   
 ٢٤١…  به پيشنهاد ابومسلم خراسانى)عليه السالم(سخ امامپا   
 ٢٤٣… رويه امام در اين مرحله. ٤  
 ٢٤٥… )عليه السالم(گيرى امام صادق عّباس و موضع باال گرفتن آار بنى   
 ٢٥٨… حضور در دستگاه حاآمه   
 ٢٦٠… آند  را محكم مى)عليه السالم( اعتقاد به امام مهدى)عليه السالم(امام صادق   

 
 ٢٦٣… )عليه السالم(حكومت منصور و شهادت امام صادق: بخش دوم 
 ٢٦٣… )عليه السالم(منصور و سختگيرى بر امام صادق  



 ٢٦٤… شاخه اّول   
 ٢٦٦… شاخه دّوم   
 ٢٧٢… شاخه سّوم   
 ٢٧٦… حرآت علويان به سمت برپايى نهضت  
 ٢٧٨…  در برابر آل حسن)عليه السالم(گيرى امام صادق موضع  
 ٢٨٠… )صاحب نفس زآّيه(قيام محّمد بن عبدالّله   
 ٢٨٢…  در برابر قيام محّمد نفس زآّيه)عليه السالم(موضع امام صادق  
 ٢٨٢… آند  شيعه را براى ادامه راه خود آماده مى)عليه السالم(امام صادق  
 ٢٩٠…  اندآى قبل از شهادت)عليه السالم(محاصره امام صادق  
 ٢٩٢…  در ملكوت اعلى)عليه السالم(امام صادق  

 
 ٢٩٩… )عليه السالم(ميراث امام صادق: بخش سّوم 
 ٣٠٠… اند  آسب علم آرده)عليه السالم(بزرگان اهل سّنت آه از امام صادق  
 ٣٠٧…  منابع و آثار شناخت  
 ٣٠٨…  انبيا و امامان   
 ٣٠٩…  اسالم وايمان  
 ٣١٠…  تفّقه در دين  
 ٣١٢…  سالمىمنابع تشريع ا  
 ٣١٢…  )عليهم السالم(علم ائّمه  
 ٣١٤…  هاى انحرافى راه  
 ٣١٥…  هايى از آج فهمى در مسائل دينى نمونه  
 ٣١٧…  روش تفّقه در دين   
 ٣٢٠…  قواعد فقهى آّلى   
 ٣٢٣…  )عليه السالم(هايى از فقه امام صادق نمونه  
 ٣٢٧…  )معليه السال(هايى از اندرزهاى امام صادق نمونه  
 ٣٣١… فهرست 

 
 


