
 

   

 

 41 -29/ 9391/ پایيز و زمستان دوم/ شماره اول/ سال تاریخنامه اسالمدوفصلنامه تخصصی 

 در گسترش علوم نقش امام جعفر صادق

زینب سيپانپين
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 چکيده

 تفکر این است و مهم و چشمگير بسيار اسالمی جامعه در اطهار ائمه نقش 

 یهابا گزارش هستند راهنمایی و هدایت امامان یا وی معنو رهبران تنها آنها که

 چهي تواننمی بنابرابن، .ندارد مطابقت تاریخی هایواقعيت و موجود تاریخی

ر د آنهای برا علمی بعد در ویژهبه اسالمی تمدن توسعه وی گيرشکل سهمی در

 قرن دو و شودمی دیده ائمه زندگی تاریا درآشکارا امر  این نظر گرفت؛ زیرا

 سرآغاز که هم زمانیآن معصومين ائمه طرف از علمی فعال حضور نيم و

پژوهش انکار است.  غيرقابل و مهم ینقش شده است ناميده اسالمی تمدن

گذاری ثير أو ميزان ترشد علمی  و گسترش علوم در نقش امام صادق حاضر

  کند.را بررسی می نساز و حيات علمی ایشاحرکت تمدنایشان در این 

  ، علوم.تمدن ،امام صادق واژگان کليدی:     

 مقدمه  .3

ر د های مختلف داردزمينهدر  ایابعاد گسترده اجتماعی که-عنوان یک پدیده انسانیتمدن به

به  ستای بنيانی و اساسی آن هاآن و یا به عبارتی اندیشهی محصول تفکرات نهفته در وراواقع 

ت ناپذیر اسمسلم و اجتنابی امر ی ساختن تمدناندیشه و دانش برا که الزمه وجود ین صورتا

ی پی ایجاد تمدن حتی به صورت ماد ی که دراهر جامعه ، پسپذیردنمی و بدون آن تمدن بنيان

وانه عظيم و پشت علم و دانش که بنيان اساسی بنابراین، و دانش است. نيازمند علم ی باشدودنيو 

 در ود داردیدنی وجیاین موضوع در هر تما که یی. از آنجاستاخت دقيق یشن نيازمند است تمدنی

ن تحقيق و ای ی داردی مختلف قابليت شناخت بيشترنقش علم و دانش از زوایا تمدن اسالمی نيز

و توسط ایشان  که اساس و بنيان آن از زمان پيامبر استاسالمی  و پژوهش ناظر بر تمدن
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از مسلمانان به زندگی ی پذیرثيرأبا تها سالبه باور همگان این تمدن در طول  .نهاده شده است

ت کامل صورهيچگاه به خاموش شده است هازمان برخیگر در ا واست داده  و حيات خود ادامه

در بعد علمی این  نقش امام صادق شوددنبال میپژوهش حاضر  آنچه محو نشده است.

ی تمدن و در قرون اوليه هنوز اهآن حضرت در آغازین سالی علمی هاتالش است؛ زیراتمدن 

ست، تمدنی توانی هامایهدرون اسالم با کدام مهم این است که نکتهی بيان نشده است. روشنبه

البته ما در مقام بيان تمام آنها نيستيم، و تنها به  تمدنی باشکوه و دینمدار را رقم بزند،چنين 

موضوع خود از نقش علمی  به تناسب پردازیم،مقوله علم و دانش و نقش آن در تمدن اسالمی می

سير و امامت جامعه اسالمی از می امر رهبر شدنپس از خارج .خواهيم گفت امام صادق

یافتن در تمدنی با مقصود و قرار به از رسيدن راهه خالفتیبه ب شدند و گرفتار حقيقی خو

و جامعه اسالمی از  نبوداین استعدادها  امکان استفاده از بازماند و محوریت ائمه معصومين

رشد و پيشرفت  دگونه که نهاده شده بوتمدن همان .محروم شد برکت امام معصوموجود پر

شباهتی به  ددر مسند حکومت قرار گرفتن خدا ه به نام جانشين رسولخلفایی ک ؛ زیرانکرد

د و بهره بودن از علم و دانش الزم نيز بی سياسی نداشتند و خارج از مسائل حکومتی مبرپيا

معه جای هانيز بيشتر محصول تالش دادیمدنی که در تمدن اسالمی رخ معلمی تی هافعاليت

 دانشمند و یای ها خلفااز دوره کمترین نقش را در آن داشت. در برخیمسلمانان بود و حاکميت 

جامعه  علمی و تمدنیی هاکه به جنبش کردندزندگی می مونأهارون و م ماننددوستی دانش

هدف پژوهش  .دادندسرلوحه کار خود قرار می و مسائل علمی را بودند اسالمی سرعت بخشيده

ثيرات أتمدن اسالمی ت دانش الهی در شتنبا دا ام صادقام ت کهاثبات این مطلب هس حاضر

 هک حاضر عصر در دانش و علم جایگاه به . باتوجهداشتند بود، عميقی که مبنا و اساسژرف و 

 شیآموز  و علمیی نهادها دیگر باریک واست  گرفته قرار دوباره خيزشی مرحله در اسالمی تمدن

هستند دانستن  خود اوج دری افزارنرم علمیی هانهضت و اندشده فعالی زیاد سرعت و قدرت با

 برخورد و تعامل نحوه و تمدنی بيگانه عناصر ورود با مواجههدر  که استی ضرور بسيار این نکته

 مهائ عصر به یبسيار شباهت دوران این .ی باید برداشتهایگام چه علمی خيزش در و آنها با

 تمدن به عصر آنی هاتمدنی هادانش و عناصر زمان آن در ؛ زیرادارد صادق امام ویژهبه

 به یتاریخ تجربه و سابقه این داشتند. بنابراین، شناخت نقش آن در بود و شده وارد اسالمی

 های انسانبرا مبرپيا سيره مانند که ائمه سيره شناخت به کندمی کمک انسان
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 است، داشته اساسی نقشی علوم توسعه ی وگيرشکل عصر در قصاد امام چون و الگوست

 یاناع ،الشیعه تأسیس ی ماننداند. آثارنوشته مورد این در ی مختلفیهاعلمای شيعه کتاب

 آن اصحاب اند. دربارهاشاره کرده حضرت آن ی علمیهازمينه از برخی به الذریعه و الشیعه

 أصحاب و رواه فی الفائقکتاب  و صادق امام اصحاب کتاب ی مانندآثار توان بهمی حضرت

درباره  کتاب جلد چهار معاصر گرانپژوهش شبستری اشاره کرد. عبدالحسين از الصادق اإلمام

بررسی  را مذاهب پيدایش زمان در امام نقش آنها اند که دراربعه نوشته مذاهب و صادق امام

 اند.کرده

 شناسی مفهوم .2

 امام. 2-3

 از است. این واژه باشد، اقتدا مورد که هرچه و رهبر مقتدا، پيشوا، معنایعربی به ایواژه امام

 پيشوایان برای هم قرآن در .ندارد مقدس معنی تنهاییبه است و اسالم دین خاص اصطالحات

 سویبه را مردم که پيشوایانی برای هم واست  رفته کاربه کردندمی هدایت خدا سویبه را مردم که

( 995، ص9391؛ مظفر، 49؛ قصص: 74؛ فرقان: 79اسرا: )ر.ک.،  .کردندمی هدایت کفر

 نيه،باط ،ظاهریه امور در مردم مقتدای و پيشوا که کسی یعنی، شيعه تعریف اصطالحی در امام

 رادها و عالی اختيار اثر در وی به خداوند و است ملکوتيه و ملکيه روحانيه، معنویه، ،اجتماعيه

 نت دوازده در منحصر امامان این. است داده عصمت و مصونيت امور جميع در پيشوا آن انتخابيه

 (.9364معين، ) هست زمان امام آنها آخر و علی امام آنها اول: هستند

 علم . 2-2

هل » :به این معنا اشاره دارد قرآن کریمبرابر ندانستن است.  معنای اصلی و نخستين علم دانستن در

 (9)زمر:  «دانندنمی که هادانند و آنکه می هاند آنهست آیا یکسان؛ یعلمونیستوی الذین یعلمون و الذین ال 

اخالق، ریاضيات،  ،این معنا براساس گویند.مینظر از نوع آنها علم ها صرفبه همه دانستنی

 (49، ص 9394)روح االمينی،  هستند. شناسی و نجوم همه علمدستور زبان، مذهب، زیستفقه، 
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 علم امام .1

 استعموم مردم ی علمی که برا وجود دارد.بی سلهامی و کای کسب علم دو شيوه م برااسال در

نوان رهبران عالی ععلمی که امامان به است.و اشتباه وجود دارد، علم کسبی  و البته در آن خطا

)روح .نيست.در آن  یخطا و اشتباه و هيچاست خداوند به آنها الهام شده  طرف الهی دارند از

  :است ن مورد آمدهدر ای (49، ص9394االمينی، 

 را قرآنکه حقایق  به این دليل استسیت و ا علم امام از ناحيه خدای تعالی و رسول او

 و حالل ،محکم و متشییابه ،ناسیا و منسیوخ ،معانی ،تأویل ،تفسیير، دانند و تنزیلمی

رأی و  شيوههآن علم ب. دانندوعد و وعيد و امثال و قصیص آن را می ،زواجر اوامر ،حرام

ق افایشان آن است که امت اسالمی ات و دليل علم الهی اسیت دسیت نيامدهبه قياس

 .دارد

يد یگذارم که اگر به آن تمسک جوجا میمن در ميان شما چيزی را به»فرمود:  مپيامبر اکر

/ 9، 9429 )کلينی،« من است بيتاهلخدای تعالی و عترتم که همان  ،هرگز گمراه نشوید: کتاب

جمله اینکه  ها وجود دارد ازای زیادی بين علوم ائمه و علوم سایر انسانهدر مجموع فرقه .(294

لدنی و الهی است، علوم مردم محدود است،  علوم دیگران اکتسابی است، ولی علوم ائمه

علم ، ولی ائمه به ا ن الهی ندارند،غيبی علوم  فراگير است، مردم مطلق و ولی علوم ائمه

طور عمده از راه الهام به ، ولی علوم ائمهطریق حواس ظاهری است علوم مردم از دارند.غيب 

در  حصولی است.یا علوم ائمه حضوری است، ولی علوم مردم غير حضوری  آید،دست میو افاضه به

در هستند.  های علم پروردگارخزینه که ائمه اطهاراست برخی اخبار و روایات نيز تصریح شده 

و وارث جميع پيامبران و رسوالن و  پيامبرعلم  ارثانو  ی بر اینکه ائمه اطهاراحادیث دیگر

 .کيد شده استأ العزم هستند تیاول

  تمدن .3

 ست.انشينی و رسيدن به انسانيت خوکردن به اخالق شهر  معنایه تمدن از ریشه متمدن و بهژوا

ُخلق به اخالق اهل  نامه دهخدادر لغت و انس  ال از خشونت و جهل به حالت ظرافتشهر و انتقت 

مردم یک ی شدن و همکاردر فرهنگ معين نيز به معنای شهرنشين است. هو معرفت معنا شد

عبارت  در اصطالحتمدن  ،  یل واژه(9364آمده است. )معين، برای ترقی و پيشرفت  هجامع

ی اجتماعی که در هاتأسيسات و نهاد و فنون و آداب و سنن ،ها، هنرهامجموعه دانش است از
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انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه ی هاافراد و گروهی هااختراعات و فعاليت ،پرتو ابداعات

 هم ارتباط دارند، رایج است یک یا چند جامعه که بای هاو در تمام قسمت است و تکامل یافته

اریخی ت ،که به عوامل جغرافيایی دارندیی هاویژگی اسالمی یا تمدن غربی که هرکداممثل تمدن 

 . و تکنيکی خاص خود بستگی دارد

  نامه امام صادقزندگی .0

 اقرامام ب رشپد ،صادقایشان  لقبش است. اش ابوعبداللهکينهو  جعفر ،شمشوای شينام پ 

 نهیدر مد ميالدی 712-713برابر با هجری  17سال  االولربيع 97او در  است.فروه مادرش ام و

 خليفه اموی و عباسی روزگار. وی با هفت عهده داشتسال امامت را به 34مدت  و آمد ادنيبه

بقيع در کنار  و در قبرستاناز دنيا رفت  قمری هجری 931سالگی در سال  65در سن  گذرانيد.

توانست  عمر کرد و از دیگر امامان معصوم بيشتر امام صادق .به خاک سپرده شدش مرقد پدر

پردازد. ب صورت ویژهی به عباسی به مسائل علمی بهامو آمده از دوره انتقال قدرترصت فراهمبا ف

و بخش است بوده  فقهی بر امام صادق و عقيدتی، نظر فکری همچنين تکيه اصلی شيعه از

آن حضرت در عصر  توسط این امام گسترش یافته است. بيتاهلبزرگی از احادیث و علوم 

یژه به حفظ و صيانت از مکتب شيعه و طورمکاتب مختلف بود بهآمدن فرقه و خود که عصر پدید

 ها از امام صادقيشترین احادث شيعه در تمام زمينهب (325، ص9319)جعفریان،  .پراخت

در شهر  مام صادقا .شودنام مذهب جعفری خوانده میبه و مذهب تشيعاست نقل شده 

ی زندگن آن حضرت در عراق بودند مدتی در عراق چون بيشتر شيعيا اما ،کردمی نه زندگیمدی

هجری  947شوال  25ر و د خليفه عباسی مسموم شد آن حضرت توسط منصور دوانيقیکرد. 

، يديا مف)ش شددر قبرستان بقيع دفن سالگی در مدینه به شهادت رسيد و  65قمری در سن 

 .(تابی

  جتماعی عصر امام صادقوضعيت سياسی و ا .9

شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر آن حضرت در زمان  .منحصر به فرد بوداز امامان  امام صادق

ت اميه و فزونی قدرحکومت بنی زلتزل نظر سياسی دوره ضعف و زیرا آن دوره از نبود؛یک از امامان هيچ

ارزات ات و مبغاین دو گروه مدتی در حال کشمکش و مبارزه با یکدیگر بودند. تبلي .عباس بودبنی

وارد مرحله مبارزه  قمری هجری 929و در سال  شدباسی از زمان هشام بن عبدالملک آغاز ع سياسی
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اميه در این مدت بنی شد.پيروز قمری هجری  932و سرانجام در سال  شدمسلحانه و عمليات نظامی 

 مانندو شيعيان  اختناق نسبت به امام فشار و ایجاد فرصت و شکالت سياسی فراوان بودگرفتار م

یابی به قدرت در پوشش شعار طرفداری باسيان نيز چون پبش از دستع .نداشت زمان امام سجاد

 ، پسح نبودر مط هانآطرف ز کردند فشاری اعمل می آنهاو گرفتن انتقام خون   مبرپيااز خاندان 

و شيعيان و فرصت خوبی برای فعاليت علمی و   دوران آرامش و آزادی نسبی امام صادق ،این دوران

در سال  امام باقرش پس از رحلت پدر  امام صادق (91، ص9391بود. )پيشوایی،  آنهافرهنگی 

 ودسال ب 34  امام صادق دار مقام امامت شد. دوران امامتسالگی عهده 39هجری در سن  994

با حکومت پنج تن از خلفای اموی هشام بن عبدالملک، وليد بن یزید، یزید بن وليد بن عبدالملک، و 

جامعه و دو تن از خلفای بنی عباس سفاح و منصور همزمان بود.  ابراهيم بن وليد و مروان بن محمد

 ماعی مهمیها و تحوالت فرهنگی، سياسی و اجتفراز و نشيب  اسالمی در دوران امامت امام صادق

های مختلف بود. در آن زمان که و گروه هانظر فرهنگی دوران تحول فکری و پيدایش فرقه از داشت.

ه های فلسفی، علمی و کالمی بيگانگان باندیشه داشتندمسلمانان با دنيای خارج روابطی گسترده 

نفی ن آشنایی آثار مثبت و مجامعه اسالمی راه یافت و مسلمانان با افکار و عقاید دیگران آشنا شدند. ای

جمله آثار منفی آن نفو  افکار بيگانگان در ميان مسلمانان  از گذاشت.زیادی بر فرهنگ جامعه اسالمی 

  .دهای اسالمی بوها در معارف و اندیشهو پدیدآمدن شبهات و ابهام

ایش پيدهای علمی و مباحثات و مناظرات پيرامون مسائل عقيدتی و کالمی موجب کشمکش

 مرجئه، خوارج، دهریه ،های مذهبی غير مذهبی مانند زیدیه، اسماعيليه، غالتاحزاب و گروه

اد دشد. هر گروه برای خود مدرسه و تشکيالتی داشت و جلسات درس و بحث تشکيل می غيره و

 مهای ناسالپيدایش و گسترش روزافزون اندیشه کرد.مناظره و مجادله می دیگرهای و با گروه

عطش فراگيری فرهنگ اصيل اسالم را در مسلمانان واقعی  ،(47/395تا، بی )مجلسی،

ه اساس عقيده های بيگانه کبرابر امواج اندیشه در افزود. در این شرایط بود که امام صادقمی

مکتب جعفری را بنا نهاد و در پرتو آن به تعليم و تربيت افراد  ،انداخته بود اسالمی را به خاطر

های مختلف پژوهان فرقهرس عالقمندان و دانشدست را در قرآن معارفخت و حقایق اسالم و پردا

و شرایطی که  هازمينه و استفاده از امام باقر رشبا الهام از روش پد . امام صادقگذاشت

 ایدر جامعهتری گستردهموفق شد فرهنگ اصيل اسالم را در بعد  ،بود کرده آن حضرت فراهم

های علوم اسالمی نشر دهد و در همه زمينه ،های فکری انحرافی شده بودجریانکه دچار 
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دستگاه حکومت اموی در این دوره مشکالت  اعینظر سياسی و اجتم از .شاگردانی تربيت کند

ود. به افزایش ب. موج مخالفت و عصيان ضد رژیم اموی در بيشتر جاها روداشتل بسياری ئو مسا

-یودند در هر فرصتی شورش مدستگاه خالفت به تنگ آمده ب هایستممردمی که از جنایات و 

 شدها و اهداف مختلف اسالمی و غير اسالمی انجام میچند با انگيزهها هر. این شورشکردند

 ت و آزادیو برقراری عدال های و براندازی رژیم ظلم و ستم آندر اعالم مخالفت عليه حکمرانان امو

در  996در سال  خواهانه حارث بن سریججنبش آزادی د.قيده بودنعدر جامعه با یکدیگر هم

 ،جوزان، طالقان و مرو رود قيام آفریقایيان ضد هشام در سال بعد خراسان و تسلط او بر شهرهای

قيام فردی از خوارج به نام عکاشه در شهر  ،شورش مردم اندلس ضد حاکم خود عقبه بن حجاج

های پراکنده ضد دستگاه خالفت اموی ها و شورشحرکت جمله حنظله والی شهر از ضد قابس

 کردهرانان اموی را به خود مشغول های نظامی که حکمها و کشمکشزمان با درگيریهمد. بو

فقر شدید و  مشکل دیگری که دامنگير جامعه اسالمی شد ظهور بيماری واگير طاعون،، بود

د که چند شهر بزرگ سالی و قحطی بوکخش( 5/919 ،9315)ابن اثير،  کمبود مواد غذایی از

بود. در خراسان قحطی  ایع شدهق و واسط بيماری طاعون شدر شام، عرا د،گرفته بوااسالمی را فر 

واد علت کمبود مای از مسلمانان بهدر چنين شرایطی که عده د.کر و کمبود مواد غذایی بيداد می

ط المال توسهای عمومی و بيتثروت بودنده نابودی قرار گرفته غذایی، فقر و قحطی در آستان

نمونه درآمد ساالنه خالد بن عبدالله  رایشد. بحيف و ميل می هاعمال آنحکمرانان اموی و 

 .(5/221، 9315د )ابن اثير، جانب هشام سيزده ميليون دینار بو استاندارد عراق از قسری

  رفتار خلفا با مردم و علويانامويان و  .3

شه بودند و نسبت به توده مردم پيجنایتکار و ستمافرادی  امام صادق خلفای اموی معاصر

 و ظالمانه داشتند.  رفتاری خشن ویژه مخالفان خودبه

 هشام اموی. 3-3

ميان خلفای اموی به سياستمداری و سرکوب مخالفان و شکنجه و کشتار شيعيان  هشام در

 و کردمیرکوب های داخلی را سشورشها و معروف است. او با تکيه بر نيروی نظامی مخالفت

ی او در یک داد.میرا  مسلمانانای دستور قتل ترین بهانهبا کوچک . هشامکشتمیمخالفان را 

را نزد او  مبرپيااز سفرهای حج پس از ورود به مکه از اطرافيانش خواست یکی از اصحاب 
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طاووس یمانی را که از تابعين بود نزد وی آوردند.  ،از دنيا رفته بودند همه اصحاب چون بياورند.

عنوان اميرالمؤمنين خطاب نکرد و بدون اجازه در نگام ورود به مجلس هشام او را بهطاووس ه

ولی  ،که تصميم به قتل او گرفترا برانگيخت چندانکنارش نشست. رفتار طاووس خشم هشام 

. تندداشاو را از تصميمش باز  هستندحرم امن الهی مکه و در  اطرافيان با یادآوری این نکته که در

مجری سياست ظالمانه و  کارگزاران هشام در شهرهای مختلف عمال و (2/995، 9377سپهر، )

 دیحف بن عمر ثقفی استاندار عراق بهیوسو با مردم رفتاری خشن داشتند.  ضد مردمی او بودند

 د.ردنکآشام معروف تشبيه میخون ،ه حجاجرا بکه او  کردرفتار میبا مردم با استبداد و خشونت 

ان جنایتکار هشام بود که قبل از یوسف بن عمر یکی دیگر از کارگزار  خالد بن عبدالله قسری

 يحی متعصبی بود که تا پایانزاده بود و مادرش مسو مسيحی. امدت پانزده سال والی عراق بودبه

اخت س درش با اموال مسلمانان کليسایی در عراقاسالم را نپذیرفت. خالد برای خوشایند ما عمر

ها و مسيحيان بر در دوران فرمانروایی او  می .های مساجد را ویران کننددستور داد مناره و

خالد معتقد بود در اسالم مقام خليفه برتر از مقام رسول  .کردندمسلمانان عراق حکومت می

ای کينه دليلهوی ب .دانستباالتر می مقام هشام را از پيامبر ،ساساینااست. بر  خدا

یکی از شعرا  .کردافراط می امام علیاشت در ناسزاگویی به دل د که از خاندان پيامبر

 ،اهل النار حين دعوا اغيثوا» :دکنخالد چنين توصيف میوضعيت مردم عراق را در دوران حکومت 

ا خواستند بدوزخيان بودند که اگر کمکی می مانندمردم در حکومت خالد ؛ جميعا بالحميم و بالصدید

هشام پس از بيست . (5/224، 9315)ابن اثير، « دشدنآلوده با خون پاسا داده میآب داغ و چرک

مردم که از حکومت او  .(9/947، 9423)محلی،  هجری مرد 925سال جنایت و ظلم در سال 

و هالکتش را آغاز نزول رحمت الهی  کردندشادمانی مده بودند با شنيدن خبر مرگ وی به ستوه آ

  .دانستند

 وليد بن يزيد. 3-2

وليد یکی از جنایتکارترین و فاسدترین خلفای اموی بود. در حکومت او که نزدیک به دو سال 

ندگی پا شد. ز ها برتکدهر جا عش هگساری و فساد رواج یافت و در همبند و باری، میطول کشيد بی

گساری آميخته شده بود که خود را در ميان حوض پر از شراب میچنان با شراب و  خود وليد

گساری د که تصميم گرفت برای میحدی رسانبه او گستاخی را کرد.نوشی میافکند و بادهمی

و حتی  ی کندو در آنجا هوسران( 2/333، 9351)یعقوبی، د بر باالی خانه کعبه اتاقکی بساز 
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را گشود و آیه  یل را که ستمگران را به عذاب  قرآن او روزی .مهندس نيز برای این کار تعيين کرد

 کند، خواند: الهی تهدید می

 .و استفتحوا و خاب کل جبار عنيد من ورائه جهنم و یسقی من ماء صدید

 شییید. و نابود ااميدکش منحرفی نآنیان از خیدا تقیاضیییای فتح و پيروزی کردنید و هر گردن

  (95و  94. )ابراهيم: شودآب بدبوی متعفنی نوشیانده میدنبال او جهنم خواهد بود و از به

رد و اش ککهترا هدف تير قرار داد و تکه قرآنرا بست و تير و کمانی خواست. آنگاه  قرآنوليد 

 :این شعر را سرود قرآنخطاب به 

   فها انا  اک جبار عنيد  تهددنی بجبار عنيد

ِنی الوليد م  حشرا ا ما جئت  رّبک یو                        
 
ّزق  (5/291، 9315)ابن اثير،  فقل یا رب م 

 لجوج کشگردنآری من همان  ؟کنیمیآیا مرا به ستمگر سرسخت و سرکش تهدید ترجمه: 

وليد مرا  !خدایا بگو ،سوی خدایت رفتیهرگاه روز حشر به ،{قرآنای }و تو  و منحرف هستم

 د.پاره کر پاره

 ،رسوایی وليد وجود او را برای مردم مسلمان غيرقابل تحمل کردگساری و بندوباری، میبی

 نوشی مشغول بودکه به بادهو او را درحالی کردندمردم ضد او قيام کردند و به کاخش هجوم  پس

  کردند.هالکت  د،و جمعی از خوانندگان و نوازندگان گردش جمع بودن

 وليد و علويان. 3-1

 مانندبازنداشت بلکه دست وی نيز  پيامبرلم و ستم به اوالد ظاز گساری، وليد را عياشی و می

در دوران حکومت او  شد.آلوده  خواه از اوالد علیطلب و آزادیها انسان حقده نياکانش به خون

های وی قيام کرد. افراد یحيی بن زید در جوزجان از توابع خراسان آن روز ضد جنایات و ستمگری

اش شقيقه تيری که به دليلبهیحيی با نيروهای نصر بن سيار استاندار خراسان درگير شدند. یحيی 

یحيی  آویخت. پيکر . کارگزار وليد سر یحيی را برای وليد فرستاد و بدنش را به دارشد شهادت خورد،

ای مانده نيروهفر بومسلم سلم بن احوزا تا هنگامی که ابومسلم قيام کرد همچنان باالی دار بود.

جا در همان او راين آورد و پس از اقامه نماز کشت و جسد یحيی را از دار پای جنگ او رادر اعزامی 

 فرزندو در آن سال هر  کردندعزاداری  اسان به مدت هفت روز برای یحيیمردم خر  .دفن کرد

  .اشتندگذآمد نامش را یحيی یا زید میدنيا میپسری که به
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 (دوران ضعف و پريشانی حکومت امويان)سقوط امويان و روی کار آمدن عباسيان . 3-3

وری دوران دیکتات گذشتندست حکمرانان اموی و ادت زید بن علی و فرزندش یحيی بهپس از شه

صدای مخالفت و اعتراض عليه دستگاه حکومت از گوشه و کنار برخاست و نقاط مختلفی  هشام

شيعيان و علویان و گروهی از  شد. های قومیگيریاسالمی دستخوش تشنج و در از کشور 

 اض به شهادت زید و یحيی واعتر  رایب دانستند،می عباسيان که خود را طرفدار آل علی

و این روش را چندین سال ( 279، 9364)رضوی اردکانی،  پوشيدنداحترام آن دو لباس سياه 

مقامات حکومتی را طرد  کردند وشورش  زستمدیده فلسطين نيراضی و مردم نا. ادامه دادند

دمشق،  .(5/294، 9315)ابن اثير،  دکردند و از ميان خود فردی را برای زمامداری برگزیدن

ها نقاط دیگر در آتش جنگ و درگيری مردم با یکدیگر حمص، یمامه، یمن، عمان، خراسان و ده

ر ب قدرتهای درون دربار اموی بر سر و کشمکش سوخت. اختالفو یا با نيروهای حکومتی می

ر گناور اسالمی در ميان امواج ویرانکشور په نکه سراسراچن افزوداوضاع نابسامان کشور می

 درنهایت پریشانی و ضعف و رفته بود. همه این مسائلاختالف، تعصب، کشتار، فساد و تباهی فرو

ين نيز شد. سرانجام پرونده ننگين و سراسر و چن دادافول و سقوط حکومت امویان را نوید می

معروف به  مروان بن محمدها آخرین حکمران آن شدنساله امویان با هالک 92نایت حکومت ج

حکومت عباسيان با به . (5/424 ،9315)ابن اثير،  بسته شد هجری 932مروان حمار در سال 

 خواهی امام حسينکردن خوندر آغاز با مطرح هاقدرت رسيدن ابوالعباس سفاح آغاز شد. آن

نهضت  همچنين انتقام خون زید بن علی و فرزندش یحيی و خشنودی آل محمد و یاران او

از تبار رسول  ماه که ئلکردن این مسند دادند و با مطرحپيو مبرپيا بيتاهلخود را با 

 و شایستگان خالفت معرفی مبرکردند خود را جانشينان پياسعی می ،هستيم خدا

بی به سرکو اميهکومت خود و نابودی عناصر هوادار بنیهای حولی پس از استحکام پایه ،کنند

در پرتو  چون. او کشيددوران خالفت سفاح چهار سال طول  .علویان و شيعيان پرداختند

 رنست چهره حقيقی خود را که دتوانمی ،به قدرت رسيده بود ی علویانمحبوبيت و نفو  معنو

 .آشکار کند و فرصتی نيز برای این کار نيافت بود، صومت با آل علیضدیت و خجهت 

ساله منصور حکومت عباسيان  22به خالفت رسيد. در دوران خالفت  پس از او برادرش منصور

رو به استحکام و استواری نهاد. او برای حفظ سلطنت خود فشار بيشتری بر مخالفان خود اعمال 

کرد. منصور قيام محمد بن عبدالله بن حسن و برادرش ابراهيم را با خشونت تمام سرکوب کرد و آن 
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و پس از  کردرا دستگير و روانه زندان  و تمامی آل حسن (2/374، 9351)یعقوبی،  کشت دو را

 برد ،پس از مرگ منصور هنگامی که فرزندش مهدی يد کرد.را شه هاهای ضد انسانی همه آنشکنجه

کشتگانی از آل ابيطالب در آن دید که سلسله نسب با مشخصات هر  ،گشود های او رایکی از زندان

بودند  . در ميان شهدا افراد خردسال نيزبود به گوششان آویزانو  یک روی کاغذی نوشته شده

 دوازده سال از اواخر عمر خود را در دوران حکومت منصور امام صادق (.76، ص9937)مقریزی، 

دید که چگونه احساسات و افکار داشت. او می منصور بدترین رفتار را با امام . در این مدتگذراند

و مردم از دل و  جا را گرفته استاست و آوازه فضل و دانش او همه دقمردم متوجه امام جعفر صا

 د.دیرا مانع بزرگی در راه بقای حکمومت ننگين خود می وجود امام ، پسجان او را دوست دارند

-خود همراه کند و دليلی برای مشروعيت حکومت خود به را با کرد اماممنصور ابتدا سعی می

 ت:نوش ای به امامر نامهدست آورد. برای همين د

يزی از : چدر پاسا نوشت انند دیگران با ما معاشیرت و ارتباط نداری؟ اماممچرا 

تو  در نزد از زوال آن بيمناک باشيم و با عدم حضیور نزد تونيسیت که  مال دنيا پيش ما

که  ایکه به اميد آن به سیییراغت بيایم و در نعمتی قرار نگرفته نيسیییتچيزی از آخرت 

 ،بنابراین .تسليت دهيمبه آن تو را  کهاست تبریک گویيم و یا مصیيبتی به تو نرسیيده 

ی شیییما از نشیییينهدف این اسیییت که در پرتو هم: نزد تو بيایيم. منصیییور نوشیییت چرا

کس که طالب دنياست هرگز آن:در پاسا فرمود . امامشویمنصیيحتتان برخوردار 

. شیییودنشیییين نمیخواهد هرگز با تو همرا میکند و آنکه آخرت نصیییيحیت نمی تو را

 (47/914تا، )مجلسی، بی

را تحت فشار و مراقبت شدید قرار  ای نگرفت اماممنصور پس از اینکه از این راه نتيجه

ضرت ممنوع نزد آن ح وآمد شاگردان راو رفتکرد داد. مجلس درس و بحث آن بزرگوار را تعطيل 

يدند و مسائل رسآن حضرت می خدمتفروشی گردی و دسترهدودر لباس کرد. شيعيان ناچار 

 .پرسيدندو مشکالت خود را می

 و گسترش علوم  امام صادق .3

 مقام واالی علمی امام صادق. 3-3 

 جایگاه علمی برجسته و ممتازی به اعتراف علمای اهل سنت در جامعه اسالمی امام صادق 

نه و فقهای وی از علمای اهل مدی است. طبقه پنجم تابعين مدینه تابعين وه او از اجلدارد. 
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 تر ازفقيه»گوید: ای است که امام اعظم اهل سنت ابوحنيفه میتبهو در مر  است بيتاهل

از  :دگویشنيدم که جعفر بن محمد می» گوید:صالح بن ابی اسود نيز می .«جعفر بن محمد ندیدم

ما حدیث مرا برای ش مانند دست دهيد؛ زیرا پس از من کسی نيست کهمن بپرسيد پيش از آنکه مرا از 

انس بن مالک، سهل بن سعد و برخی  امام صادق .(47/914تا، )مجلسی، بی «بازگو کند

زمان هم دوران امامت امام صادقاست. دیده را  العابدینزین ددیگر از صحابه و جد خو

زمان با ایل امامت حضرت بيش از یک دهه هماو است. تماعی امویان و عباسيان با دو جریان اج

 بعد از هشام قدرت امویان است.آخرین خليفه مقتدر اموی اموی و حکومت هشام خليفه مقتدر 

-که موضعوی داد ن ده سال حوادث مهمی ر در ای کرد، ولیسال بعد افول هفت  وشد  ضعيف

  .پی داشت را در يری امام صادقگ

 یمتعدد ددر موار ند. بود هاهمه مردم محتاج علوم آن بيتاهلظيری نتوجه به علم بیبا

با  امام صادق نراف کردند که محتاج علم آن حضرت بودند. در این ميامخالفين نيز اعت

استفاده دانشمندان اهل سنت  ند.در نشر دین داشت رش علوم حقيقی سهم قابل توجهیگست

هایی نقلبن طلحه از مقام علمی امام مدح .گواه این موضوع است از محضر امام صادق

-کردهاستفاده  که از حلقه علمی امام صادق آوردمیی از علمای اهل سنت را وی جمعدارد. 

  گوید:و می اند

، همواره داشییت اسییت، دانش فراوان بيتاهلاز بزرگان  قصییادامام جعفر 

 قرآن، همواره به یاد خدا بود، زهدی آشییکار داشییت و اهل تالوت بود عبادت مشییغول

کرد و را اسیییتخراج می قرآناهییل تحقيق بود و جواهرات  قرآن کریمبود. در معییانی 

گرفیت و اوقیات خود را برای انجیام انواع طیاعیات الهی نتيجیه می قرآنبی را از یعجیا

فس خود مشغول بود. دیدارش که در آن اوقات به محاسبه نطوریبه ،تقسيم کرده بود

شد و اقتدا انداخت و شنيدن کالمش موجب زهد در دنيا میانسان را به یاد آخرت می

واه این بود کییه او از فرزنییدان گ ره زیبیایشبیه روش او راهنمییای بهشیییت بود. نور چه

. از علم او اسییتر این بود که وی از نسییل رسییالت گانبياسییت و پاکی اعمالش روشیین

س، ن انمالَ ب، ابن جریج انصاری،یحيی بن سیعيد  گانی مانندائمه و بزر  جماعتی از

و  ندکرد اسییتفاده... ، ایوب السییجسییتانی و شییعبه ابن عيينه، سییفيان ثوری، سییفيان

 اهکه موجب شییرافت آن دانسییتندمی برای خود منقبت و فضییيلتیشییاگردی ایشییان را 

 .  بوده است
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تنها مربوط به  که امامان معصوماتوجه به آنب این است که گرفت توانای که مینتيجه

علوم و معارف را برای  د، پسانو برای هدایت همه مردم آمده ندبودیک گروه و مذهب خاصی ن

م اما .بردنداز علوم ایشان بهره مید رفيت خواندازه توان و ظو افراد به کردندهمگان روشن می

 مردم رارصه علم و دانش در ع ن خوداسب وضع فرهنگی و سياسی زمابه تن جعفر صادق

 معارف دین و داشتگوی علمی و هميشه مجالس بحث و گفت کرد. ایشانمیهدایت و راهبری 

ردم االت مؤ یشان سکرد. ارا تفسير میو علوم دینی  قرآن ومحرمات و کرد را تبيين میواجبات  و

ر رفت مگبيرون نمی ایشان از حضورای کنندهالؤ . هيچ سکردداد و آنها را روشن میپاسا میرا 

و  است شواهد فراوانی عظمت علمی امام صادق مورد در .گرفتمی شایسته یکه پاسخاین

ن است. فقها و دانشمندان بزرگ دربرابر عظمت این معنا مورد قبول دانشمندان تشيع و تسن

هور فه پيشوای مشحنيامام ابودند. ستوعلمی او را می و برتری کردندمی تعظيم علمی آن حضرت

 گفت: نيز می .«اممحمد ندیده من دانشمندتر از جعفر بن: »گویدمی مذهب حنفی

مردم  جعفر بن محمد را احضییار کرده بود مرا خواسییت و گفت ،دوانيقی منصییور وقتی

ظر ن مسائل مشکل را در او بعضی کردنبرای محکوم  .اندهشيفته جعفر بن محمد شد

مرا احضییار  بود ل آماده کردم. روزی منصییور که در حيرهمشییکبگير. من چهل مسییئله 

کرد. وقتی وارد مجلس وی شییدم دیدم جعفر بن محمد در سییمت راسییت او نشییسییته 

چنیان تحت تأثير ابهت و عظمت او قرار گرفتم که و افتیاد وقتی چشیییمم بیه ا .اسیییت

. شستمن چنين حالی از دیدن منصور به من دست نداد. سالم کردم و با اشاره منصور

شیناسمش. بلی می :این ابوحنيفه اسیت. او پاسیا داد: منصیور رو به وی کرد و گفت

عفر ج)مسائل خود را با ابوعبدالله  ،ای ابوحنيفه :گفت و سیپس منصور رو به من کرد

 ایائل کردم. هر مسییئلهبن محمد( در ميان بگذار. در این هنگام شییروع به طرح مسیی

چنين و عقيده اهل مدینه چنان مورد ده شما در این عقي گفت:می او پرسیيدممی که

دیگر با اهل و در برخی  ر برخی از مسییائل با نظر ما موافقو عقيده ما چنين اسییت. د

را مطرح کردم و همه را پاسا چهل مسیئله  با هر دو مخالف بود. مدینه موافق و گاهی

ت دانشییمندترین گف  حنيفه به اینجا که رسییيد با اشییاره به امام صییادقابو. گفت

، تابی. )مجلسیییی، مسیییائیل فقهی اسیییت در رین آنهیا بیه اختالف مردمتآگیاه مردم

47/297 ) 
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د، سيس کردنأی را تکسانی که بعدها مذاهب فقهبر عالوه امام صادقدر مجالس درس 

صره سس مکتب فلسفی بؤحسن بصری م نيز بودند.السفه و طالب فلسفه از مناطق دوردست ف

 : دنویسمی بن خلکان مورخ مشهور. اسس مذهب معتزله از شاگردان او بودندمؤ او واصل بن عط

است که  مبرپياو از بزرگان خاندان  گانه در مذهب اماميهاو یکی از امامان دوازده

خواندند. فضل و بزرگواری او مشهورتر وی را صادق می علت راستی و درستی گفتاربه

ته باشد. ابوموسی جابر بن حيان طرطوسی شاگرد از آن اسیت که نياز به توضيح داش

 را در جعفر صییادقامام که تعليمات  نوشییتهزار ورق او بود. جابر کتابی شییامل 

 ( 9/49تا، )شهرستانی، بی برداشت و حاوی پانصد رساله بود.

ظر نای اسالم بر آن اتفاقیعلم ده نيست ویر کسی پوشيیو وسعت آن ب ادقیام صیاه امییدانشگ

 وا ویپيشذاهب اسالمی یوم و میاری از علیدر بسيرت را ییل سنت آن حضیان شيعی و اهید. محققیدارن

ار و نوشتار و یدیث از گفتیوم مختلف و ترویج حیر علیدر نش ادقییام صیامد. نقش یداننمی امیشپي

چهارهزار  امام صادقشاگردان ( 9/91تا، )ابن ابی الحدید، بی ز تربيت شاگردانش پيداست.یني

 د: یوییگشيا مفيد می ود.یبر ینف

لی  قاِت ع  اِدِق عليه السیییالم ِمن  الثِّ ِن الصیییّ ِ  ع  وا ُعوا الرع م  ْد ج 
 
دییِث ق حی 

ْ
حیاب  ال صیییْ

 
ِانَّ ا

ق م 
ْ
ال ة  آالٍف ِاْخِتالِفِهْم ِفی اآْلراِء و  ع  ْرب 

 
کاُنوا ا

 
  .االِت ف

 و تعداد افراد کرد جمع اند،آوردهیت روا اهل حدیث کسییانی را که از امام صییادق

بود. )مفيد، اختالفشیییان در نظریات و گفتار چهارهزار نفر  باوجودطمينان آنها مورد ا

 (279تا، صبی

شام و عراق چهارهزار نفر  ،که شاگردان معروف آن حضرت از اهل حجاز گویدمیشهيد اول  

رِ » گوید:می در جای دیگربود.  ْعف  ه  ِمْن ج  ق 
ْ
ف

 
أیُت ا ْعماُن  ما ر  َ  النع  

ل ه 
 
تاِن ل ن   السَّ

 
و ال

 
: ل

 
ٍد. و  قال  ؛ْبِن ُمْحمَّ

« دشابوحنيفه هالك مییا ام و گفت اگر آن دو سال نبود نعمان من دانشمندتر از جعفر بن محمد ندیده

رسيد و می منظور از دو سال زمانی است که خدمت امام صادق (.9/972، 9499) هبی، 

 نویسد: ابن حجر هيتمی می گرفت.از او دانش فرامی

 و شده است جعفر بن محمد نقل شده است که زبانزد مردمیعنی، قدری علوم از او به

مانند یحيی  ترین پيشوایان فقه و حدیثجا پخش شیده اسیت و بزرگآوازه آن در همه

و ایوب  يفه، شعبهحنسفيان بن عيينه، ابوبن سیعيد، ابن جریح، مالَ، سفيان ثوری، 

  (219ص، 9315)ابن حجر هيتمی،  اند.نقل کرده جستانی از او حدیثس
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جعفر بن محمد کسی است که علم و »گوید: ابوبحر جاحظ یکی از دانشمندان مشهور قرن سوم می

شود که ابوحنيفه و همچنين سفيان ثوری از شاگردان او هستند و دانش او جهان را پر کرده است و گفته می

-714ابن صباغ مالکی )( 9/55، 9422. )حيدر، «در اثبات عظمت علمی او کافی است شاگردی این دو تن

کنند و آوازه جعفر بن محمد نقل شده است که سواران آن را حمل مییعنی، قدر علوم از او آن»گوید: ( می155

« اندنقل نکردهاندازه او حدیث به بيتاهلیَ از و شهرت آن در تمام شهرها رسيده است و علما از هيچ

 (.47/297تا، )مجلسی، بی

 يشانو عصر ا صادق ت علمی امامضنه. 3-2

از  ردوبه ،فکر و فرهنگ نزد همگان معلوم است. مردمی بودند جاهلی ،نظر علم سابقه عربستان از

ور ددچار فقر اقتصادی شدید و به ،ایحال جنگ و ستيز قبيله در و هميشه قابل دفاع ،علم و تمدن

اسالم استانی از ایران تحت حکومت ور پيش از بروز و ظه. دارضابطه و قانون و یا حکومتی ضابطه از

قرار دور از سکوت و استهای و ببودن سرزمين حيات قبيلهعلت خشک و سوزانهولی ب ،شور بودکاین 

و  ودب واگذار شده نها به خودآتوجه شاهان ساسانی نبود و  دویژه زبان و فرهنگی جدای از ایران مور هب

خواندن و نوشتن  شد افرادی که ثدر مکه مبعو ن روز که رسول خداآ انی داشتند.گردنوعی خود 

ر مکه ها دآن که مده استآبرخی از تواریج در کردند و انگشتان دست تجاوز نمی تعداداز دانستند می

و مردم را در هر سطح و  کردر کرد و کسب دانش و علم را فریضه واسالم ظه نفر بودند. هفدهحدود 

 یدر عصر رستاین د ش خود بيفزایند ونروند بر دانش و بيبدنبال علم تشویق کرد به ،شرایط که بودند

 (912، ص9377. )قائمی، دادندبود که شاهان ساسانی اجازه فراگيری دانش را به عامه مردم نمی

  ترين حوزه علمی و فقهیوسيع. 3-1

بنيان نهاد عصر او را به عصر با ویژگی های متمایز از دوران ائمه دیگر  صادقحوزه علمی که امام 

تبدیل کرد و در علوم مختلف جلسات علمی امام برگزار کرد که از همه مذاهب و فرقه ها اصحاب 

 ندارا نادید گرفته نجا که همه کسانی که فعاليت سياسی امامآو تا دانش از ان بهره می جستند. 

را  های علمی و فقهی زمان خودترین حوزهوسيع که امام صادق هستند داستانخن هماین س بر

مفهوم ، پوشيده مانده است گران زندگی امامکاوش رشتينظر ب در این ميان چيزی که از شت.دا

 .سياسی و متعرضانه این عمل است
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 یتمدن اسالم رفت علوم ويشپدر  نقش امام صادق. 3-3

ی المی و فرهنگ غنتفکر اس ی، احيایهدایت تشریع برایی ربش و علومی دیناز معارف ی آگاه 

ی الزمه امامت است. حضور علمی ی و اجتماعمسلمين در ابعاد فرد اداره امور رایب و اسالمی

ی از آن اکعلم خود ح کردنبودن نظریات ایشان و آشکار نقصیدر عصر خود و ب امام صادق

سالم فرهنگ ناب ا اندازه ایشان فرصت و موقعيت مناسب پيدا نکردند تااست که سایر امامان به

وضعيت  بستگی به در حيات ارزشمندش امام صادقی شک اقدامات علمی. بکنندرا تبيين 

ی در اعتال فرد آن عصر و اقدامات امام محمد باقری منحصر بهفرهنگی و اجتماع ی،ياسس

در  امام صادقی حرکت علماست. ی اه بزرگ جعفرتأسيس دانشگ سازفرهنگ شيعه و زمينه

ی عطش شدید مسلمانان گرفت. در این زمان مسلمانان شکلی و فرهنگی عصر جنبش فکر

، یآموزی اسالم درباره علمتعاليم متعال برو علت آن عالوهداشتند  یآموزی و علمی یادگيربرا

مام ابنابراین،  داشتند. کهن و پربار یرخشان و تمدند همسلمانانی بود که سابقحضور تازه

جامعه که در  ی جوو آمادگ فرهنگیی و ب فکرو وجود بستر مناس طیشراتوجه به با صادق

 .را تأسيس کردی و دانشگاه بزرگ جعفر بود باقرامام  فرهنگیی و وم حرکت عظيم علمتدا

اوزاعی و  ،مالک بن انسامام ، مانند ابوحنيفه مشهوریاول قرن دوم هجری فقهای در نيمه 

سليمان بن مهران اعمش ظهور کردند. و  شعبه بن الحجاج ،وریسمحدثان بزرگی مانند سفيان 

  .المی مهم در بصره و کوفه بودعصر شکوفایی حدیث و ظهور مسائل و مباحث ک این دوره

قهای راویان و ف ،محدثان، محيط مدینه که محل ظهور تابعين در این دوره در امام صادق

بلکه  آن عصر بودند نه محدثان و نه فقها ،شد، اما منبع علم او در فقه نه تابعيان بزرگ ،بزرگ بود

و او از پدرش بود  باقر امپدرش امشيوه  کرد و آن هماننقل می ،بودبهتر  کهراه او تنها از یک 

و او  و او از پدرش علی بن ابيطالب و او از پدرش حسين بن علی علی بن الحسين

 .بود لهم از حضرت رسو

 صادق امام علم گستردگی. 3-0

 کنيد ؤالس من از حدیثی؛ بمثل بعدی أحد یحّدثکم ال فإنه تفقدونی أن قبل سلونی» فرماید:می صادق امام

بی، . ) ه«گفت نخواهد شما به مرا حدیث مانند من کسی از پس که درستیبه. بدهيد دست از مرا آنکه از پيش

 گوید:خود می هایدانش و علوم گستردگی از دیگری حدیث در صادق امام (6/45، 9419
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 کتاب گویا که دارم آگاهی آخرش تا لاو از خدا کتاب به آنچنان من که سوگند خدا به

 آنچه هر اخبار زمين، اخبار آسییمان، اخبار آن در که اسییت من مشییت ميان در خدا

 متعال خداوند که است آمده شد، خواهد واقع قيامت تا آنچه اخبار و است شیدهواقع

. «اسییت چيز هر برای گریروشیین آن در ؛شیییء کل تبيان فيه»: اسییت فرموده خود

 (9/229، 9429)کلينی، 

 دریای از دانشجو هزار چهار که بود این صادق امام علمی گستردگی جلوه ترینبزرگ

-کرده پخش اسالمی هایتمدن جميع در را فرهنگ و دانش و اندشده سيراب حضرت آن دانش

 .اندبرافراشته را شرعی احکام و دینی معرفت پرچم و اند

 گسترش مذهب جعفری  .2

 های اسالم ترش در سرزمينگس. 2-3 

 ی یا عواملبکه از حموراهای خود گسترش یافت بدون اینها و ویژگیییتوانابا مذهب جعفری 

رم در قرن چهاکرد و  هوردر ابتدا در سرزمين حجاز ظ .ن راه استفاده کندایفریبنده و تبليغ در 

ين اول ابو ر غفاری .شام گسترش یافت در هشيع. برتری داشت آشکار به شکلی هجری در مدینه

يدا ص صرفند ميان صور و روستاین نيز در اکنوگسترش داد. ن منطقه آ دررا تشيع  کسی بود که

 عيان شامشيبيشتر است.  ن بنا شدهآاد در آبه و که مسجدی شناخته شد است نام ابو ربه مکانی

امام  هایعزاداریدر پایتخت امویان  شيعيان است و یشام مرکز مهمی برا هستند. تاجر و پزشک

کنند و سخنرانان یشرکت م از مردم در این مراسم یبسيار .شودیبرپا مآشکارا  حسين

ود به ن جبير در سفر خبکنند. ایگو مصحيح باز  هایاز تاریا اميه را و زیدی ،اویهعاعمال ننگين م

 و ستندهشيعيان بيشتر سنيان  همانا» :کندگونه توصيف مینیشام مذاهب برتر در قرن ششم را ا

  «اندها را فراگرفتههش

 و آثار آن در جهان اسالم نهضت علمی امام صادق .37

  نهضت علمی امام صادق. 37-3

های نهضت اسالمی است و در معارف اسالمی و آموزه سوییاز  نهضت علمی امام صادق

در  یکی از خصوصيات امام صادق قرآناستناد به  توان دیددارد چنانکه میریشه وحيانی 

سوی دیگر کاربردی است و متوجه نيازهای مختلف زندگی بشری  از .تعليم و گسترش علم است
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 »است. در یکی از احادیث مربوط به ایشان آمده است: 

 
واِبُس؛ آا

ّ 
يِه الل

 
ل هُجُم ع  ماِنِه ال ت  کس نلعاِلُم ِبز 

(  کر چند 356، ص9312)حرانی،  «آورنددانا و آشنا باشد شبهات به او هجوم نمی دکه به زمان خو

 نکته در اینجا ضروری است: 

ی و دهمطالب علمی ریشه قرآنی و دینی دارند و منابع دینی قابليت مدیریت، سازماناول( 

 : دفرمایدر این زمينه می د. امام صادقنبانی دانش را دار پشتي

ه اال یحتاج العباد الي ء، حتی و الله ما ترک شیيئاتبيان کل شیی القرآنان الله انزل فی

 بينه للناس.

چيزی را که بندگان بيان هرچيز را نازل کرده است. به خدا قسم هيچ  قرآنخداوند در 

ا، تآورده است. )مجلسی، بی و برای مردماست فروگذار نکرده  هسیتند، يازمندن به آن

 (19ص

برند و نيازها و مسائل آنها سر میجوامع همواره در پویایی به صادق به نظر امام جعفر

نهضت توليد علم نيز باید پویا باشد تا بتواند باتوجه به مقتضيات زمان  ، پسشوددگرگون و نو می

 ر انسان اثربخش شود.و مکان و نيازهای متغي

صول و ا برعالوهیعنی  ؛بر دو پایه تعبد و تعقل باشدباید نهضت علمی  صادقاز نظر امام 

عليکم بالدرایه » فرماید:می های دینی راه تفکر و تعقل نيز در آن باز باشد. امام صادقارزش

 انتم افقه الناس ا ا .م بالتفریغعلينا القاء االصول و عليک» ( و912، ص2تا، )مجلسی، بی« ال بالروایه

پيام این روایات این است که عالم شيعی فراتر  .(91/14، 9496)حرعاملی،  «عرفتم معانی کالمنا

صالح اعتدال، رعایت م مانندنظر  های عقالنی حاکم بر مسئله مورداز تاریا باید با رعایت اندیشه

قامت و عزت و نهی از افراط و تفریط، سازی با استو مفاسد، مقرون با علت و حکمت و عجين

بله با فکر برمبنای صحيح و مقا گویی، توليدپاسا به االمرینتسلب و جمود و تأکيد بر امر بين

 زمينه به یک انقالب بزرگ فرهنگی در در اینجا امام صادق های منحرف بپردازد.افکار و اندیشه

های افراطی و سازی شيوهکردن و خنثیکه با پاک این صورتبهفکر، نظر، فقه و عمل اقدام کرد. 

گذاری کرد. اجتهادی که برخاسته از کتاب و تفریطی نسبت به اجتهاد، اصول اجتهاد صحيح را پایه

عنوان منبعی برای اجتهاد در آن پذیرفته شد. سنت بود و عقل نيز در کنار این منابع الهی و آسمانی به

گرایی مفرط عقلی که مبتنی بر اجتهاد به رأی و قياس است، دور بماند و نای که فقه شيعه از ظگونهبه
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د و در باش در امان گراییدور از کاوش و تفقه بطنهسوی دیگر از فقه شيعی ظاهرگرا و متن محوری ب از

 گوی نياز بشریت تا ابد باشد.دور از انسداد و انحراف ادامه دهد و پاساطول تاریا راه خود را به

 ایبرنامه و حاد اقدام هرگونه که دهدمی نشان کاظم امام زمان احوال و اوضاع رسیبر 

 دنباله کاظم امام پس .نيست صالح ،دهد نشان حساسيت آن روی آغاز از منصور حکومت که

 و زرگب شاگردان و داد تشکيل جعفری دانشگاه وسعت به نه ایحوزه و گرفت را پدر علمی برنامه

 :نویسدمی طاووس بن سيدرا تربيت کرد.  فضيلت و علم مردان

 حضور هاشمی خاندانمردان  و کاظم امام خاص شیيعيان و یاران از زیادی گروه

 هایپرسییش به حضییرت آن هایپاسییا و ارزشییمند سییخنان و آمدندمی حضییرت آن

 ،کردمی صییادر آمدیپيش مورد در که حکمی هر و کردندمی یادداشییت را حاضییران

 ( 971صتا، . )قمی، بیکردندمی ضبط

 مکتب ولی درگذشت، مدینه شهر در صادق جعفر امام 941 سال در»: نویسداميرعلی می سيد

 حفظ را خود شکوفایی کاظم امام موسی فرزندش و جانشين رهبری به بلکه نشد تعطيل او علمی

و  تمام دانشمندان روینظر علمی  از جعفر بن امام موسی (219، ص9967. )بعلبکی، «کرد

 زدزبان يزن انسانی برجسته صفات و اخالقی فضائل از نظر تأثير گذاشته بود و روز آن علمی مردان

در  دارند آشنایی حضرت آن پرافتخار زندگی با که دانشمندانی تمام کهطوریبه بود عام و خاص

 ثمحد و دانشمند هيتمی حجر اند. ابنآورده فرود تعظيم سر وی اخالقی شخصيت عظمت برابر

 نویسد:می تسن جهان مشهور

 در وی. بود او کمال و فضییل با و پدر هایدانش و علوم وارث کاظم موسیییامام 

 کاظمداد  نشییان خود از نادان مردم با رفتار در کهزیادی  بردباری و گذشییت و عفو پرتو

 او پایه به بخشیییش و دانش و الهی معارف در کسهيچ او زمان در و گرفیت لقیب

 (213ص، 9315)ابن حجر هيتمی،  .رسيدنمی

  یگيرنتيجه .33

که  کندبرای امت اسالمی آماده زمينه را تا  شددر پيشرفت علوم مختلف باعث  نقش امام صادق

شد  برای همين موفقشود. بخش اسالم تا شکوفایی علم و تمدن اسالمی باعث افتخار مکتب حيات

با  امام جعفر صادق کمال علمی برساند. امت اسالمی را به رشد وچيده آن عصر يکه در شرایط پ

 لم وسوی سرزمين عها را شکافت و بشریت را بهسينه دانش دتيزبين خو دیده دقيق و فکر روشن و
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سلونی قبل ان »تنها او بود که این ندا را سر داد:  علی ماماز جد بزرگوار خود ا بعد. سانددانش ر 

رستی داز من سؤال کنيد پيش از آنکه مرا از دست بدهيد. به ؛احدی بعدی بمثل حدیثی تفقدونی ال یحدثکم

 (339-331، 9، 9356)ابن قولویه، « که پس از من کسی مانند حدیث مرا به شما نخواهد گفت
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