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شماره
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اوضاع سیاسی دوران امام صادق(ع)

دوران امامت امام صادق (ع)
امام جعفر صادق(ع) شش��میـن امام شیعیان ،یکی از چهار امام مدفون در
قبرستان بقیع در شهر مدینه است .ایشان به مدت  ۳۴سال ( ۱۱۴تا ۱۴۸ق)
امامت شیعیان را بر عهده داشت که با خالفت پنج خلیفه آخر اموی یعنی
از هش��ام بن عبدالملک به بعد و دو خلیفه نخست عباسی سفاح و منصور
دوانیقی همزمان بود.
امام صادق(ع) به جهت ضعف حکومت اموی ،فعالیت علمی بسیار بیشتری
نسبت به دیگر امامان شیعه داشت .شمار شاگردان و راویان او را  ۴۰۰۰نفر
دانستهاند .احادیث نقل شده از آن حضرت بیش از سایر امامان شیعه است
و آن حضرت به سبب تاثیر گستردهای که در آموزش شیعیان و شکلگیری
فقه شیعی داش��ته ،با عنوان رییس مذهب شیعه و بنیانگذار مذهب فقهی
جعفری ش��ناخته میش��ود .امام صادق(ع) ،به س��بب عمر طوالنی نسبت
به دیگر امامان ،به ش��یخ االئمه معروف اس��ت .قول مش��هور ،سن امام را
 ۶۵س��ال و برخی اقوال دیگر  ۶۷و  ۶۸س��ال دانستهاند .از این مدت۱۲ ،
س��ال همزمان با زندگی جدش ،امام س��جاد(ع) ۳۱ ،س��ال همدوره با پدر
بزرگوارش ،امام محمد باقر(ع) و مابقی آن ،دوران امامتش بود.

با توجه به موقعیت زمانی امام صادق(ع) ،عمده فعالیت آن حضرت ،علمی و در
عرصه فرهنگ و دانش و تربیت شاگردان در علوم مختلف بوده است ،به همین
دلیل فقه شیعه به فقه امام جعفر صادق و مذهب شیعه به مذهب جعفری شهرت
یافته اس��ت ،ا ّما این مسئله موجب نشد تا ایشان از وضعیت اجتماعی و سیاسی
زمانش��ان بیتفاوت باشند .متأسفانه برخی ش��بهات و یا قضاوتهای ناعادالنه
درباره سیره آن حضرت مطرح شده است ،مبنی بر اینکه ایشان برخورد منفعالنه
با اوضاع سیاسی زمان خود داشتهاند.
با یک نگاه تحلیلی به س��یره آن حض��رت در مییابیم که در عین حالکه امام
صادق(ع) متعرض امر حکومت و خالفت نش��د اما با خلفا کنار هم نیامد .مبارزه
مخفی ایش��ان نوعی جنگ س��رد بود .معایب و مظالم خلفا همه به وسیله امام
ص��ادق(ع) در دنیا پخش ش��د .عالوۀ ب��ر این ،فعالیتهای علم��ی فکری امام
بزرگترین مبارزه ریشه ای ،با مخالفان والیت اهل بیت و شیعیان بود.
امام (ع) برخورد جدی تند و جس��ورانه و کام ً
ال تهاجمی با خلفای جور همچون
منص��ور داش��تند .امام یاران خ��ود را از نزدیکی و همکاری ب��ا دربار خالفت باز
میداشت.

امام صادق(ع) مرد تشکیالت
امام صادق(ع) مرد مبارزه بود ،مرد علم و دانش
ب��ود و مرد تش��کیالت بود .مرد عل��م و دانش
بودنش را همه ش��نیدهاید .محف��ل درس امام
صادق(ع) و میدان آموزش��ی که آن بزرگوار به
وجود آورد ،هم قبل از او و هم بعد از او در تاریخ
زندگی امامان شیعه بینظیر بود .هم ه حرفهای
درست اسالم و مفاهیم اصیل قرآن که در طول
یک قرن و اندی به وسیله مغرضان و مفسدان
یا جاهالن تحریف ش��ده بود ،همه آنها را امام
صادق(ع) به شکل درست بیان کرد.
ام��ا مرد مبارزه بودنش را کمتر ش��نیدهاید .امام
صادق(ع) مش��غول یک مبارزه دامنهدار و پیگیر
بود .مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و
به وجود آوردن حکومت اسالمی و علوی .یعنی
امام صادق(ع) زمینه را آماده میکرد تا بنیامیه
را از بی��ن ببرد و به جای آنها حکومت علوی را
که همان حکومت راستین اسالمی است بر سر
کار بیاورد .اما آن بعد سوم را که اص ً
ال نشنیدهاید،
م��رد تش��کیالت بودن ام��ام صادق(ع) اس��ت
که یک تش��کیالت عظیم��ی از مؤمنان خود از
طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر عالم

خصوصیات اخالقی امام(ع)

اسالم از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال
آفریقا به وجود آورده بود .تش��کیالت یعنی چه؟
یعنی این که وقتی امام صادق(ع) اراده میکند
آن چه را ک��ه او میخواهد بدانند ،نمایندگان او
در سراسر آفاق عالم اسالم به مردم میگویند تا
بدانن��د .یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای
ادار ه مبارزه سیاس��ی عظیم آل علی جمع کنند.
یعنی وکال و نمایندگان او در هم ه شهرها باشند
که پیروان امام صادق(ع) به آنها مراجعه کنند و
تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را
از آن حضرت بپرس��ند .تکلیف سیاسی هم مثل
تکلیف دینی واجباالجرا اس��ت .امام صادق(ع)
یک چنین تشکیالت عظیمی را به وجود آورده
بود و با این تشکیالت و به کمک مردمی که در
این تشکیالت بودند با دستگاه بنی امیه مبارزه
میکرد .در هنگامیک��ه پیروزی او بر بنی امیه
حتمی ب��ود ،بنیعباس به عن��وان یک جریان
مزاحم و فرصتطلب آمدند ،میدان را گرفتند و
بع��د از آن امام صادق(ع) هم با بنیامیه و هم با
بنیعباس مبارزه کرد.
حضرت امام خامنهای(مدظله العالی) ۱۳۵۹/۶/۱۴
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در مناب��ع روای��ی در زمینه ویژگیه��ای اخالقی امام
ص��ادق(ع) گزارشهای��ی از زهد ،انفاق ،عل��م فراوان،
عبادت بسیار و تالوت قرآن آمده است .محمد بن طلحه
امام صادق(ع) را از بزرگترین افراد اهل بیت ،دارای علم
فراوان ،بسیار اهل عبادت و زهد و تالوت قرآن توصیف
کرده اس��ت .مال��ک بن انس از ائمه فقهی اهل س��نت
گفته است« :در مدتی که پیش امام صادق(ع) میرفته،
همیشه او را در یکی از سه حالت نمازخواندن ،روزهداری
و ذکرگفتن دیده است».

گسترش تشیع در عصر امام صادق(ع)
عص�� ر امـ��ا م صـ��ادق(ع) ،یک��ی از
دورانه��ای پرش��کوه و طالی��ی در
تاری خ تش��یع است .در این عصر ،تشیع
ی نمود و بر تعدد
گسترش چش��مگیر 
ش��یعیان افزوده گـشت و در اثر آزادی
نسبی روابط شیعیان با اما م صادق(ع)،
آن حضرت توانست فق ه و کال م شیعه
را توس��عه دهـد و اص��ول و مبانی آن
را روش��ن کـن��د .نـق��ش آن حضرت
در معرفی مبانی ش��یعه ب��ه حدیبود
که مذهب ش��یعه به ن��ام آن جناب و
«مذهب جعفری» شهرت یافت.
ت که
ی زیس 
ق (ع) د ر عـصر 
اما م صـاد 
ک سلسله
عالوه بر حوادث سیاسی ،ی 
ح��وادث اجتماع��ی و پیچیدگیه��ا و

شاگردان امام صادق (ع)

ابهامهای فـکری و روحـی پیـدا شده
بود که اسالم را تهدید میکرد.
امـا م صـ��ادق(ع) با در نظرگرفتن نیاز
شدی د جامع ه و آمادگی زمین ه اجتماعی
مناسب ،دنباله نهضت علمی و فـرهنگی
پدرش را گـرفت و حوزهعلمی وسیعی
بهوجود آورد (حرکتهای علمی دنیای
ط به
ی مربو 
اس�لام ،اع م از شیع ه و سن 
امام صادق(ع) اس��ت .حوزههای سنی
مولو د تفک ر امام(ع) اس��ـت .چـون در
راس حوزههای س��ـنی ،جامع االزهر
وج��ود دارد که د ر حدو د  ۱۰۰۰س��ال
پیش توسط ش��یعیان فاطمی تاسیس
ش��د و تمام حوزههای دیگ ر اهلسنت،
مـنشعب از این جام ع است.

امام صادق(ع) در س��الهای آخر
حکومت امویان و اوایل حکومت
عباس��یان ،با اس��تفاده از درگیری
ی عباس و مشغولیت
ی امیه و بن 
بن 
آنان به مس��ایل خ��ود که موجب
تخفیف خفقان ش��ده بود ،نهضت
علمی و مذهبی خود را گس��ترش

داده و عمال مدینه را حوزه درسی
ق��رار دادن��د ک��ه در آن ه��زاران
پژوهنده مش��تاق ،در رش��تههای
گوناگ��ون از محضر آن امام بهره
میگرفتند .شهرت علمی امام در
بالد اس�لامیآن چنان چشمگیر
و زبان��زد خاص و ع��ام بود که از
نق��اط بس��یار دور س��رزمینهای

اس�لامیبرای کس��ب فیض به
مدینه و ح��وزه درس او میآمدند
و از دریای بی کران علوم الهی او
بهره میبردند.
محدثان ،نام راویان موثق آن امام
را گرد آوردهاند که ش��مار آنان ،با
وج��ود اخت�لاف در آرا و گفتار به
چهارهزار تن مىرسد .از شاگردان
برجسته امام صادق ،جابر ابن حیان
دانش��مند و کیمیاگر و فیلس��وف
ایرانی بود .او را پ��در یا بنیانگذار
علم ش��یمی نامیدهاند و بس��یاری
از روشه��ا مانن��د تقطی��ر و انواع
ابزارهای اساسی شیمی مانند قرع
و انبیق را به او نسبت میدهند.

جرعه ای از زالل کالم امام صادق(ع)
امام صادق(ع) فرمودند« :در ش��گفتم از کسی که از
چهار چیز بیم دارد ،چگونه به چهار کلمه پناه نمیبرد!
 .۱در شگفتم از کسی که ترس بر او غلبه کرده،
ِعم ال َوکیل(»...سوره آل
چگونه به
َ
سبنااهلل و ن َ
ذکر«ح ُ
عم��ران ،آی��ه  )۱۷۱پناه نمیب��رد .در صورتی که
خداوند به دنبال ذکر یادش��ده فرموده است« :پس
(آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند و تخویف
تمسک
ش��یاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق ّ
جستند) ،همراه با نعمتی از جانب خداوند (عافیت) و
چیزی زاید بر آن (سود در تجارت) بازگشتند و هیچ
گونه بدی به آنان نرسید».

 .۲در ش��گفتم از کس��ی که اندوهگین اس��ت،
نت
چگونه به ذکر«الاله الاّ أنت ُس��بحانَک أنّی ُک ُ
م َِن ّ
الظال ِمین» (س��وره انبیاء ،آیه  )۸۷پناه نمیبرد؛
زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده اس��ت« :پس
تمس��ک به ذکر یادشده ،از اندوه
ما یونس را در اثر ّ
نج��ات دادی��م و همین گون��ه مؤمن��ان را نجات
میبخشیم».
 .۳در شگفتم از کسی که مورد مکر و حیله واقع
ض أَ ْم ِری إِلَی اهللِ إِ َّن ا َ
هلل
شده ،چگونه به ذکر« َو ُأ َف ِّو ُ
بَصِ ٌیر بِالْعِباد» (س��وره غافر ،آیه  ...)۴۴پناه نمیبرد؛
زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است« :پس

امام صادق(ع) و مرزبانی از دین

شر و مکر
خداوند (موس��ی را در اثر ذکر یادشده) از ّ
فرعونیان مصون داشت».
 .۴در ش��گفتم از کس��ی ک��ه طال��ب دنی��ا و
زیباییهای دنیاس��ت ،چگونه به ذکر«ماش��ا َء ا ُ
هلل
ال ُق َّو َة إِلاَّ بِاهلل» (سوره کهف ،آیه  )۳۹پناه نمیبرد؛
زیرا خداوند بعد از ذکر یادشده فرموده است( :مردی
که فاقد نعمتهای دنیوی بود ،خطاب به مردی که
از نعمته��ا برخوردار بود) فرمود :اگر تو مرا به مال
و فرزند ،کمتر از خود میدانی ،امید است خداوند مرا
بهتر از باغ تو بدهد ( ».األمالی صدوق ،ص )۶

توصیههای امام(ع) در مورد نماز

عصر امام صادق(ع) به عصر تضارب آرا و عقاید مشهور است؛ چرا که در آن زمان
فرقهها و دستههای متعدد به وجود آمد و آشوبهای فکری ،اندیشههای انحرافی
و عقای��د گوناگون ظاهر گردید .به همین جهت بس��یاری از طبقات مس��لمین در
معرفت ذات و صفات خداوند و دیگر اصول اعتقادی و احکام عملی دین و تأویل
آیات قرآن کریم و مسایلی از قبیل قضا و قدر ،جبر و تفویض ،مبدأ و معاد و ثواب
و عقاب دچار ش��بهه و اختالف شدند .به دنبال این شبهات مکتبهایی؛ همچون
خوارج ،معتزله ،متصوفه ،زنادقه ،جبریه ،شبهه ،قصاص ،تناسخیه و...پدیدار گشت
و مذاهب و فرقههای گوناگون به وجود آمد.
وج��ود انحرافات عقیدتی از یک س��و و فراهم ش��دن فضای مناس��ب برای بیان
معارف دینی از س��وی دیگر س��بب ش��د تا امام صادق(ع) حرکتی عظیم را برای
اعتالی معنوی و دینی مسلمانان آغاز کند .میتوان موارد زیر را از جمله مهمترین
فعالیتهای آن حضرت در مبارزه با انحرافات برشمرد:
 .۱بیان و شرح اصول اعتقادی صحیح
 .۲پاسخ به شبهات و سؤاالتی که از ناحیه مسلمانان و شیعیان مطرح میشد
 .۳جلسات درس ،یا دانشگاه بزرگ جعفری
 .۴تعلیم و تربیت شاگردان متخصص
 .۵مناظرات علمی امام جعفر صادق(ع)
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ابوبصیر یکی از اصحاب امام صادق(ع) میگوید :به حضور ُحمیده رسیدم
تا رحلت امام صادق(ع) را به او تسلیت بگویمُ .حمیده گریه کرد ،سپس
گفت :اى ابا مح ّمد! کاش هنگام فوت آن حضرت بودی .امام(ع) یکى
از چش��مان خود را بست و سپس به من فرمود :خویشان و نزدیکانم را
نزد من بیاورید .وقتى همه دور آن بزرگوار جمع شدند ،فرمود« :شَ فَا َع َت َنا
لاَ تَ َن ُ
الصلاَةِ؛ هرگز ش��فاعت ما به کسى که نماز را سبک
ال ُم ْس�� َتخِ ّف ًا ب ِ َّ
بش��مارد ،نمىرسد ».توجه امامان ش��یعه به جایگاه نماز در جای جای
زندگی این بزرگواران نمایان اس��ت ،طوری که در حساسترین مقاطع
زندگیشان نسبت به این فریضه غفلت در خود راه نمیدادند .ایشان در
َالث:
اهمیت مراقبت از وقت نماز می¬فرمایند« :إم َت َح ُنوا شِ یع َت َنا عِند ث ٍ
یف ُمحاف َِظ ُتهم َعلَیها ،و عِند سِ را ِرهِم َکیف َ
الصالة َک َ
حفظ ُهم
عِند َمواق ِ
ِیت َّ
لَها عِند َع ُد ِّونا وإلی أموال ِ ِهم َک َ
واساتِهم إلخوان ِ ِهم فِیها» شیعیان ما
یف ُم َ
و پیروان ما را به سه مساله امتحان کنید -1 :در اهمیت دادن به اوقات
نماز ،که آیا اول وقت نماز را برپا میدارند یا خیر؟  -2حفظ أسرار ،یعنی
در حفظ اس��رار و مسائل محرمانه کوش��ا هستند یا خیر؟  -3و از حیث
توانمندیه��ای مالی ،یعنی آیا در مال خود برای برادران دینی س��همی
قائلند و دست آنها را میگیرند یا خیر؟

