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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 راهبري دو خط اصلي 

 )ه السالميعل(در زندگي امام جعفرصادق 

 

 :و بعد . نيامين و صحبه المين محمد و آله الطاهرييد النبيو السالم علي س والصالة

گري خـط  يكي خط بناي امت و ديراهبري دو خط عمده را بر عهده داشتند كه ) السالم هيعل(صادق امام جعفر

 .ني و اجتماعي درس راهبري دادندين راستا به همة رهبران ديبناي هستة آگاه بود و در ا

 

 :دهي به گروه آگاه  بناي امت و شكل

اتي همزمـان بـا آنسـت    يد عمليباشد ، بدون تردش درآمد روند بناي امت نيدهي به هستة آگاه اگر پ روند شكل

الَت  «: ه مقدمات ، متفاوت اسـت  يها و ته شرفته انساني تداركيتي و در چارچوب بناي پيژه در عرصة تربيبورا يز فَسـ

دايأَورِهمدن را بستگي به فراهم آيز.) ش روان شديش خويك به گنجايآنگاه رودهايي هر) (... 17سوره رعد ـ (» ةٌ بِقَد

اي دارد  تي خردمندانهيافت آموزشي ـ ترب يني ژرف ، همسويي عاطفي ـ احساسي كامل با آن باورها و در يقيشناخت 

رسد آنسـت كـه هسـتة آگـاه بـه       عي به نظر مييد ؛ آنچه طبيآ ك اندازه براي همگان بدست نميينها به يكه جملة ا

ن يدا كند تـا بـد  يان امت و تار و پود آن گسترش پير مابد و پس از آن ديدتي ، عاطفي و رفتاري پرورش يلحاظ عق

ر يد و آنرا در مسـ يماري پاسداري نمايا بيب آنچه را بدست آورده ، بگستراند و تن جامعه را از هرگونه خوردگي يترت

 .رشد و توسعه و تكامل قرار دهد

را يگاه ، دست روي دست بگذارند زشگام و هستة آيت گروه پيان روند تربيتوانند تا پا ان نمييولي رهبران و مرب

ن دو خـط ، بـه   يـ عـي اسـت كـه ا   ياز مبرم و جدي و فوتي است لذا طبيز نيانت و پاسداري از آن نيت امت و صيترب

ت گروه ياي بر ترب ر سازندهيگر اثر بگذارند ؛ فضاي مثبت امت تأثيكديتا هر دو در ان داشته باشد يگر جريكديموازات 

تـي  ير بسزايي در تحقق اهـداف عمـومي ترب  يز به نوبة خود داراي تأثيشگامان نيت پيارد و تربشگام و هستة آگاه ديپ

 .است] امت[

ن نكتـه انگشـت   يآورد روي همـ  مـان مـي  يم طـي داسـتانها و مثالهـايي كـه برا    يم كه قرآن كرينيب بهرحال مي
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... و  "نين السـائح ين الحامـد ين العابـد ينالمؤم"و  "نييالحوار"، و  "نين السابقيالسابق"ن راستا از يگذارد و در ا مي

 .ديگو سخن مي

ن يچـ  پـردازد و گروهـي را دسـت    ان قوم خود ميينش از ميبه گز) السالم هيعل(م ، حضرت موسي يدر قرآن كر

نـد تـا همـان هسـتة     يگز شـان را برمـي  يكند و گروهـي از ا  ز اقدام به آزمون قوم خود مييرهبر ن "طالوت"كند ؛  مي

 .نديق آياري خدا ، توانستند بر گروه پرشماري ، فايباشند كه به  ياندككوچك و شمار 

پرداختند و بـه   ت تمامي مردم مييها و هدا ت ملتيعي به تربيز بطور طبيع الهي نيامبران و شرايان پين ميدر ا

 .داشتند مين اهداف ، گام بريامبران و رهبران الهي ، در راستاي تحقق هر دوي ايم كه پينيب ب ميين ترتيهم

هـا و شـاگردان    ، اسوه و الگوي ملت) اهللا عنهم رضي(اران آنحضرت يو ) هم السالميعل(ت ياز آنجا كه ائمه اهل ب

كردند ،  ن راه و رسم حركت مييدتي ، بر هميت عقيو پرچمداران ترب) ه و آله وسلميصلي اهللا عل(مخلص رسول خدا 

و اسـتاد  ) هم السالميعل(ت ين امام از ائمه اهل بيـ ششم) ه السالميعل(ن پس در زندگي امام جعفرصادق يز از ايما ن

 :م گذارد ين جنبه انگشت خواهين رسالت جاوداني ـ بر هميدار چن كو كردار امانتيمذاهب و آن راست گفتار ن

 

 :برد  در آن بسر مي) ه السالميعل(فضايي كه امام جعفرصادق 

كنشـي   برد و با آن هـم  در آن بسر مي) السالم هيعل(ط و فضايي كه امام يما بدون آگاهي و اشراف اجمالي بر شرا

تـي آنحضـرت پـي    يم توانست بـه نمودهـاي خـط ترب   يد ، هرگز نخواهيداشت و توانست رسالت خود را در آن ادا نما

 .ميببر

ل بـراي  يـ دن دلازي بـه آور يـ بسا ن م كه اييابي اي مي هاي برجسته دهيط ، در برابر خود پدين شرايبا نگاهي به ا

 :ط عبارتند از ين شراياثبات وجود آنها ندارند ؛ ا

 

 :اسي و نبرد قدرت يكم ـ آشفتگي سي

رگـي خالفـت   يعني انقراض خالفت امـوي و چ يخي پس از صدراسالم ين حادثة تاريبا بزرگتر) السالم هيعل(امام 

 .با حوادث بزرگ فراواني معاصر بودو ده يعباسي روبرو گرد

) السـالم  هيـ عل( "نيد بن علي بن الحسيز "عني يام مرد صالح يبود كه ق) السالم هيعل(گي آنحضرت در دورة زند

ار يز بسـ يـ آم شيجمـالت سـتا  ) ع(شـان  يد ايصورت گرفت و زماني كه به شـهادت رسـ   "هشام بن عبدالملك"ه يعل

ان را سـرنگون  يـ ت امواسي بزرگي مطرح شـد كـه خالفـ   يراد فرمود ؛ پس از آن آشفتگي سيايي ، در سوگ وي ايگو

صـلي اهللا  (آل محمـد   "رضـاي "دعـوت از  «: ان توانستند با مطرح كردن شعار پر زرق و برقي چـون  يساخت و عباس

هجـري بـا    132در سـال  . ره شـوند يـ اسـي آنروزگـار چ  ياستفاده كنند و بر صـحنة س  ن وضع سوءياز ا» )ه وسلميعل

ن يد كه طي آن با تظاهر به انتقام از قاتالن امام حسيدرازا كشعت شد و خالفتش چهار سال بيب "ابوالعباس السفاح"
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كتاتوري و قلع و قمع مخالفان و ياست ديبا س "منصور عباسي"ان پرداخت ؛ پس از وي ، يگرد امويبه پ) السالم هيعل(

 .ان ، زمام حكومت را بدست گرفتيهاي قدرت عباس هيم پاير و سم و ترور در جهت تحكياستفاده از شمش

بي كه بدنبال داشت ، فضاي مناسـب و گرانبهـايي بـراي    يها و مصا ها به رغم بدبختي ها و آشفتگي ريين درگيا

فراهم آورد كه طي آن ، آنحضرت ، دانش فـراوان خـود را بـه منصـة ظهـور رسـاند و       ) السالم هيعل(امام جعفرصادق 

 .ديتي گردين شكل ، وارد عرصة اجتماعي ـ تربيباشكوهتر

 

 :ري مذاهب يل گدوم ـ شك

گسـترش حركـت علمـي و    : ن دوره بود كه مذاهب فقهي معروف بر اثر عوامل فراوانـي از جملـه   يقا در هميدق

اسي يهاي س عي كه علما بدنبال آشفتگييهاي طب دگي زندگي اجتماعي ، گسترش ثروت علمي و آزادييچيفقهي ، پ

ان يـ اري از موارد در جهت دور سـاختن جر يت وقت در بسيكمز بر اثر اقدام حاياد شده ، از آن برخوردار گشتند و ني

د يـ ج شـكل گرفتنـد ؛ همچنانكـه نبا   يگري بر آن ، بتـدر يح فقهاي ديني كه با آن همسويي نداشت و ترجيفقهي مع

ر قدرتمنـدي كـه بـر    يز تـأث يـ روان و شـاگردان و ن يان مذاهب در جلب و جذب پيشوايت علمي پينقشي را كه شخص

هـاي   شين گـرا يـ در تعـدد ا هـم  ايي يشان داشتند فراموش كرد ، نقش عامل جغرافيهاي فقهي ا شيدگاهها و گرايد

 .ار پررنگ بوديبس

ش از آنكه مدت زمـان  ياري كه تا پيهاي مذاهب متنوع بس جاد هستهيگر ، در ايك سري عوامل دينها و يهمة ا

نـي منحصـر   يد به تعداد مـذاهب مع يمراه گردگري كه با روند بستن باب اجتهاد هيدرازي پس از آن و بدنبال علل د

 .مؤثر افتاد، گردند 

 

 :ك نظر يا رد يروي يگرايي در پ  سوم ـ افراط

 "مجتهـد "ا يـ د ؛ آيـ عي ، عمال آغاز گردياي طب ، به گونه "نظر"رامون يد كرد كه جدال پيتوان تأك نجا مييدر ا

ث رود و در علـت حكـم بحـث    يو فراتر از موضوع حـد  به نظر خود عمل كند "ثيحد"تواند در فهم و برداشت از  مي

ط يد به شرايد كامال مقينكه بايا ايد؟ يهاي بزرگتري بكارش آ د كه در گسترهيتري استخراج نما كند و قاعدة گسترده

 .دنديطلب دگاهها و استداللهاي خود را مييها ، د شين گرايك از ايحق فراترروي از آن باشد؟ هر نو بدو) نص(متن 

گـر ـ كـه آنـرا بـه      ياسي و عوامـل د يتوانست در صورت عدم دخالت مراكز قدرت س ن نزاع علمي ، مييبسا ا اي

 .ج ثمربخشي بدنبال داشته باشديفرجام نه چندان خوبي سوق دادند ـ نتا

روي از مصلحت ـ تا حدي كه از هر نصي فراتر رود و گـاه   يو پ "ناستحسا"،  "اسيق"،  "رأي"ت يكي بر اهمي

نـي ، بـر   ياط ديگري و در راستاي احتيفشرد و د ع الهي گردد ـ پاي مي يشة انساني به گسترة تشرير به ورود اندمنج

ر خطرنـاكي در اند       ، چنان پاي مي "ثيحد"و  "نص"حد و مرز  شـه بشـمار   يفشرد كـه گـاه بمنزلـة جمـود و تحجـ
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 .رفت مي

د ـ نقش معلم  يم ديشي علمي ـ همچنانكه خواه ن همجويدر ا) السالم هيعل(ان نقش امام جعفرصادق ين ميدر ا

رد يپـذ  ن حال نمـي يكند و در ع دگاهها را رد ميين ديهاي افراطي ا اي است كه با استداللي شكوهمند ، حالت فرزانه

د كـه  يـ جامد بماند ؛ موضع فقهي آنحضرت ، بدان انجاملي در مرزهاي تنگ ، يه و دليچ توجيه يشة فقهي بيكه اند

: اي چـو   ن خـود مـثال در مسـئله   يـ هـاي باطـل نگـردد و ا    اسيـ اط ، منجر به اسـتفاده از ق يماندن و احتد يروند مق

نظري "ن مفهوم فقهي ، از روندي به معناي يان برداشت چه اي، از شدت فشارها كاست و حتي آنرا از م "استحسان"

اي  وهيــ كـه شـ   » م بر مهم در صورت تـزاحم مقدم دانستن اه«: به روند  "كه مجتهد آنرا برتر بداند و بدان فتوا دهد

 .ل گردديرفته شده در شرع است ـ تبديعقالني و كامال پذ

  تـري نسـبت بـه مرزهـاي     ه مطرح شد و خاسـتگاههاي گسـترده  يار خوبي فراروي فقيهاي بس دهيهمچنانكه پد

دي كـه بـه   يـ پدن مكتـب كمـك كـرد تـا در برابـر حـوادث نو      يـ د آمد و به ايپد "ثيحد"در مكتب  "نص"ظاهري 

 .داري كنديدا كرد ، پايدگي جوامع گسترش و تنوع پيچيگستردگي تمدن و پ

 

 :هاي خطرناك فكري  چهارم ـ گسترش انحراف

با انـواع  ست مورد مطالعه و بررسي قرار دهد يز در آن مي) السالم هيعل(اي را كه امام جعفرصادق  كسي كه دوره

شود كه زندگي مسلمانان گرفتار آنها شده بـود و اي بسـا برخاسـته از     ميدتي خطرناكي روبرو يانحرافات فكري ـ عق 

گـر و سـرانجام بازشـدن    يهـاي ضداسـالمي از سـوي د    شهيوع انديك سو و شيش گفته از ياسي پيهمان آشفتگي س

 .ا وادادگي از سوي سوم براي اظهارنظر و برداشتي طبق دلخواه بوديهاي فردي  شيها و گرا عرصه بر هواپرستي

 :ها  ن انحرافياز انواع ا

اهللا الحرام  و  تين امر گاه در بيشگفت آنكه ا. د در باورهاي اسالمي بوديجاد ترديو ا "زندقه"ـ مسئله گسترش 

 مانيات بازگويف نبوي ـ آنچنانكه روايمسجدشر

 .دة خطرناك داشتين پديافتاد كه نشان از وسعت ا كنند ـ اتفاق مي مي 

 .)السالم هميعل(ت يائمه اهل ب: هاي علمي از جمله  تيشخصـ مسئله غلو در مورد 

ت يني دوستي و محبت اهل بيگزيهاي واهي از جمله جا دة شانه خالي كردن از واجبات به بهانهين پديـ همچن

 .با انجام كارهاي خوب و امثال آن) السالم هميعل(

 

 :ث يدة جعل احاديپنجم ـ گستردگي پد

صلي (امبراكرم يام پير جامعه اسالمي ، تازگي نداشت چون هواپرستان از همان ااساسا د "ثيحد"دة جعل يپد

ث يحـد "جـاد كردنـد كـه كارشـان     ين راستا دست بكـار بودنـد و گروهـي از جـاعالن را ا    يدر ا) ه و آله وسلمياهللا عل
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ن يـ ن زمـان ا يي در اكردند ول هاي خود را ارضا مي شيا گرايب هواهاي خود و اربابان خود ين ترتيبود و بد "ساختن

د يـ ا كساني كه در راه حكمراني هستند در جهـت تحقـق اهـداف تنـگ و پل    يار گشت و از سوي حاكمان يده بسيپد

 .دي، اعمال گردخود

ا يـ دروغ و سـاختگي  ث يحد 4084ا ي 4086تعداد  "ريالغد"صاحب كتاب  "نييعالمه بزرگوار ام"نكه يجالب ا

0Fن دوره است برشمرده استيك به ايث نزديدكي از جاعالن حدوارونه شده را كه متعلق به گروه ان

نكـه  يو شـگفت ا  1

آمده است بـا   "احمد بن محمد بن عمرو ابي بشرالكندي المروزي"رهايي از نوعي كه درباره يان شاهد تعبين ميدر ا

و در رد بـر  ان محـدث در سـنت   يشـوا ين حـال از پ يكي از جاعالن دروغپردازي كـه در عـ  ي«: م ينيب ن عبارات مييا

 1F2».مبتدعان بود

ار دروغگـو و  يان بغـداد و بسـ  ياو از بزرگ پارسا« : كه آمده است  "احمد بن محمد بن غالب الباهلي"ا دربارة ي

و چنـان  !! 2F3»كي از حافظان دروغگو بودي« : آمده است  "احمد بن موسي الجرجاني القرضي"و در مورد » .جاعل بود

ث يشـان در حـد  يكان ، كسي دروغگوتر از ايدر مورد ن«: د يگو م كه ميينيب را مي "د القطانيي بن سعيحي"است كه 

 3F4».دميند

ن يـ ري بـر ا يث ، طـي تفسـ  يستي وحشتناك از جاعالن حـد يپس از آوردن ل "نييعالمه ام"نجا ، مرحوم يدر ا

 :د يگو ده مييپد

ت يـ فق"،  "فظ مشـهور حـا "،  "امـام مقتـدي  "اري از جاعالن مزبور ، يم بسينيب نجاست كه ميياز ا« و  "ه حجـ

ا در بزرگداشـت  يـ ك اصـل  يشان ، در راه خدمت به ياند و گروهي از ا هم بوده "دهيب ورزيخط"و  "تيخ در روايش"

هـاي   ل ، جعـل و دروغ و تنـاقض  يـ ن دليآوردند به هم ك مذهب ، به دروغ و جعل روي مييدي بر ييا تأيشوا يك پي

ه و يـ صـلي اهللا عل (شود و هركس هم دستش از افترا بستن بر رسول خـدا   ه ميديفراواني در مناقب بزرگان مذاهب د

رامون مذاهب و رجال آن ، شـگفت زده و  يهايي پ شان كوتاه بوده ، مردم را با جعل هالهيث از ايبا نقل حد) آله وسلم

 4F5».مبهوت ساخته است

 

 :ن يا زهد دروغيهاي مفرط  ششم ـ گسترش مفاسد اخالقي و رفاه زدگي

بـا كاخهـا و نـاز و    (ه يـ ام را خلفاي بنيين دوره ، قابل مشاهده است زيهايي است كه در ا دهيز از پدين موارد نيا

اري از ين امـر منجـر بـه گسـترش بسـ     يـ ن منحـرف گشـتند و ا  ير اسالم راستياز مس) نعمتي كه در آن قرار داشتند

                                           
 ."الحافظ ابن العماد الحنبلي": تأليف  "شذرات الذهب"به نقل از ) 216جلد پنجم ، صفحه ( "الغدير"ـ 1
 .29، صفحه  5، جلد  "الغدير"ـ 2
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ن منحرفان يز كمك كرد تا اياد شده نياسي يسهاي اخالقي در جامعة اسالمي گشت و اي بسا دورة آشفتگي  مارييب

 .ري كننديگ هاي خود ، بهره شرمييها و ب دييش گذاردن پليو طمع ورزان از آن وضع براي به نما

شد كه غالبا هم ـ به تصور مـا    ده مييتي دياكارانه و سالوس و نوعي رهبانيهايي از زهد ر شينها ، گرايدر كنار ا

هـا   شرمييها و ب بسا واكنشي در برابر آن رفاه زدگي نظر بوده و اي ومي و كوشش براي جلبب افكار عميشگر فريـ نما

 .رفته است ات بشمار مييگشتن در ماد و غرقه

 

 ها دهين پديارويي با ايدر رو) السالم هيعل(امام صادق 

هـاي رهبـري    تيلاي احساس مسؤويگو) ه السالميعل(شات امام جعفرصادق يها و اظهارات و فرما ي حركت تمام

ه و آله يصلي اهللا عل(امبراكرم يو از خاندان پ) هم السالميعل(ت يان اهل بيشوايكي از پيبر عهدة آنحضرت ـ به عنوان  

 .بخشد ـ بود و به عنوان امامان امت و كشتي نجات و ملجأ و پناهي كه امت را از گمراهي نجات مي) وسلم

گري مـورد توجـه جـدي    يكي پس از دي) السالم هميعل(ت ياهل ب ستگي رهبري همواره از سوي امامانين شايا

. گفتنـد  ش بازميياران خويهاي آنانرا به  ژگييكردند و و ك امام بعد از خود را بدان سفارش مييقرار داشت و آنها هر

ان و اهـل علـم ـ بـر امـام      يـ از پارسـا   "طيد بـن سـل  يـ زي": اد كـرد  يـ ر يـ ز "ثيحـد "تـوان از   به عنوان مثـال مـي  

پدر و مادرم بـه  : د ين پرسيشان ، چنيپس از ا] امام[وارد شد و سالم گفت و دربارة حجت ) ه السالميعل(جعفرصادق

شـوايي را بـر عهـده    يز سراغ همه خواهد آمد ؛ پس از شما چه كسي پيد و مرگ نيان پاك هستيشوايت ، شما پيفدا

علم و حكمت و : فش فرمود ين توصياره كرد و چناش "موسي"به فرزندش )] ه السالميعل(آنحضرت [خواهد داشت؟ 

دارد و از حسـن  ) نشـان اخـتالف كردنـد   يبه لحاظ آنچـه در د (ازهاي مردم يدستي و شناخت ن فهم و درك و گشاده

گـري دارد  يهاي د ژگييهاي خداوندي است ـ برخوردار است و و  كي از دربيز ـ كه خود  ين گيياخالق ، حسن همسا

 .ر استنها برتيكه از همة ا

 ت ، آنها كدامند؟يپدر و مادرم به فدا: پرسد  راوي مي

 :د يفرما پاسخ مي) ه السالميعل(امام جعفرصادق 

ن مـوارد و  يآورد ؛ بهتـر  اور و علم و نور و فهم و خردورز امت را بـه ارمغـان مـي   يخداود متعال از او ، كمك و «

دهـد و آنـانرا    گردد و همگان را آشتي مي زي مييع از خونرلة او مانين وجودي را خواهد آورد كه خداوند به وسيبرتر

منـي  يسـازد و بـه ترسـندگان ا    ر مييپوشاند و گرسنگان را س كاهد و برهنگان را مي ها را مي آورد و فاصله گردهم مي

بارد و مردمان گوش به فرمانش هستند و سخنش حكمت و سكوتش دانـش اسـت و بـراي     بخشد و باران فرو مي مي

شـوايي اسـت كـه    يهاي رهبر و پ ژگييكه جملگي صفات و و 5F1»...سازد نچه را در آن اختالف دارند ، روشن ميمردم آ
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 . كوشد امام از آنها برخوردار است و براي تحقق آنها مي

ف رهبري يها و در راستاي انجام وظا دهين پديارويي با ايبراي رو) ه السالميعل(م كه امام جعفرصادق ينيحال بب

 مودند؟ي، چه راهي را پ عام خود

ك سـو و  يـ كنند چـه از   اد شد ، عمل مييشود كه امام با دقت تمام ، بر همان دو خطي كه از آن  مالحظه مي

راث و گسـترش  يـ انت از ميان و صـ يـ ها و حفـظ ك  ها و شالوده هيت پايم و تقويبطور كلي بر بناي امت اسالمي و تحك

بعنـوان  ف نبـوي  يم و سنت شريهايي كه قرآن كر ژگييداري از تمام وعني در جهت برخوريهاي عمومي امت  آگاهي

ا هسـتة مركـزي آگـاه    يـ گر و بطور خاص بر پرورش گروه يگذارد و از سوي د اد كرده ، انگشت مييهاي امت  ژگييو

 ف دشـواري يبـار وظـا   هاي تحمل ستگييهاي آنحضرت و داراي شا كنش با برنامه نسبت به اهداف و كامال همسو و هم

شان يو از نمودهاي رهبري ا ره و منشيگذارد و آنرا همچون پرتوي از نور آنحضرت و الگويي از س اش مي كه بر عهده

 .پردازد سازد ، مي مي

 

 حضرتتي عام آنياز نمودهاي خط ترب

 :ر ، خالصه كرد ين خط را طي نكات زين نمودهاي ايتوان مهمتر مي

 

 ة علميار گسترديجاد حركت بسيالف ـ كوشش در ا

شان را به سوي كمال مطلـوب  يهاي آنان كرد و ا ان مردم و توسعة آگاهييق مين حركت شروع به انتشار حقايا

 .علمي سوق داد

هاي دانش و خرد را در جهان  ، سرچشمه) السالم هيعل(امام جعفرصادق «: د يگو ن باره مييدر ا "خ القرشييش"

اري يهاي بسـ  ا را با دانش خود پر كرد و مردم از هر كوي و برزن ، دانشي، دن "الجاحظ"به فوران در آورد و به گفتة 

 6F1».دا كرديها ، گسترش پ نياش در همة سرزم آوازه "ابن حجر العسقالني"از وي آموختند و به گفته 

وستند ، صحبت يپ) ه السالميعل(از گروههاي علمي كه به مكتب امام جعفرصادق  "داالهليز سياستاد عبدالعز"

لـه از  يهـاي خـود از هـر قب    ، نور چشمان و جگرگوشه "حجاز"و  "واسط"و  "بصره"و  "كوفه"«: د يگو كند و مي مي

و  "عمثخـ "و  "خزاعـة "و  "األزد"،  "غفـار "،  "غطفـان "،  "وطـيء "،  "مخـارق "،  "غنـي "، از "اسـد  بني"جمله از 

را نـزد   "بنـي الحسـن بـن علـي    "و  "لبالحـارث بـن عبـدالمط    بنـي "ژه از يو بو "شيقر"و  "بني ضبة"و  "مخزوم"

ن امـت از اعـراب و فـارس و    يان اياري از آزادگان و فرزندان موالي و اعيل داشتند و گروه بسيگس "جعفربن محمد"

 7F2»...به سوي او شتافتند "قم"ژه از شهر يبو
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ث يحد) السالم هيعل( كتابي در نام رجالي كه از امام جعفرصادق "الحافظ ابوالعباس بن عقدة الهمداني الكوفي" 

 8F1».اد كرده استين گروه يث از ايراوي حدف كرده و در آن از شرح حال چهارهزار ياند ، تصن ت كردهيروا

فلسـفه ،  : هايي در علـوم گونـاگوني چـون     ن مدرسة گسترده و مكتب علمي بزرگ شامل مطالعات و پژوهشيا

 .ز در برگرفتيره را نيمي و غياز جمله شعي ير بود و علوم طبيعلم كالم ، فقه و اصول فقه و تفس

 "خ آقـا بـزرگ تهرانـي   يمرحـوم شـ  "اي كه  ف كردند بگونهيشاگردان آنحضرت ، صدها كتاب و رسالة علمي تأل

 9F2.را در كتاب خود آورده است) السالم هيعل(ست تن از مصنفان از شاگردان آنحضرت يشرح حال دو

 ن حركت علمي گسترده و با ابعاديا) السالم هيعل(ب امام جعفرصادق ين ترتيبد

 .ن عرصه ، منتشر سازديتر ع را بوجود آورد و توانست آگاهي را در گستردهيوس 

 

 "رأي"ن موضع درست در مسئله ييب ـ تب

گـاه  . ان بخشـد يـ رامون آن ، پايط پيبخرج داد تا به افراط و تفردي فراواني ين جنبه تأكيبر ا) السالم هيعل(امام 

اس قـرار دادن  يار و مقيق عقل و معيبه معناي جستجوي علل واقعي احكام شرعي از طر "رأي"به ممكن است عمل 

د بدان عمل ين صورت هرآنچه موافق عقل باشد حكم خداست و بايآن براي سنجش صحت متون شرعي باشد ؛ در ا

عنـي  ياسـت   "استحسـان "ناي ز به معيرد ؛ گاهي نيد قرار گيد رد شود و مورد ترديكرد و آنچه مخالف عقل باشد با

م يم خـواه يم تأمل كنـ ين مفاهيد ، به همان فتوا دهد كه اگر در ايشتر پسنديش بيو به عقل خو "مجتهد"آنچه كه 

 .روند ع ، بشمار ميياي به نظرات ناقص بشري به تشر چهيد دريد

ـ   "عمل به رأي"ز يحال آنكه گاهي ن ري از ظـواهر  يـ گ ا بهـره به معناي استنباط علل احكام از متون شـرعي و ب

 .گر استيهاي د م حكم بر حالتيو سپس تعم "تحقق مناط"ا ي "ح المناطيتنق"ا يزباني بمثابه حجت شرعي 

 .است "تقدم اهم بر مهم"ا به معناي ي

روي از مصلحت اجتماعي در صـدور  يدر پ] كشور[اقدام حاكم مجتهد در عرصه حكومت و اداره "ا به معناي يو 

 .است "احكام واليي

در  "رأي"افـت كـه   يتوان در ب ميين ترتيگذارد و بد رد و بر آنها انگشت مييپذ ع اسالمي ميينها همه را تشريا

اي است كه  ن نكتهيو ا رفتني استيم و معاني ، پذيگر از مفاهيرقابل قبول و در برخي ديم آن غيبرخي معاني و مفاه

 10F3.ح داده استي، توضات مفصلي يروا در) السالم هيعل(ا مدرسة امام جعفرصادق يمكتب 
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ح يده و توضين پدينسبت به ا) السالم هيعل(م آنست كه اگر برخورد مكتب امام جعفرصادق يآنچه ما بدان معتقد

ر سؤال يعت را زيتوانست كل شر م كه مييطهايي بودياري از افراط و تفرين درست آن نبود ، چه بسا شاهد بسييو تب

توان نـزاع   د كه مييدا شد و كار بجايي رسيش پين دو گرايان ايادي ميهاي ز كييز آن پس ، نزدم كه اينيب ببرد ؛ مي

ن بـود  يز چنين "اسيق"و حتي گاه  "المصالح المرسلة"و  "استحسان"در موضوع . آنها را تنها جنبة لفظي تلقي كرد

كننـد حـال آنكـه آنهـا بـر       طـرح مـي  هايي با علت مشكوك را م" اسيق"گذارند و  اس انگشت ميينان بر نفي قيچه ا

 .كند گر آنرا رد مييزي كه طرف ديگذارند ، چ انگشت مي) ا تعبدييوجداني (با علت قطعي  "اسيق"

 

 ك كنندگانيه ملحدان و تشكيهاي گسترده عل ج ـ اعتراض

ات يـ كي و نظريهـاي تشـك   شـه ياد انديـ ار زيما به گسترش بسـ . ار گسترده استينه مجال سخن بسين زميدر ا

اران و شاگردان آنحضرت با قـدرت و متانـت   يو ) السالم هيعل(م ؛ امام جعفرصادق ياشاره كرد] در آن زمان[ "زنادقه"

ده يـ روي عقيـ سـو پـرده از قـدرت و ن    كيـ ها از  ها و مناظره ن مناقشهينان پرداختند ؛ ايتمام به مناقشه و مناظره با ا

ژگي گفتگوي درست يعني وي) بالتي هي احسن(هاي جدال برتر  وهيگر روح تسامح و شياسالمي برگرفت و از سوي د

 .اسالمي را نشان داد

: سـد  ينو مـي ) 361صفحه ( "االمام الصادق و المذاهب االربعة": ار جالب خود يدر كتاب بس "دريخ اسد حيش"

دار افسـاد   كـه عهـده  گرايـي   هـا و اهـل كـالم جـدل     امام صادق به مقابله با اهل باطل پرداخت و با فالسفه و دهري«

هاي خـود بـر ادعاهـاي فاسـد و      باورهاي مردم گشته بودند به مباحثه و مناظره پرداخت و با نور حكمت و خردورزي

 ».هاي تهي آنان مهر بطالن زد باطل و سفسطه

ابوشـكر  "و  "ابـن ابـي العوجـاء   "ها و رهبـران آنهـا از جملـه     ن حركتيارويي با ايز سرشار از رويث نيكتب حد

 . گران استيو د "الجعد بن درهم"و  "عبدالملك المصري"و  "صانييلدا

 گرانياران خود را به مقابله و احتجاج با دي) السالم هيعل(چه بسا آن حضرت 

 .رنديفه دفاع از اسالم را برعهده گيداد تا خود وظ پرورش مي 

 

 د بر پاسداري از اخالق عمومييد ـ تأك

ث اخالقي كه هر كدام از آنها ثروتي از رهنمودها و ارشادهاست ، روبـرو  يگي از احادز با انبوه بزرين مورد نيدر ا

اري ، از آنهـا پنـد   يدند و به هر سوي پراكنده شدند و گروههـاي بسـ  يان امت منتشر گرديث در مين احاديا. ميهست

هايي از سـخنان نغـز    مونهنك به نيسته ، مطرح گشتند ؛ ايكو و شايگرفتند و به عنوان سرچشمة جوشاني از اخالق ن

 :م يگر ساز هايي از عظمت آنها را جلوه م تا گوشهيكن آن  حضرت اشاره مي

 ».زني با دلسوزان ، مدارا با حسودان و دوستي با مردميرا: ست ياز نين ز است كه آدمي از آنها بييسه چ« * 
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ب دوسـتي اسـت و تنهـا بـه     ويـ رساند و حسادت نسبت به دوسـت از ع  ب مييها آس خودپسندي به خوبي« * 

 ».داري هاي خود بازمي كني ، آنانرا از دارايي اي كه با مردم گشاده دستي مي اندازه

ن و عقـل و ادب و  يـ د: اي نـدارد   ر و بهرهيپنج خصلت است كه هركس از آنها برخوردار نباشد ، چندان خ« * 

 ».آزادگي و حسن خلق

دانش سپر و راستي عزت و جهل ذلت و حسـن اخـالق   «) : المالس هيعل(ز آن حضرت يآم و از سخنان حكمت* 

هاسـت و   زنـي  اط ، چـراغ گمانـه  يـ گـردد و احت  ها نمي كييهاست و آگاه به زمانه هرگز گرفتار تار جلب كننده دوستي

د و اگـر بخـواهي گرامـي داشـته     يشگر است و نادان ، پليخداوند براي كسي است كه او را بشناسد و خردمند ، بخشا

قلبش انعطـاف  ن شوي ، خشونت بورز و آنكس كه نژادش بزرگ باشد ، يخو باش و اگر خواسته باشي توه شوي ، نرم

م يد و آنكس كه از فرجام بيدارد و آنكس كه نژادي خشن داشته باشد ، سنگدل گردد و هركس افراط ورزد گرفتار آ

 11F1».ش بر خاك مالديورش برد پوزة خوي  كند و آنكس كه بدون آگاهي ، مل ميداند تأ داشته باشد در آنچه نمي

اي دانش و معرفت در برابر يم ، دريشتري از آن حضرت اشاره كنيست تا به سخنان گهربار بينجا فرصت نيدر ا

در جامعـة   دهي به نهضـت اخالقـي   ر بسزايي در شكليم ـ تأث يما ماالمال از معارف اخالقي است كه ـ همچنانكه گفت

 .آنروزي بجاي گذارد

 

 درست در برابر حاكمان و قدرت طلبانموضع ح يـ توضه 

دانست كه تمـام نبردهـا    افته بود و مييرامون خود را بخوبي درياسي پيابعاد مواضع س) السالم هيعل(امام صادق 

هاي قـدرت طلبانـه    شيري گرايزي جز نبرد قدرت و درگيش از آنكه بر سر اصول باشد ، چيحول و حوش حكومت ب

ان براي مسلمانان به لحاظ استبداد يدورة عباس. قت را با روشني تمام ثابت كردين حقيز پس از آن ايخ نيتارست ؛ ين

بـر حركـت   ان يـ من يـ اانهاي بزرگي را كـه در  يان نبود ؛ انسان زيها هرگز بهتر از دوران امو گذراني و انحراف و خوش

 .كند ن دوران حاصل شد را كامال درك مييا تمدني در ايانساني  ن افزودةياسالمي و بدون كمتر

بلكـه  . ن دست ، تلـف نكـرد  يهايي از ا رييروي خود را بر سر درگين موارد را احساس كرد و هرگز نيآري امام ا

ح يم توضن امر به معناي عديولي البته ا. برداري فرمود ق علمي ، بهرهين وضع براي نشر حقايم از ايهمانگونه كه گفت

ن فاصله صـورت  يهايي كه در ا اميان و در ازاي رهبران قيا عباسيان يشان در برابر امويموضع ا. ستياسي نيموضع س

د مواضـع خـود ،   ييـ ا تأيـ ش ينان هرگز نتوانستند از او در جهـت تحقـق اهـداف خـو    يگرفت ، كامال روشن بود چه ا

ار يچه بسـ  .ان بودين طاغوتيزندگي ، همواره مورد خشم و نفرت اان يتا پا) السالم هيعل(برداري كنند ؛ آنحضرت  بهره

اش پخـش كردنـد    عاتي دربارهيدند و به اسارتش گرفتند و شاياش را به آتش كش د به قتل كردند ، خانهيكه او را تهد
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ه آنـان پـا   يد وي علدار و استوار باقي ماند و مواضع جاودانه و اظهارات انتقادي و تنيشان پاين احوال ، ايولي با تمام ا

 .برجاي ماند

نشست ، آنرا پـس  ] فة عباسييخل[ "منصور"ك بار مگسي بر صورت يت كرده كه يروا "احمد بن مقداد رازي"

در آن هنگـام  ) السـالم  هيعل( "جعفربن محمد"تا سرانجام او را به خشم آورد و ذله كرد ، زد ، مگس دوباره بازگشت 

«  :در پاسخش فرمـود  ) السالم هيعل(د؟ امام يباعبداهللا ، خداوند براي چه مگس را آفراي ا: گفت  "منصور"آنجا بود ، 

 12F1.ديو پاسخي نشن» تا ستمگران را خوار گرداند

ت يـ در وال«: ان داشـت  يـ ر را فرمـود ، آشـكارا نظـر خـود را ب    يزماني كه جملة ز) السالم هيعل(امام جعفرصادق 

 ».شود گر مي شود و ستم و جور جلوه ا مييگردد و تمامي باطل ، اح مال مييستمگر ، تمامي حق پا) حكمراني(

 ».گرنديكديك يان به ستم جملگي شرياوران آنها و راضياندركاران ستم ،  دست«: فرمود  شان مييا

ـ ابوا"ام كه با  دهيشن«: حضرت فرمود . وارد شد) السالم هيعل(بر آنحضرت  "افرعذ"بار  كي ـ از   "عيـ الرب"و  "وبي

 »كني؟ دا ميياوران ستمگران بخوانند ، چه حالي پيانان و مقامات آنزمان ـ رفت وآمد داري ؛ اگر ترا از حكمر

د ؛ آنحضـرت  يو اجارة آب نهر به حاكمان ستمگر ، پرسـ  "ييانب"ارانش از آنحضرت دربارة يز مردي از يكبار ني

گاهي براي آنان فـراهم آورم   هيا تكيم يان بگشاهاي آن من خوش ندارم كه گرهي از گره«: پاسخش داد ) السالم هيعل(

ان يـ رنـد تـا خداونـد م   يگ هايي از آتش قرار مي مهيامت در خياران ستمگران در روز قي. شان بشتابمياريا با قلم ، به ي

 13F2».نديبندگانش به داوري بنش

عي ، يدتي ، تشـر يـ قانت عيدر بعد عمومي ، همواره در جهـت صـ  ) السالم هيعل(م كه آنحضرت ينيب نگونه مييبد

 .ديكوش عي مييار گسترده و با ابعاد وسيآنهم به شكل بسامت اسي ياخالقي و س

مقـام معظـم رهبـري    كه ) السالم هيعل(اسي و اجتماعي امام جعفرصادق يلي از مواضع سيلم به تحلينجا مايدر ا

مطـرح   ")السالم هيعل(رهبري امام صادق": روزي انقالب در كتاب خود يش از پيپ) مدظله العالي( "اي ة اهللا خامنهيآ"

نجـا  يه دادند كه بطور خالصه در اين جنبه ارايقي از ايري حقيار جالبي تصويشان به شكل بسي، اشاره كنم ؛ ا كردند

 :پردازم  به نقل آن مي

امـام از  نسـت كـه   يكـي از آنهـا ا  يد ؛ يگو سخن مي) السالم هيعل(ة نادرست دربارة امام يمعظم له ابتدا از دو نظر

س دانشگاهي علمي پرداخت ياسي ، به تأسيبرداري كرد و با فاصله گرفتن از كار س اسي بهرهيت سيدوران ضعف حاك

و حتي در صدد جلب رضايت حاكمان و نزديك شدن به آنان برآمد؛ استناد اين دسته به يك سري شـواهد تـاريخي   

اف به كوتاهي و ستايش از خليفه با اوصاف بـزرگ ،  و در حال اعتر "يمنصور عباس"است كه آنحضرت را در مجلس 

  بـاز  "منصـور "دار  پـرده  "الربيـع "و برخي از آنها بـه  ) ت مزبور داراي اسناد موثقي نيستنداالبته رواي(اند  تصوير كرده
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 "د فـخ علي شـهي  بن حسين"،  "علي زيدبن": بدين گونه اينان امام را از زندگي انقالبيون و قيامگراني چون . گردد مي

ها و پيگردهايي كـه   و گرسنگي "منصور"توجهان به اينان و به زندگي منحرفانه  سازند و ايشان را در صف بي دور مي

 .بردند، جلوه مي دهند عراق از آن رنج مي] روستاهاي[علويان در طبرستان و رساتيق 

و طغيان و انباشت ثروت جامعه  كنند كه توجهي به وضع عمومي و طبقاتي بودن و ديگري ، از ايشان انتقاد مي

ميليون دينار  14ميليون درهم و  600بالغ بر ) خليفه عباسي(اموال بجاي مانده از منصور (و اموال از سوي حاكمان 

 .نداشتند.) بود

آميزتـر   آميزند هرچند اولي ، شديدتر و اجحاف ها ، اجحاف هر دوي اين نظريه) مقام معظم رهبري(به نظر رهبر 

 :اند  هايي را به توضيح مطلب اختصاص داده اي است و فصل شان معتقدند كه نظرية سوم ، نظريه واقعگرايانهاي. است

شود كه ايشان  گويد و يادآور مي سخن مي) عليهم السالم(فصل اول ، از پديدة عمومي در زندگي ائمه اهل بيت 

آميـز زنـدگي مـردم و     نبـوت در برقـراري قسـط    حامالن امانت امامتي هستند كه رسـالت ) السالم يعني ائمه عليهم(

بخشد و همين مأموريـت را حتـي    دهي به جامعة عابد و محو مظاهر طاغوت و ايجاد حالتي عقالني را تداوم مي شكل

اين امر مستلزم ايدئولوژي هدايتگر و توان اجرايـي بـااليي اسـت    . گذارند سال هم زندگي كنند ، به اجرا مي 250اگر 

رو سـوي گسـترش مفـاهيم    ] السـالم  ائمه اهل بيت عليهم[آنها . ائمه نيز داراي همين ويژگي است كه مسير حركت

تاريخ آنان نيز با قدرت هرچه . اسالم و تثبيت آنها آوردند و تدارك الزم براي برعهده گرفتن زمام ادارة امت را ديدند

 :د از تمامتر شاهدي بر همين امرست و چهار مرحله را بخود ديد كه عبارتن

در اين مرحلـه  ) السالم عليه(حضرت علي . مرحلة همكاري با روند حاكميت در پي گردآمدن دشمنان عليه امت

صـلي اهللا عليـه و   (كشند و به از ميان بردن دين محمد  زماني كه ديدم مردم از اسالم دست مي«: گويد  است كه مي

داشتم كه اگر به ياري اسـالم و اسـالميان نشـتابم شـاهد     خوانند ، قدم پيش گذاشتم چون بيم آن  فرامي) آله و سلم

 ».هايي خواهم شد كه مصيبت آن بر من بسي بيش از از دست دادن حكومت بر شماست ها و ويراني كاستي

ماه و چندين ماه از ) 9(رسد كه چهار سال و نه  مرحله بدست گرفتن زمام حكومت از سوي امام ميپس از آن ،

 .گرفت كه درخشانترين صفحات تاريخ را رقم زدند را دربرمي) السالم هعلي(خالفت امام حسن 

تــا زمــان بــه شــهادت رســيدن امــام ) ســال 20مــدت (پــس از آن مرحلــه ، اقــدام بــراي بــازگرداني رهبــري 

هاي منفي كـه در پرتـو حكومـت امـوي      و سرانجام مرحلة تغييرات سازندة امت در پي دگرگوني) السالم عليه(حسين

در اين مرحله بايد مجددا امت را آماده و مهياي حمل امانت و بازگرداندن روح انقالب و احياي . ، فرا رسيد يافته بود

هـاي روانـي و بـدور از     بـه صـورت آمـادگي   ) السـالم  عليـه (العابـدين   كاري كه امـام زيـن  ،هاي رسالت ساخت  ويژگي

 .دار آن گشت تبي آگاه ، عهدهبراي پرورش هستة مك] حاكم[هاي عاطفي و رويارويي با نظام  تحرك

سـخن  ) السـالم  عليـه (يعني آيين امام محمدباقر ) السالم عليه(در فصل دوم ، از تداوم منطقي شيوة امام سجاد 

و مسايل آنان سامان يافته بود و به همين دليـل رونـد    له شيعيان و پيروان ، فراوان گشتهدر اين مرح. آيد بميان مي



 ۱۴ 

در همين راستا ، مشاجراتي . ابعاد علمي يا سياسي يا سازماني ، بسي گسترش يافته بود سازي و روشنگري در آگاهي

حاكم وقت صـورت گرفـت كـه تـاريخ      "هشام بن عبدالملك بن مروان"با ) السالم امام محمدباقر عليه(ميان آن امام 

 14F1.بدين ترتيب نوزده سال بر همين منوال سپري شد. هايي از آنرا ثبت كرده است بخش

هـاي اصـيل    انديشـه  ا اين روند را ادامـه دهنـد ، آنحضـرت   رسيد ت) السالم عليه(آنگاه نوبت به امام جعفرصادق 

ريزي نمود و به روند فكري جامعـه اولـويتي    گستر پي اي براي برقراري نظام عدالت  اسالمي را مطرح ساخت و برنامه

مسـؤوليت  . كـرد  ة مؤمن و مجاهـد ، كوشـش مـي   عطا كرد و در واقع در جهت نهضتي توحيدي براي تربيت مجموع

مقام "در اينجا ، . دار آن بود سال عهده) 33(و سه   ، مسؤوليت بسيار سترگي بود كه طي سي) السالم عليه(آنحضرت 

بپـردازد و سـومين   ) السالم عليه(شود تا به زندگي امام جعفرصادق  در كتاب خود وارد فصل سوم مي "معظم رهبري

 :به شرح زير ، مطرح نمايد  ديدگاه خود را

 .ـ تبيين مسئله امامت و فراخواني به آن1

صـلي اهللا  (از پيامبرخدا ) السالم عليهم(ـ بيان احكام وتفسير قرآن طبق ميراثي كه مكتب و مدرسة اهل بيت 2

 .كسب كرده بودند) عليه و آله وسلم

 .دهي به هستة آگاه و روشن ـ شكل3

 

 نمودهايي از خط تربيتي خاص

اي در تربيت گروه پيشگام و هستة آگاهي را كه آرامش و اعتمـاد بـه    توان حركت منظم و گسترده در اينجا مي

: اينان كساني هستند كه در گفتمان امام بـا عنـاوين گونـاگوني از جملـه     . گستراند ، مشاهده كرد تار و پود امت مي

هـاي ايـن تربيـت ،     در اينجـا بـه برخـي جنبـه    . دنشـو  يو امثال چنين تعبيراتي ، ياد م "غرراالصحاب"،  "اصحابنا"

 :اي خواهيم داشت  اشاره

 

 پيوند عاطفي

. هسـتيم ) علـيهم السـالم  (پيش از هرچيز ما شاهد پيوند عاطفي اين پيشگامان و هستة آگاه با خط اهل بيـت  

اي كـه رهبـر بـا     رابطـه هاي اسالمي بـا يـادآوري    ترديدي نيست كه پيوند عاطفي با رهبر ، چيزي است كه در آموزه

ها بر روي زمين اسـت دارد و نيـز آيـات كريمـه و      ها و مهرورزي ها و فيض خداوند بزرگي كه منبع بزرگترين محبت

اند و سرانجام با بركـات   و مودت آنها انگشت گذارده) السالم  عليهم(احاديث شريفي كه بر عشق و محبت به اهل بيت 

كنند ، مـورد تأكيـد فـراوان قـرار      لمس مي) السالم ائمه اهل بيت عليهم(ها  يتعملي كه محبان و عاشقان اين شخص

 .گرفته است

وارد شد ، وقتي چشم آنحضرت به وي افتاد تبسمي كرد و ) السالم عليه(بر امام جعفرصادق  "المفضل بن عمر"
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 ۱۵ 

اي . دارم را نيـز دوسـت مـي   دارم و دوسـتدارانت   بخدا سوگند كه من ترا دوست مـي ! "مفضل"بيا اينجا اي «: فرمود 

كرد ؛ مـا بـه شـما مهـر      داني بدانند ، هرگز كسي با ديگري اختالف پيدا نمي اگر همه يارانم آنچه را تو مي! "مفضل"

 15F1».ورزيد ورزيم و شما نيز به ما مهر مي مي

 

 انگشت گذاردن بر پارساورزي ياران

 ه جز با پارسايي ،پارسايي پيشه كنيد ك«: فرمايد  مي) السالم عليه(آنحضرت 

 16F2».آيد آنچه نزد خداست ، بدست نمي 

داري و خـوش اخالقـي و خـوش     گفتـاري و امانـت   ، پارسايي و اجتهاد و راسـت  پرهيزگاري«: فرمايد  و نيز مي

نشيني ، پيشه كنيد و جز با زبان خود ، دعوتگر ديگران به خـويش باشـيد و مايـه افتخـار باشـيد و باعـث ننـگ         هم

 17F3».مباشيد

 "محمد بن مسلم ثقفـي "و  "ابوكدينة االزدي") السالم عليه(ز جمله موارد جالبي كه روايت شده اينكه ايشان ا

آيا شما دو نفر ، جعفري و : هاي ايشان انداختند و گفتند  را نزد قاضي در حال شهادت ديدند ، خوب نگاهي به چهره

اديد ما را به گروهي نسبت د: به گريه انداخت؟ گفتند را  چه چيز شما: فرمود . فاطمي هستيد؟ آندو به گريه افتادند

سخافت و پليدي كه داريم ـ در شمار برادرانشان باشيم ؛ ما را به كسي نسبت داديد   با -شوند امثال ما كه راضي نمي

نـت او را  حال اگر بزرگواري كند و مـا را بپـذيرد ، م  . شود امثال ما در شمار شيعيان و پيروانش باشيم كه راضي نمي

 .پذيريم مي

 .اگر قرار است مرداني باشند ، بگذار چون شما باشند: قاضي لبخندي زد و گفت 

از جمله بهترين كارها ، نيكي بـه بـرادران و كوشـش در    «: فرمود  "جميل بن دراج"به ) السالم عليه(آنحضرت 

]  مـي را آد[كنـد و   را جابجـا مـي  ] دوزخ[آتش آورد و  برآوردن نيازهاي ايشان است كه اينكارها شيطان را بخشم مي

بهتـرين  . فـدايت شـوم  : گفـت  » .اين حديث را براي بهترين ياران خود بازگو كـن ! "جميل"اي . كند ميبهشت  وارد

 يارانم چه كساني هستند؟

 18F4».كنند ها به برادران نيكي مي ها و ناخوشي آنهايي كه در خوشي«: فرمود ) السالم عليه(امام 

 

 ران براي الگو شدنستايش از يا

يزيـدبن  "و  "محمـدبن مسـلم  "و  "ابوبصير المرادي"و  "زرارة"كسي جز «: فرمايد  مي) عليه السالم(آنحضرت 

يافت ؛ اينان حافظان ديـن و   ياد ما و احاديث پدرم را زنده نداشتند و اگر اينان نبودند كسي راه هدايت نمي ،"معاوية
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 ۱۶ 

 19F1».هم ايشان در دنيا و آخرت بر ما پيشي دارند امناي پدرم بر حالل و حرام خدايند و

 

 امر به معروف و نهي از منكر

چـه چيـز مـانع از    ! باشد كه گناهان سفيهان شما را به پاي علمايتان بنويسم« : فرمود  ايشان به ياران خود مي

نزد او رويد و سرزنشـش  شود ،  دهد و باعث آزار ما مي بينيد كه كار زشتي انجام مي شود كه وقتي كسي را مي آن مي

در ايـن صـورت از مـا    : يكي از ياران آنحضـرت گفـت   » !كنيد و به نكوهشش بپردازيد و به او سخنان گويايي بگوييد

 .پذيرند نمي

 20F2».شما نيز آنانرا ترك گوييد و از مجالست با آنها ، اجتناب ورزيد«: فرمود ) عليه السالم(ايشان 

 

 تأكيد بر اداي امانت

كـنم كـه    ترا به شش خصـلت سـفارش مـي   «: چنين است  "مفضل بن عمر"هاي آنحضرت به  ارشاز جمله سف

: فرمـود  ) عليـه السـالم  (كدامند موالي من؟ حضـرت  : گفت  "مفضل"» .خواهم آنانرا با شيعيانم در ميان بگذاري مي

پسـندي و بـدان    ود ميته است و اينكه براي برادرت همان را بپسندي كه براي خاداي امانت كسي كه امينت دانس«

هايي دارند ، از آنها نيـز   كه همة كارها ، فرجامي دارند و تو از فرجام كارها برحذر باش و اينكه همة كارها پيچ و خم

كـه تـوان انجـامش را     اي  ندي دارند و بـه بـرادرت وعـده   هاي ت برحذر باش و زنهار از بلندي كوههايي كه سراشيبي

 21F3».نداري ، مده

 

 كار اقتصادي و توليد گسترش روحية

به تجارت روي آوريد كـه شـما را از آنچـه در    «: فرمايند  در اين باره مي) عليه السالم(به عنوان مثال آنحضرت 

 22F4».سازد نياز مي اختيار مردم است ، بي

) سالمال عليه(را ديدم كه به امام جعفرصادق  "معاذ بن كثير":گويد  روايت است كه مي "ل بن االعورالفضي"و از 

اگر چنين كني ، عقلت را از «: ام آيا اجازه دارم تجارت را كنار بگذارم؟ حضرت فرمود  نياز شده حال كه بي: گفت  مي

 23F5».اي دست داده
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 ۱۷ 

 24F1».دين تست] حفظ[هرگز طلب روزي حالل را ترك مكن كه دستگير تو در «: فرمايد  و مي

زودتـر بـه سـوي عـزت خـود رهسـپار       « : رفت ، فرمود  ميو در خطاب به يكي از ياران ، كه ديرهنگام به بازار 

 25F2».شو

 

 فراخواني عملي به آيين اصيل و مكتبي

شما را به تقواي الهي و اداي امانت كساني كه شـما را امـين   «: فرمايد  به ياران خود مي) السالم عليه(آنحضرت 

 ».دعوتگران خاموشي براي ما باشيد خواهم كه كنم و مي نشينان ، سفارش مي اند و حسن مصاحبت با هم دانسته

 اي فرزند رسول خدا چگونه فراخوانيم و در عين حال خاموش باشيم؟: گفتند 

بندي عملي به اطاعت از خدا ، كه شما را بدان فرمـان داديـم و بـا رفتـار      با پاي«: فرمود ) السالم عليه(حضرت 

و اينكه مردم جز خـوبي شـما نداننـد و    . معروف و نهي از منكرها و امر به  آميز با مردم و اداي امانت صادقانه و عدالت

 26F3».آورند شوند و رو سوي ما مي هاي ما آشنا مي هاي داشته هنگامي كه شما را به اين وضع ديدند با برتري

 

 پرورش مقاومت و پايداري

كشتند و به آتـش   ه ميپيش از شما ، قومي بودند ك«: فرمايند  به يكي از ياران خود مي) السالم عليه(آنحضرت 

آمـد و ايشـان را چيـزي از     كردند و زمين با تمام بزرگي برايشان تنگ مـي  قطعه قطعه مي] مردمان را[كشيدند و  مي

داشت مگر وجود كساني كه از ايشان رويگردان شدند و انتقامشان از آنها ، ايمان به  كردند بازنمي اين كارهايي كه مي

هاي زمانه شكيبايي ورزيد تا به درجات آنان  شما نيز درجات آنانرا بجوييد و بر درشتيخداوند عزيز و حميد بود پس 

 27F4»...نايل گرديد

خويشتن را بر بالهاي دنيوي شكيبا سازيد و خود را بـه ايـن مصـايب و    «: فرمايند  مي) السالم عليه(و آنحضرت 

از . رمان به واليت ايشـان داده اسـت ، خـو دهيـد    ها با اطاعت الهي و واليت او و واليت كساني كه خداوند ف گرفتاري

هاي شما را بر اسالم گشاده سـازد و زبانتـان را تنهـا گويـاي حـق گردانـد تـا         خداي بترسيد و از او بخواهيد تا سينه

 ».سرانجام شما را در همين حال ، بميراند و عاقبت شما را فرجام نيكان گرداند

 هشدار نسبت به همكاري با حاكمان

اميه كساني نيافته بودند كه بـراي ايشـان بـه     اگر بني«: گويد  اميه مي به يكي از كاتبان بني) السالم عليه( ايشان

                                           
 .34ـ همان منبع ، صفحه 3
 ,10ـ همان منبع ، صفحه 4
 .322، صفحه  4ـ همان منبع ، جلد  5
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 ۱۸ 

 28F1».كردند ند ، هرگز حق ما را غصب نميي كنند و براي آنها به جنگ رورا گردآور] ها ماليات[كتابت بپردازند و 

صـحبت كنـد تـا    ) يكي از حكـام عباسـي  ( "بن عليد وداو"و هنگامي كه يكي از ياران از ايشان خواست كه با 

به كسـي سـتم   ] در صورت دستيابي به آن مقام[منصبي به وي واگذارد و برايش سوگند خورد و وعده داد كه هرگز 

 29F2».بخواه كه برايت آسانتر است] خدا[اينكار را از آسمان «: فرمود ) السالم عليه(روا ندارد ، حضرت 

 

 رفتارها از اميدهاي دروغينپااليش باورها از غلو و 

گوينـد اميـد    كننـد و مـي   هـا مـي   گروهي از شيعيان شـما ، معصـيت  «: گفت ) السالم عليه(مردي به آنحضرت 

گويند آنها از شيعيان ما نيستند ؛ هركس اميدي داشته باشد بايد براي تحقـق آن   دروغ مي: فرمود . داريم] بخشش[

 30F3».ترسند كساني هستند كه از خداي ميكار كند ، بخدا سوگند شيعيان ما تنها 

بـر درب   "سليمان بن خالد"و  "نجم الحطم"و  "خالد الجوان"من و : گويد  روايت كرده مي "المفضل بن عمر"

كـرديم ؛ آنحضـرت    گوينـد ، صـحبت مـي    اهـل غلـو مـي   بوديم و دربـارة آنچـه   )  السالم عليه(منزل امام جعفرصادق 

اي ! اي سـليمان ! اي مفضل! اي خالد«: لرزيد بر ما شد و فرمود  ون ردا ، در حاليكه ميپاي برهنه و بد)  السالم عليه(

 31F4».كنند گويند و به فرمان وي عمل مي آنها بندگان ارجمندي هستند كه پيش از او سخن نمي ، نه! نجم

واسـتي انجـام   اگر دانسـتي هرچـه خ  «: در مورد آنچه از پدرشان روايت شده پرسيدند ) السالم عليه(از آنحضرت

اينگونه نبود ، خـداي آنـان را   «: فرمود . دانند اين سخن ، هر حرامي را حالل مي] استناد به[ها با  و اينكه برخي» .ده

 32F5».شود اگر حق را دانستي هرچه از كار نيك خواستي انجام بده كه از تو پذيرفته مي«: ؛ پدرم گفت » لعنت كند

 .دادند هاي قاطعانه در دفاع از حق را پرورش مي وح بحث و مناقشهدر ياران خود ر) السالم عليه(ايشان

و ) السـالم  عليـه (ما در حضور امام جعفرصادق« : گويد  روايت شده كه مي "هشام بن سالم"در همين راستا ، از 

وارد وقتـي  . اش فرمـود  گروهي از ياران آنحضرت بوديم ، مردي از اهل شام وارد شد و اجازه خواست ، حضرت اجـازه 

: اي مـرد ، چـه حـاجتي داري؟ گفـت     : به او فرمان داد كه بنشـيند و سـپس بـه وي فرمـود     ) السالم عليه(شد امام 

دربـاره  : امـام فرمـود   . ام كه تو در مورد هر چيزي كه بپرسند ، دانايي ؛ لذا به اينجا آمدم تا با تو مناظره كنم شنيده

 ].چگونگي قرائت قرآن.[نصب و رفع آن فض ودربارة قرآن ، قطع و سكون و خ: ت چه؟ گف

ولـي  : مـرد گفـت   ). يعني با او مناظره كن(، مرد را درياب  "حمران"اي : فرمود ] السالم عليه[امام جعفرصادق

چيـره شـدي    "حمران"اگر بر : فرمود ) السالم عليه(امام جعفرصادق. "حمران"خواهم با تو مناظره كنم نه با  من مي

                                           
 .106حة ، جلد پنجم ، صف "الكافي"به نقل از  373، صفحه  4، جلد "بحاراالنوار"ـ 2
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 ۱۹ 

كرد تا سرانجام خسـته شـد و بـه     "حمران"مرد شامي شروع به پرسيدن از . چيره شده باشي مانند آنست كه بر من

او را : چگونه ديدي او را؟ گفت : به او فرمود ) السالم عليه(امام جعفرصادق . داد پاسخش مي "حمران"ستوه آمد ولي 

اي حمران ببين مـرد  : فرمود ) لسالما عليه(امام جعفرصادق . داد هر پرسشي كه از وي كردم پاسخم مي. حاذق يافتم

امـام جعفرصـادق   . عربي منـاظره كـنم  ] زبان[خواهم با شما در  مي! اي اباعبداهللا: خواهد؟ شامي گفت  شامي چه مي

خـواهم در   مي: مرد شامي با او مناظره كرد ؛ سپس گفت . با او مناظره كن "ابان ابن تغلب"اي : فرمود ) السالم عليه(

خـواهم در   مـي : فـت  سـپس مـرد شـامي گ   . با وي مناظره كـن  "زرارة"اي : حضرت فرمود . ظره كنمفقه با شما منا

با وي مناظره كن، آنها با يكـديگر منـاظره كردنـد و     "مؤمن الطاق"اي : با شما مناظره كنم ، حضرت فرمود  "كالم"

ايت ادامه پيدا مي كند تا سـرانجام  به همين ترتيب رو... با سخن خود او را مغلوب كرد و  "مؤمن الطاق"در آخر هم 

 33F1».حضرت باشد خواهد تا از شيعيان آن مرد شامي ، از امام مي

                                           
 .178، صفحه ) الكشي( "رجال"به نقل از  409تا  407، صفحات  47، جلد  "بحاراالنوار"ـ 1


