هرسال
در صبح روز شهادت امام جعفر صادق (ع)
مراسمی در این مدرسه علمیه برقرار است
و سخنرانان از شخصیت آن امام و مناقب او میگویند.
او که با تالشهایش در تربیت عالمان در رشتههای مختلف آغازگر صبح بود،
صبحی که صادق است
و روزش غروب نمیکند مگر با ظهور مهدی(عج)

صب
ح صادق
متن سخنرانی استاد شیخ رضا حیدری

اهواز ،مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع)
 52شوال 0441

صبح صادق
اثر :حجت االسالم و المسلمین شیخ رضا حیدری
ناشر :منوچهری-تهران
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :طاهر-قم
نوبت چاپ :اول-اسفند 0931
شمارگان :هزار نسخه
قیمت 05 :هزار تومان
مرکز پخش :اهواز کوی ابوذر(حصیر آباد) خیابان  01مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع)
تلفن12095521001 :

مقدمه
خداوند متعال را شااکریم که امسال هم توفیق کرامت فرمود تا در روز شهادت
امام جعفر بن محمد الصادق علیه افضل الصالة و الثناء در مدرسه علمیه ای که به
نام آن امام همام مزین است و با حضور استادان ،طالب ،ائمه جماعات مساجد و
اهالی والیت مدار منطقه کوی ابوذر(حصاایرآباد) مجلس بزرگداشاات و عزاء برپا
کنیم و از انوار ائمه اطهار خاصه حضرت صادق (ع) بهره مند شویم.
این مدرسااه علمیه مبارکه با عنایت حضاارت آیت اهلل العظمی فاضاال لنکرانی
رحمة اهلل علیه (رئیس وقت شااورای مدیریت حوزه های علمیه کشااور) در سااال
 0926در خیابان دهم حصایر آباد اهواز تأسیس شد .مؤسس گرانقدر آن حضرت
آیت اهلل حاج ساید طیب موساوی از ساادات میرساالری و مورد احترام و رجوع
مردم در اهواز ،شوشتر و قم است که از سال  0929به دعوت مردم در این منطقه
سااکن شاده اسات و در مسجد امام زین العابدین در همسایگی مدرسه علمیه به
اقامه نماز در جمیع اوقات پنجگانه و منبر و وعظ می پردازد .چنانکه مرحوم والد
ایشان حاج سید یداله موسوی از سوی مرجع عالیقدر جهان تشیع سید ابوالحسن
اصاافهانی مأموریت یافته بود تا در منطقه باغملک ساااکن شااود و به تبلیغ دین و
رفق و فتق امور مردم بپردازد.
در این مدرسه علمیه در حال حاضر 51نفر استاد و 21نفر طلبه به تعلیم و تعلم
اشااتلال دارند و در طول سااالهای گذشااته یکی از مراکز تربیت مدرس و مبلغ و
محقق در اهواز بوده است .
از جمله برنامه های مسااتمر و شااناخته شااده این مدرسااه علمیه مبارکه برپایی
مجلس توسل و عزا در صبح روز  52شوال است که به پیشنهاد فقیه اهل بیت

حضارت آیت اهلل موسوی جزائری نماینده سابق ولی فقیه در استان خوزستان
پی ریزی شاد .در ساالهای گذشاته علما و شخصیت های علمی مختلفی در این
مراسام به افاضه و نورافشانی پرداختند و امسال سخنران این مراسم استاد گرامی
حجت االساالم و المسالمین شایخ رضا حیدری بود که قریب بیست سال سابقه
تدریس رسااامی در مدارس متفاوت حوزه علمیه اهواز از جمله همین مدرساااه
مبارکه و همزمان تبلیغ دینی در دانشاااگاهها و جمعهای نخبگان علمی و فرهنگی
و سیمای مرکز خوزستان را در کارنامه خود دارد.
دسات اندرکاران برگزاری مراسم در تالش اند تا با برپایی نمایشگاهی از کتب
منتشار شاده درباره امام صادق در حاشیه این مراسم ساالنه و نیز تقدیر از فعاالن
عرصااه معرفی ساایره زندگانی امام صااادق (ع) بر تأثیرگذاری آن بیفزایند .لذا به
عنوان یکی از اقدامات در راسااتای معرفی ابعاد زندگانی امام صااادق (ع) به آحاد
مردم بویژه جوانان تصمیم بر این شد که نوار سخنرانی ایشان پیاده و چاپ شود.
با توجه به اینکه تلییر چندانی در متن داده نشااده لذا حالت گفتاری و سااخنرانی
آن محفوظ مانده است و مطالب تکمیلی به قلم ایشان در پانوشت ها افزوده شد .
در پایان از نماینده معزز ولی فقیه در اساتان خوزستان حضرت حجت االسالم
و المسالمین حاج آقا موساوی فرد که با حضور در این محفل ،عطر والیت را به
مشاام رساانیدند تقدیر و تشکر می کنم و از پروردگار متعال ظهور حضرت ولی
عصر و سالمتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری را مسألت می نمایم.
میثم پور فرج
مدیر مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع)
اهواز – دی ماه 0931

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی خیر خلقه و أشرف أنبیائه
و رسله ،حبیب إله العالمین العبد المؤیّد و الرسول المسدّد المصطفی أبی
القاسم محمد و األئمة المعصومین السیّما بقیة اهلل فی األرضین أرواحنا له
الفداء .
قال اهلل الحکیم فی محکم کتابه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«و جعلناهم أئمة یهدون بأمرنا و أوحینا إلیهم فعل الخیرات و إقام
الصالة و إیتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین »
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روز بیست و پنجم شوال ،روز شهادت امام بحق ناطق ،امام جعفر بن
محمدٍ الصادق علیه افضل الصالة و الثناء است .طوالنی ترین دوره
 .1سوره انبیاء آیه : 37
و آنان را پیشوایانی قرار دادیم تا(مردم را) به امر ما هدایت کنند و انجام دادن کارهای
نیکو(از انواع عبادات و خیرات) را و خصوص اقامه نماز و پرداخت زکات را به آنها
وحی کردیم و همه پرستندگان ما بودند.
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* ویژگیهای دوره امامت امام صادق(ع)

زندگانی ائمه از آنِ حضرت صادق علیه السالم است .تقریبا  56سال
عمر شریف امام است 2که در مقایسه با دیگر امامان بیشترین است.
هیچکدام از امامان البته به مرگ طبیعی از دنیا نرفته اند اما فرصت تبلیغ
و ترویج و بیان احکام برای امام صادق علیه السالم از جهت زمان ،نسبتاً
بیشتر بوده است هرچند دوره امامت ایشان طوالنی ترین نیست بلکه
طوالنی ترین دوره امامت مربوط است به امام کاظم علیه السالم با حدود
 76سال .و امامت امام زین العابدین علیه السالم هم  73یا  77سال بوده
است و امامت امام صادق  73سال.

7

 .2والدت13 :ربیع االول 37قمری در مدینه .شهادت 26 :شوال 133قمری در مدینه
 . 7دوران امامت امام سجاد علیه السالم از محرم سال 51ق تا محرم سال 43یا
46ق بوده لذا دقیقا  77یا  73سال به طول انجامیده است .دوران امامت امام صادق
علیه السالم از ذی الحجه سال 113ق تا شوال سال 133ق بوده لذا دو ماه کمتر از
 73سال به طول انجامیده است .دوران امامت امام کاظم علیه السالم از شوال 133ق
تا رجب 137ق بوده لذا سه ماه کمتر از  76سال به طول انجامیده است.
آنچه در این مقایسه مبنای عمل بوده است نقل مشهور بوده است اما نقل های دیگری
نیز وجود دارد(مثال در قول غیر مشهور شهادت امام کاظم علیه السالم135ق ذکر
شده است).
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اما تأثیرات دوره امامت امام صادق علیه السالم در ترویج دین و در
آنچه که دستور پروردگار است به عنوان امام که «فعل الخیرات» را از
او به وحی دریافت کرده است و باید ترویج کند «اقامه نماز» را  ،باید
ترویج کند «ایتاء زکات» را و باید خودش از پیشتازان عبادت پروردگار
باشد ،در دوره امام صادق علیه السالم بیشتر از دیگران نمود دارد.
اواخر دوره بنی امیه و اوایل دوره بنی العباس مقارن دوره امامت امام
صادق علیه السالم است 3.ضعف بنی امیه به خصوص در چند سال آخر،
درگیری های نظامی شدید به خصوص در سه سالِ آخرِ سرنگونی بنی
امیه و ضعف و فتور بنی العباس در ابتدای امر تا قبل از بر سر کار آمدن
منصور دوانیقی  -منصور خلیفه دوم عباسی  -فرصت را برای امام
صادق علیه السالم بسیار مهیا کرده بود .طبعاً تمام دوره  23ساله امامت
امام صادق علیه السالم مثل هم نیست چون ابتدای آن همانطور که عرض

 . 3دوره خلفای بنی امیه در سال172ق به پایان رسید و دوره بنی العباس آغاز شد.
دوران امامت امام صادق علیه السالم از سال 113تا 133ق بوده است لذا  13سال
از آن در دوره امویان و  15سال از آن در دوره عباسیان بوده است.
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کردیم در انتهای دوره بنی امیه است و مشابه اواخر دوره امامت امام
باقرعلیه السالم  ،چونانکه اواخر آن به دلیل سفاکی های منصور دوانیقی
و اقتدار او شبیه اوایل دوره امام کاظم علیه السالم میشود .ما البته در
اسنادمان اطالع چندانی از دوره ابتدایی امامت امام صادق علیه السالم
که بخش قابل قبولی از آن در دوره بنی امیه است نداریم و این دالیل
مختلفی میتواند داشته باشد.
* دو کار بزرگ امام صادق(ع)

اما آنچه که داریم این است که امام صادق علیه السالم دو کار بزرگ
را وجهه همت خودش قرار داده بود؛ يکی تبیین دین و آیین ،تبیین
احکام فقه که اقامه نماز و ایتاء زکات که در این آیه شریفه ذکر شده
است نماد های این فقه و نماد های این آیین هستند و ديگر اينکه امام
صادق علیه السالم مانند دیگر امامان تمام تالش خودش را برای ایجاد
مقدمات الزم برای برپایی حکومت عدل مصروف کرده است و از هیچ
تالشی فروگذار نکرده است .
آنچنان که سوره مبارکه حدید می فرماید :پروردگار اگر انبیا را
فرستاده است با بیّنات ،اگر انزال کتاب و میزان کرده است با آنها ،همه
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برای این است که حکومت قسط برپا شود 6.امام صادق علیه السالم
گرچه به شخصیت علمی معروف است ،به مبین احکام دین مشهور است
اما او در زمینه انجام دادن مقدمات برپایی حکومت عدل ،حکومت
توحیدی ،حکومت الهی تمام تالش خودش را کرده بود برخی شواهدش
را عرض می کنم؛ امام یاران بسیاری را به شکلهای مختلف پرورش
داده برخی از یاران امام کسانی هستند که آنها را به عنوان راوی حدیث
می شناسیم در محضر امام درس خواندند بعدها روایات امام را برای ما
نقل کردند .برخی یاران امام یارانی هستند که «حافظ سرّ امام» هستند،
«مستودع سرّ امام»اند و «رازدار امام»اند ،پله ای از راویان حدیث
باالترند .چنانکه برخی از یاران امام کسانی هستند که اینان «باب امام»
اند.
هر کدام از امامان برای مدیریت و راهبری شیعیانشان باب داشتند،

 . 6لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ
أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالَْغَیْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ (سوره حدید آیه .)26
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امام البته با همه مردم در ارتباط بوده است اما برخی از امور خاص را
از طریق باب خودش انجام می دهد.
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* سیره کلی ائمه در دوران پس از سال  20ق

به طور کلی بعد از سال  51یعنی بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا
اباعبداهلل الحسین علیه السالم روش زندگانی و سیره اجتماعی ائمه
معصومین علیهم صلوات اهلل اجمعین روش متفاوتی است .ایجاد سازمان
و تشکیالت مخفی و نیمه مخفی در دستور کار آنهاست 3.همه آنچه را
که باید بگویند در همه جا نمی گویند .تقیه از شاخصههای مهم دوره
امامت امامان بعد از امام حسین علیه السالم است .
در یک تقسیم بندی از امام چهارم تا امام یازدهم و از سال  51تا
 . 5برای اطالع از نام این یاران ائمه علیهم السالم و توضیحات بیشتر بنگرید؛
«پیشوای صادق» اثر آیت اهلل خامنه ای ،سیدعلی ،ص 106تا ص 111و «سازمان
وکالت و نقش آن در عصر ائمه» از محمدرضا جباری ،انتشارات مؤسسه آموزشی
پژوهشی امام خمینی (ره).
 . 3شاید بتوان امام صادق را مؤسس تشکیالتی دانست که بعدها ادامه یافت و از
آن به سازمان وکالت یا شبکه وکال و نامهایی از این دست تعبیر می شود و در دوره
امام هادی و عسکری به اوج رسید و در عصر غیبت بیشترین ثمر را داد .این وکال
که در سرزمین ها و نواحی مختلف محل سکونت شیعیان حضور داشتند در دوره
غیبت صَغری واسطه و پل ارتباطی شیعیان با نواب اربعه بودند.
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سال  ، 250همه این سال ها را ،این  200سال را یک دوره طبقه بندی
میکنند ،دوره تالش آشکار و پنهان امامان و تقویت کارهای پنهان برای
ایجاد زمینه برپایی حکومت اسالمی 3با یک برنامه دراز مدت .پس
همانگونه که امام سجاد علیه السالم ،امام باقرعلیه السالم و امام صادق
علیه السالم تالش کردند همه امامان دیگر تالش کردند هر کدام به

 . 3هرچند می توان دوره زندگانی یازده امام از سال11ق(رحلت پیامبر ص) تا
سال250ق(شهادت امام حسن عسکری علیه السالم و آغاز غیبت صَغری) را به
اعتبارات مختلف تقسیم بندی کرد اما در یک تقسیم بندی که در متن به آن اشاره
شده است چنین گفته می شود:
سالهای  11تا 76ق دوره رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله تا به خالفت رسیدن
امام علی علیه السالم؛ دوره سکوت همراه با دخالت سازنده یا دوره مماشات و
تسالم مصلحتی.
سالهای  76تا 31ق دوره خالفت امام علی علیه السالم و امام حسن علیه السالم؛
دوره قدرت و خالفت.
سالهای 31تا35ق دوره صلح امام حسن(ع) تا شهادت امام حسین(ع) ؛ دوره شهادت
و تالش کوتاه مدت برای ایجاد حکومت اسالمی.
سالهای 51تا 250ق دوره امام سجاد (ع) تا ابتدای غیبت صَغری؛ دوره تالش آشکار
و پنهان امامان و تقویت کارهای پنهان برای زمینه سازی برپایی حکومت اسالمی.
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شکلی .شرایط به گونه ای است که امام حتی اگر بخواهد حکومت هم
تشکیل دهد نمیتواند ،لذا باید بستر را فراهم کند .آن جمله معروفی که
امام صادق علیه السالم در ترسیم اوضاع دوره امام سجاد علیه السالم
فرمودند« :ارتدّ الناس بعد الحسین اال ثالثه» 4همه مرتد شده اند جز سه
نفر -که از آن سه نفر دو نفر مشخص شده اند اما نفر سوم آنها در روایات
بر افراد مختلف تطبیق شده است 10-اینها همه نشان دهنده این است که
دست امامان از یاران خالص و یاران ویژه و یاران پای کار خالیست.

 . 4اإلختصاص جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ
یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ :ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ الْحُسَیْنِ ع إِلَّا ثَلَاثَةً -أَبُو
خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ یَحْیَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِیلِ وَ جُبَیْرُ بْنُ مُطْعِمٍ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ لَحِقُوا وَ کَثُرُوا(بحار
االنور ج  35ص  133باب  :3أحوال أهل زمانه من الخلفاء و غیرهم و ما جرى بینه
ع و بینهم و أحوال أصحابه و خدمه و موالیه و مداحیه صلوات اهلل علیه) البته در
برخی روایات جابر بن عبداهلل االنصاری به عنوان نفر چهارم بر این سه نفر افزوده
شده است.
 . 10ابوخالد الکابلی و یحیی بن ام الطویل در همه روایات مذکورند اما در برخی
روایات به جای جابر بن عبداهلل االنصاری ،سعیدبن مسیّب مخزومی و به جای جبیر
بن مطعم ،حکیم بن جبیر ذکر شده اند و در روایات دیگر تعابیر متفاوت است.
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او باید به تربیت شاگردان بپردازد که باالتر از آن به ایجاد یک سازمان،
یک تشکیالت ،یک نظام ،یک گروه به هم پیوسته  ،منسجم بیاندیشد و
فکرکند.
دراین دوره ،امامان متعرّض حاکمان نمی شوند به صورت جلی و
آشکار که بهانه به دست حاکمان ظالم و غاصب بدهند ،حاکمان غاصب
اموی و چه بعد از آن حاکمان مزوّر بنی العباس .آنها از نیمه قرن دوم بر
سر کار آمدند و تا نیمه قرن هفتم برسر کارند حدود  600سال بنی
العباس بر سر کارند 11.البته در برخی از اسنادمان داریم که امام سجاد

ظاهرا مراد امام از بیان این کالم این است که در زمان امام سجاد علیه السالم یعنی
پس از شهادت امام حسین علیه السالم همه از آینده شیعه و تحقق آرمانهای بلند آن
ناامید شدند و عرصه های سیاسی و اجتماعی را خالی کردند و به شیعه محبتی تنزل
پیدا کردند.
 . 11سلسله خلفای بنی امیه از سال31ق باصلحی که توسط معاویه بر امام حسن
علیه السالم تحمیل شد بر مسلمانان حاکم شد تا سال172ق .در این سال بنی العباس
پس از یک دوره قیام و مبارزه و استفاده از شعار«الرضا من آل محمد» که همراهی
برخی از مردم عالقمند به خاندان پیامبر را برای آنان به همراه داشت توانستند بنی
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علیه السالم مثال به برخی از عالمان زمان خودش تندی کرده ،نامه نوشته
،آنها را از همکاری با بنی امیه بر حذر داشته از جمله نامه ای که هست
از امام خطاب به محمد بن شهاب زهری .اما واقعیت اینست که وقتی
نگاه می کنیم می بینیم که مقصود اصلی امام ارائه تصویری از شرایط
زمان خود به آیندگان و بیان موضع حقیقی خود است نه اینکه بخواهد
در مقابل امویان قیام و اقدام کند .باز همین اسناد هم -که برخی البته
خیلی این را به عنوان یک سند قوی ذکر می کنند – برای اثبات این
واقعه تاریخی استواری چندانی ندارد .اولین کسی که آن را ذکر کرده،
ابن شعبه حرانی است در کتاب تحف العقول 12آن هم بدون ذکر آدرس

امیه را از مسند کنار نهند و خود بر مسند بنشینند و تا سال  565ق بر جهان اسالم
حکومت کنند.
 . 05تحف العقول عن آل الرسول ،اثر حسن بن علی بن شعبه الحرانی (متوفای قرن
چهارم قمری) چاپ شده توسط موسسة النشر االسالمی ،الطبعة الثانیة  1303ق،
ص 233تا ص  .233همچنین در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگانی
امام زین العابدین(ع) حدود بیست صفحه (از صفحه  233تا صفحه  )245به زُهری
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و سند .دیگر گزارشی سراغ نداریم که امام صادق علیه السالم  ،امام
باقر علیه السالم ،امام سجاد علیه السالم مواجهه مستقیم داشته باشند.
آنها می دا نند هرگونه اقدام هیجانی و شور انگیز و پرچم بلند کردن و

پرداخته شده است؛ معرفی او ،شاگردی او در مکتب امام سجاد ،حضور او در دربار
بنی امیه ،احادیث مجعول او ،نامه کوبنده امام به او.
محمد بن شهاب زهری در ابتدا از کسانی بود که محضر علمی امام سجاد علیه السالم
را درک کرد و احادیثی را نیز از امام نقل کرده است ولی به مرور به دستگاه خالفت
نزدیک شد .درباره جعل حدیث توسط او گزارشاتی نقل شده که دقت در آن
گزارشات ضرورت صدور چنین نامه ای از سوی امام سجاد علیه السالم را بدیهی
می نمایاند .تا مبادا آیندگان برای احادیث زهری و امثال او اعتبار و ارزش قائل
شوند .برخی تحلیلگران تاریخ سیاسی ائمه از این نامه به عنوان یک سند برای
تحلیل موضع گیری های امام سجاد استفاده می کنند ،در مقابل عده ای با بررسی
سندی و بویژه محتوایی نامه ،صدور آن از سوی امام سجاد را با تردید مواجه کرده
اند .ناسازگاری تعابیر موجود در نامه با سن ،درجه انحراف  ،وسطح علمی زهری
در زمان امام سجاد (تا سال  43یا 46ق) از جمله اشکاالت محتوایی دانسته شده
است .بنگرید مقاله « پژوهشی درباره نامه منسوب به امام سجاد خطاب به زهری»
که در مجله مقاالت و بررسی ها دانشگاه تهران به قلم محمدحسین زاهدی توچایی
چاپ شده است.
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علم برداشتن با توجه به اینکه یاران قوی و با نفوذ و استوار و مستحکم
ندارند محکوم به شکست است و یک اقدام متهوّرانه است .نامش
شجاعت نیست و نامش چیز دیگریست .لذا بزرگترین شاگردان را ،امام
صاق علیه السالم پرورش می دهد ،بزرگترین فقیهان را پرورش می دهد
بزرگترین محدثان و راویان حدیث را پرورش می دهد بستر را فراهم
می کند تا اینکه در تاریخ می خوانیم  :در دوره ای که امام رضا علیه
السالم می خواهد سخنرانی کند در فاصله ی بین مدینه تا مرو در نیشابور
آن تعداد محبان ،آن تعداد شیعیان در مقابل امام صف بکشند و منتظر
شنیدن سخنان او باشند  17.تا در دوره امام جواد علیه السالم ،در دوره
امام هادی علیه السالم ،نظام و سازمان شیعه گسترده می شود و مستحکم
که در اهواز علی ابن مهزیار اهوازی مانند یک زعیم بزرگ کار را هدایت

 . 17تعداد مخاطبان امام رضا علیه السالم در سخنرانی کوتاه نیشابور را دهها هزار
نفر بلکه صدها هزار نفر ذکر کرده اند به گونه ای که بیست هزار نفر همزمان با
سخنرانی امام در حال کتابت حدیث او بودند.
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می کنند 13.بنابراین با یک نگاه جامع ،سیره ائمه معصومین صلوات اهلل
علیهم اجمعین در این دوره برای ما به دست می آید.
* قضاوتهای نابجای مستشرقان

اما میخواهم در این فرصت به خصوص برای جوانتر ها و طلبه ها و
مدرسین جوان مان که در جلسه حاضر هستند یک نکته را عرض بکنم:
گاهی مستشرقین  -به کسانی می گویند که شرق شناس اند در مورد
شرق تحقیق می کنند یا به تعبیری درمورد خاورمیانه تحقیق می کنند-
در مورد امامان ما قضاوت های نا به جا دارند در مورد امام مجتبی علیه
السالم قضاوتی می کنند ،طوری داستان صلح امام حسن علیه السالم را
بیان می کنند که آنچه حقیقت مطلب است بیان نمیشود ،16بعثت رسول
 . 13علی بن مهزیار اهوازی از یاران امام رضا علیه السالم و امام جواد علیه السالم
و امام هادی علیه السالم و وکیل ایشان در منطقه اهواز بوده است که درسلسله سند
احادیث و روایات زیادی حضور دارد .آیت اهلل خوئی (ره) این روایات را بالغ بر
 5313روایت می داند .امام جواد علیه السالم در نامه ای او را ستوده است .تاریخ
وفات وی محرز نیست اما براساس شواهد اواخر امامت امام هادی علیه السالم یا
اوایل امامت امام عسکری تخمین زده شده است.
 . 16فلیپ خوری حیتی( )Philip khuri hittiنویسنده کتاب تاریخ عرب،
مستشرق یهودی و متولد لبنان در1335م و متوفای آمریکا در 1433م.
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خدا را حتی گاهی طوری بیان میکنند که آنچه حقیقت مطلب است بیان
نمیشود 15.گاهی با نگاه جامعه شناسانه صرفا به موضوع نگاه میکنند.
گاهی با نگاه روانشناسانه محض نگاه میکنند .گاهی از منظر قومی بحث
ها را تحلیل میکنند .گاهی از زاویه جَغرافیایی و اقلیمی به موضوع
نگاه می کنند اما به هر حال یک نگاه جامعی از آنها سراغ نداریم ،و این
یا به خاطر جهل آنهاست  -نادانی آنها و کم دانی آنها  -و یا غرض
ورزی این مستشرقان باعث این مسئله می شود از جمله در مورد امام
صادق علیه السالم  ،تحلیل هایشان گاهی به گونه ای است که تالش
علمی امام صادق علیه السالم را به جای نقطه قوت امام صادق علیه
السالم نقطه ضعف امام صادق علیه السالم قلمداد می کنند به جای اینکه
نقطه قوت او باشد نقطه ضعف می شود ! چه طور ؟ گاهی در تعابیرشان

 . 15ایلیا پاولوویچ پطرو شفسکی()Ilya pav lovich petrushevsky
نویسنده کتاب اسالم و ایران ،متولد1343م روسیه و متوفای1433م.
• دونالد سن دوایت نویسنده عقیدة الشیعة(ترجمه شده به عربی)
• هالیستر جان نورمن-تشیع در هند
• مارشال هاجسن
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اینگونه می آورند که « :در دوره ای که شیعیان در قحطی کامل بودند
در فقر و فالکت بودند شیعیان فعال اجتماعی تحت تعقیب بودند جنبش
های بسیاری در زمان امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم
شکل گرفته در زمان امام سجاد علیه السالم شکل گرفته همه محکوم به
شکست  ،همه تحت تعقیب  ،همه زندانی  ،در چنین دورهای چرا جعفر
ابن محمد از اینها حمایت نمیکند؟ چرا به راحتی در مقابل زندانی شدن
اینها  ،تحت تعقیب قرار گرفتن اینها سکوت می کند!؟ در دورهای که
منصور در قصر حمراء خودش در کاخ مجلل خودش نشسته هزینه های
گزاف برای شام و ناهارش می شود چرا امام صادق علیه السالم سکوت
می کند؟ چیزی نمی گوید! چرا نهی از منکر نمیکند؟ چرا امام صادق
علیه السالم شیعیانی که در طبرستان و مازندران و در ایران و در عراق
و در جاهای دیگر اولیّات مَطعَم و مَلبَس را ندارند چرا امام صادق علیه
السالم از اینها پشتیبانی نمی کند؟ در مورد اینها سخن نمیگوید؟ دلش را
خوش کرده است که یک إبن أبی العوجا زندیق کافر ملحدی را در
مسجد الحرام به بحث بگیرد و او را محکوم بکند و او سرافکنده از
مسجد الحرام بیرون برود البته بدون آنکه مسلمان شده باشد .دلش را به

55

صبح صادق

این خوش کرده است که چند راوی حدیث پرورش داده است آن راوی
حدیث هم کسی شد که بعدا کتاب حدیثی نوشت و در مقابل خود امام
صادق علیه السالم دکان باز کرد  .مرادشان مالک ابن انس  ،نگارنده
کتاب الموطأ است ،آن یکی دیگری که خودش در کوفه مبنای فقهی راه
انداخت و در مقابل امام قیام کرد 13ابو حنیفه منظورشان بود .13بنابراین
امام صادق علیه السالم آنچه را که وظیفه اوست آنگونه که باید انجام
نداده است» مستشرقان با القاء این شبهه و اشکال مانند القاء اشکاالتی
که عرض کردم در مورد امام مجتبی علیه السالم دارند در مورد خود ابی
عبداهلل دارند در مورد پیَغمبر دارند در مورد دیگر شخصیت های بزرگ
اسالم دارند ذهن مخاطب را به خود مشَغول می کنند و در غیاب بیان

 . 13مالک بن انس( 47-134ق) از شاگردان امام صادق علیه السالم که بعدها پایه
گذارمذهب مالکی از مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت شد.مهمترین اثر وی کتاب
الموّطأ می باشد که از نخستین کتابهای حدیث است.
 . 13ابوحنیفه یا نعمان بن ثابت( 30-160ق) از شاگردان امام باقر و امام صادق
علیهما السالم که بعدها پایه گذار مذهب حنفی از مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت
شد .از وی آثار فقهی و کالمی به جای مانده است.
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وافی و شافی و کافی و متقن برای اقناع و جواب دادن ،گاهی بر
پژوهشگران و دانش پژوهان اثر می گذارند.
متأسفانه بزرگترین کرسی های تدریس مکتب تشیع و شیعه شناسی
در آمریکا ،درعراق که در همسایگی ماست در دانشگاه بَغداد در اختیار
یهودی ها و کسانی که به اسالم هیچ علقه ای ندارد است 14.مستشرقان
بر آنها حتی تاثیرگذارند و گاهی اینها کتاب می شود و در کشور خود
ما هم به چاپ میرسد و بر زبان مدرسین دانشگاه های ما ،مدرسین
محافل علمی ما اینها به شکل های مختلف واگویه میشود و تکرار
میشود .اینها را باید جواب داد .اینها « هل من ناصر » می طلبد .همان
نقطه قوت امام صادق علیه السالم تبدیل می شود به نقطه ضعف امام
صادق علیه السالم در نگاه این مستشرقان و القاء شیطانی ای که می
کنند .اگر جهل است باید این جهل را به علم تبدیل کنیم اگر غرض
ورزی است باید آنها را رسوا کرد و غرض ورزی آنها را بر مال کرد.

 . 14در آمریکا دانشگاههای هاروارد ،پرینستون ،کالیفرنیا ،بیل ،پنسیلوانیا ،آریزوینا.
در انگلیس دانشگاههای بریستول ،کمبریج ،شفیلد ،سوآس.
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* تالش یک متفکر جوان برای جواب دادن به مستشرقان

جوانی تقریباً سی ساله به فکر جواب دادن به این اشکال افتاده بود
پنجاه سال پیش  ،بین سالها  36تا  60شمسی در حالیکه خودش متولد
سال  1713بوده است .او چند سخنرانی انجام داد و در ضمن این
سخنرانی ها سعی کرد این اشکال را به بیان خوبی جواب دهد و نشان
بدهد که امام صادق علیه السالم و دیگر امامان و حتی امام حسن مجتبی
علیه السالم مصداق کامل «خواستن و نتوانستن» بودند .20نه اینکه نمی
خواستند ،بلکه نمی توانستند ،شرایط اجازه این کار را نمی داد .امامان
علیهم السالم در شرایطی به سر می بردند که گاهی یار نزدیک خودش
را ،راوی حدیث خودش را جرح می کند و او را به حضور نمی پذیرد
گاهی او را در میان مردم به عنوان یک کسی که مورد اعتماد من نیست
معرفی می کند برای اینکه او را حفظ بکند گاهی یار نزدیک خودش را
توبیخ کرده است که چرا در فالن خیابان ،در فالن چهارراه ،در فالن
زقاق من را دیدی و به من ابراز احترام کردی مگر نمی دانی اینها شما

 . 20بنگرید سیره پیشوایان اثر مهدی پیشوایی صفحه .173
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را تعقیب می کنند  ،اینها شما را از بین می برند.

52
21

« ارتدّ الناس بعد الحسین اال ثالثه » عرض کردم ،اساس دین را به
موی باریکی تبدیل کرده بودند هرگونه اقدام،این موی باریک را هم می
برید و از اساس از بین می برد و هیچ باقی نمی گذاشت.
سخنرانی های این عالم جوان بعدها در سال  63در روزنامه جمهوری
اسالمی به عنوان چند یادداشت به چاپ رسید و بعد در سال های بین
 63تا  50که دقیقش معلوم نیست توسط یکی از انتشارات های تهران

22

در  111صفحه رقعی به چاپ رسید تحت عنوان « پیشوای صادق ».
* دو هدف بزرگ امام صادق(ع)

آن گوینده و آن سخنران در آن سخنرانی ها هدفش این بود که نشان
بدهد تالش علمی امام صااادق علیه السااالم تالش یک انسااان عافیت
طلب ،یک انساان منهای جامعه  ،یک انسااان چشاام پوشیده از وقایع
جامعه ،یک انسانی که نسبت به جامعه احساس دردمندی ندارد ،نبوده،

 . 21به عنوان نمونه کتاب سیره پیشوایان در ص 527و ص  523و ص  526چند
گزارش ازتدابیر امنیتی امام عسکری با ذکر منابع تاریخی روایی نقل کرده است.
 . 22انتشارات سید جمال.
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بلکه تالش او اتفاقا دو هدف بزرگ داشااته؛ يک؛ رسااوا کردن جریان
خالفت که بیمایه و بی بهره و بی نصایب است از هر آنچه که میتوانیم
بر آن نام علم بنهیم .وقتی همه دانشاامندان از مکتب امام صااادق علیه
السااالم برخیزند بی مایگی دسااتگاه خالفت بیش از پیش خودش را
نشان می دهد ،حکومت وقت ،مدعی خالفت است نه سلطنت ،کسی که
مدعی سااالطنت اسااات فقط می خواهد حکومت بکند اما کسااای که
میخواهد خالفت بکند می گوید من خلیفه رساول خدا هستم پس باید
عالوه بر اینکه مدیریت جامعه میکند راهبری فکری جامعه هم بکند،
جواب شبهات را هم بدهد .امثال سفیان ثوری 27را هم بتواند اقناع کند،

 . 27سفیان بن سعید بن مسروق از نوادگان ثور بن عبدمناف متوفای  151تا 152ق.
وی از روات حدیث بزرگ اهل سنت و ازفقهای آنان است هرچند فریبکاری هایی
نیز از او اعتراف دارند .وی در منابع حدیثی رجالی شیعه یا مذکور نیست یا مورد
مدح نیست و گاهی مورد قدح و ذم است و به زهد فروشی و تظاهر به آن و سدّ راه
خدا و رسول متصف شده است .وی مجادله های لفظی با امام صادق(ع) و امام
کاظم(ع) داشته است و از صوفیه شمرده شده است .برخی او را با سفیان بن عیینه
ابن ابی عمران الهاللی یکی میگیرند.
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ابن ابی العوجاء 23را هم بتواند سر جا بنشاند .بگذریم از اینکه حاکمیت
در آن زمان ،این ها را که سرجا نمی نشاند گاهی به تقویت اینها هم
اقدام می کرد با چند واسطه این ها را تَغذیه و تقویت می کرد و اجازه
میدان داری به اینها می داد .امام صادق علیه السالم با بیانات علمی وقتی
آنها را رسوا میکند بی مایگی علمی دستگاه خالفت را نیز بیش از پیش
به رخ مدعیان بی استحقاق خالفت میکشد .این کار کمی نیست ،مبارزه
بسیار بزرگی است .سر همین راه هم امام صادق علیه السالم توسط
منصور شهید می شود 26.و هدف دوم اينکه؛ فقه واقعی و حقیقی را

 . 23نام ابن ابی العوجاء در بیشتر منابع عبدالکریم ذکر شده است ،تاریخ مشهور
وفات او را 166ق دانستهاند .از متکلمین جسور قرن دوم هجری است که مناظرات
متعددی با امام صادق علیه السالم و یاران امام داشته است و در تبلیغ عقاید
کفرآمیزش اصرار داشتهاست .او را ملحد ،زندیق ،مادی گرا ،دهری و مانوی مینامند.
 . 26امام درحدیثی چنین میفرمایند« :نحن قوم فرض اهلل طاعتنا و انتم تأتمّون بمن
الیعذر الناس بجهالته» «ما کسانی هستیم که خداوند فرمانبرداری از آنها را واجب
ساخته است درحالیکه شما کسی را دنباله روی می کنید که مردم به دلیل جهالت او
در نزد خدا معذور نیستند» .اصول الکافی چاپ دار الکتب االسالمیة جلد ،1ص.135
(کتاب الحجة ،باب فرض طاعة االئمة علیهم السالم ،حدیث .)7
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ترویج کند در مقابل فقه رسمی و درباری که توسط حکومت بنی العباس
در حال ترویج است و این فقه منحط و تحریف شده را از رونق بیاندازد.
اگر چه تا زمان امام صادق حاکمان در تالش بودند مباحث کالمی و
فلسفی را منحرف بکنند اما از این به بعد مباحث فقهی را نیز منحرف
می کنند ،مفتی تراشی می کنند ،فقیه تراشی می کنند در چنین فضایی
امام صادق علیه السالم ،این پیشوای راستین ،باید فقه ناب را فقه اصیل
را هم به مردم یاد بدهد «و اوحینا الیهم فعل الخیرات» .او باید اقام
الصالة را ،ایتاء الزکاة را درس بدهد ،آموزش بدهد البته او باید خودش
هم از عابدان باشد از پیشتازان عبادت باشد.

25

این حدیث اشاره داردبه اینکه در دوره امام صادق علیه السالم مردم به جای تبعیت
از امام واجب االطاعه ،دنباله رو حاکمان بی اطالع از دین و جاهل به معارف اسالمی
شده اند و راهی را می روند که راه خدا نیست و دراین انحراف معذور نیستند یعنی
نمی توانند در پیشگاه الهی عذر بیاورند که «ما به تشخیص رهبران و حاکمان دچار
خطا شدیم نه به تشخیص خودمان» زیرا آنها اساسا حق نداشتند از چنین حاکمانی
تبعیت کنند.
 . 25مالک بن انس که بعدها پیشوای فرقه مالکی شد می گفت :مدتی نزد جعفر بن
محمد رفت و آمد می کردم و او را همواره در یکی از سه حالت می دیدم :یا نماز
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پس امام صادق علیه السالم دو کار بزرگ انجام داده است .دو کار
کلیدی که در زمان هیچکدام از امامان پیش از او انجام نشده است و
پس از آن هم انجام نشده است این بزرگترین مبارزه منفی است که جعفر
بن محمد الصادق انجام داده است با جریانی که در مقابل اوست .پس
تفاوتی وجود دارد بین آنچه مستشرقان می گویند با آنچه که واقعیت
تاریخ است.
این عالم جوانی که این سخنرانی ها را کرد  ،کسی بود که امروز به
عنوان زمامدار این مملکت بزرگ اسالمی ایفای نقش می کند؛ رهبر
* توصیه به خواندن کتاب پیشوای صادق

عظیم الشأن انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای (صلوات حاضرین).
این کتاب را توصیه می کنم طلبه ها حتما بخوانند« .پیشوای صادق»
را بخوانید .صرف نظر از اینکه شاید یک چهارم آن در خصوص امام
صادق است ،مابقی این کتاب درباره سیره ائمه اطهار است ،سیری در

می خواند یا روزه بود یا قرآن تالوت می کرد و هرگز او را ندیدم که بدون وضو
حدیث نقل کند .تهذیب التهذیب ،ابن حجر عسقالنی چاپ بیروت ،دارالفکر،الطبع
االول،ج 1ص .33
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سیره ائمه اطهار است .انصافا ،بسیار کتاب قوی ای است که شمای کلی
از بحث به ذهن طلبه می آورد ،به ذهن طالب علم می آورد .از این
مطالب جسته و گریخته ای که در مورد امامان در ذهنمان داریم و یک
نظام و یک ساختار و یک بافتار درستی ندارد ما را نجات می دهد.
حاال که سخن به اینجا رسید اجازه بدهید چند کتاب دیگر هم معرفی
بکنم که خاتمه کالم ما باشد در این روز عزیز .اینها را یادداشت کردم
از میان کتاب های زیادی که راجع به امام صادق علیه السالم نوشته و
چاپ شده؛
* معرفی چند کتاب در باره امام صادق (ع)

 در آثار مرحوم استاد مطهری بصورت پراکنده در مورد امام صادقعلیه السالم داریم از جمله دو سخنرانی در سیره ائمه اطهار دارند که
بسیار هم شباهت دارند به همان کتاب پیشوای صادق ،به آن بخشی که
به سیره ائمه اطهار پرداخته. 23

 . 23برای اطالع به جلد هجدهم از مجموعه آثار شهید مطهری ره مراجعه شود.
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 کتابیست از آقای پیشوایی که استاد تاریخ است ،در رادیو معارفتاریخ می گویند بنام «سیره پیشوایان» بخشی از آن مربوط به امام صادق
علیه السالم است انصافا حق مطلب را ادا کرده.

23

 کتاب «سیرة االئمة االثنی عشر» نویسنده آن هاشم معروف حسنیاست که ترجمه ای هم من ندیدم از آن. 24
« -موسوعة االمام الصادق علیه السالم» نوشته محمد کاظم قزوینی

 . 23این کتاب در قطع وزیری و قریب هشتصد صفحه با مقدمه ای از آیت اهلل
سبحانی توسط موسسه تحقیقاتی تعلیماتی امام صادق علیه السالم به چاپ رسیده و
از ص  733تا  310به امام صادق علیه السالم پرداخته است.
 . 24در هنگام تنظیم این پانوشت از ترجمه این کتاب به فارسی و نشر آن در دوجلد
توسط انتشارات امیرکبیر مطلع شدم .سیدهاشم معروف الحسنی از علمای لبنان است که
در نجف نزد اساتید چون آیت اهلل خویی(ره) تحصیل کرده و پس از بارگشت به لبنان
عهده دار منصب قضاء در جبل عامل شد ،سال وفات وی 1433م= 1757ش است.

این کتاب در باره زندگانی دوازده امام با قلمی خواندنی است .مؤلف قبل از ورود
به بحث اصلی درباره حضرت خدیجه(س) و حضرت فاطمه(سالم اهلل علیها) نیز
سخن گفته است .وی درباره سیره رسول اکرم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) کتاب
مستقلی دارد با نام«:سیرة المصطفی».
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که کتاب وسیعی است همانطور که از اسمش پیداست.70
 «االمام الصادق و المذاهب االربعة» که سه چهار جلد است به زبانعربی تقریبا  30- 70سال پیش نوشته شده و نویسنده آن استاد اسد
حیدر است 71که از شاگردان مرحوم حکیم و از شاگردان مرحوم خویی
هستند .گرچه در کسوت طلبه ها نبود اما فوق العاده مورد احترام طلبه
ها بود .اخیرا ترجمه این کتاب در سال  41چاپ و رونمایی شد در
صورت  3جلدی .این کتاب خیلی کتاب ارزشمندی است .خوب تبیین

 . 70عالمه سیدمحمدکاظم قزوینی متوفای 1316ق=1737ش مجلدات نخست این
اثر در دوره حیات وی چاپ و منتشر شده و باقی مجلدات به همت باز ماندگان وی
چاپ شد ،جلد اول در سال 1313قمری توسط نشر الرائد در قم به چاپ رسید و
مجلدات بعدی به ترتیب به چاپ رسید .جلد شصتم آن را درسال
1743ش=1330ق توسط نشر دارالمودة به چاپ رسید.
 . 71استاد اسداهلل حیدر از نویسندگان اهل عراق در سال 1306ق=1436م
درگذشت .این کتاب در  3جلد که هر جلدشامل دو جزء است تنظیم نموده است.
ابتدا در سال  1754جزء اول از جلد یک ترجمه و چاپ شد اما به پایان نرسید.
بعدها توسط یک گروه حوزوی در  3جلد و سه هزار و پانصد صفحه با مقدمه عالمه
سیدجعفر مرتضی عاملی توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب چاپ شد و در
خرداد1741ش رونمایی رسمی شد.
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می کند و توضیح میدهد به خصوص مقدمه ای که جعفر عاملی دارد بر
این کتاب که چگونه مذاهب اربعه اهل سنت همه ریشه از امام صادق
علیه السالم دارند .
 اولین کتاب ظاهرا در مورد امام صادق که به دست ما رسیده مربوطبه قرن چهارم است از محمد ابن وهبان دبیلی؛ «اخبار الصادق مع ابی
حنیفه  ،اخبار الصادق مع المنصور».72
 یک کتاب دیگری است به نام « :االمام جعفر الصادق رمز الحضارةاالسالمیة» ،77امام صادق رمز و حقیقت تمدن اسالمی .من از اسم این
کتاب خیلی خوشم آمد کتاب را پیدا کردم عربی هم هست و ترجمه
فارسی هم ظاهراً ندارد .نویسنده آن هم از فضالی قم هستند .نام کتاب
– تمدن اسالمی -بسیار نام بزرگی است  .ولی متن آن چیز زیادی فراتر
از سایر کتب ندارد و نامش رسای به این مطلب نیست و شاید به نظر

 . 72تا حال به نسخه چاپ شده یا متن این کتاب دسترسی پیدا نکرده ام صرفا نام
آن را در برخی منابع دیده ام.
 . 77این کتاب اثر محمد امین امینی است که در سال  1732شمسی در قم توسط
مولف در  232صفحه در قطع وزیری منتشر شده است.
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حقیر ده درصد یا بیست درصد حق عنوان کتاب را هم ادا نکرده!.

سال تالش های زیادی کردیم اما به طور کلی تاریخ را که نگاه می کنیم
کم کاریم چند دلیل هم داشته يک اينکه تاریخ را حاکمان می نویسند،
زورمندان مینویسند و ائمه معصومین حاکم نبودند و بسط ید نداشتند.
یاران شان در تبعید در خفا و بزرگان علمای ما را یکی پس از دیگری
تبعید کردند ،کشتند ،از بین بردند .کتابهای آنها را از بین بردند یکی از
دالیلش میتواند این باشد .يکی ديگر اينکه خود سیره زندگانی امامان
بعد از امام حسین علیه السالم به خصوص یک سیره زندگانی مخفی یا
نیمه مخفی بوده در خیلی از ابعاد و خود به خود کاری که مخفی است
خیلی از آن اطالع حاصل نمیشود و بنای بر اختفا وجود دارد .و داليل
ديگر.
 «وظایف استانداران از دیدگاه امام صادق علیه السالم» که نامهایاست به استاندار اهواز .استاندار اهواز نامه مینویسد به امام و از او می
خواهد که او را نصیحت بکند .این کتاب شبیه نامه ای است که امام علی

* کم کاری ما در مورد ائمه معصومین

ما کالً کم کار بودیم در مورد ائمه معصومین .هر چند در این 30
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* ادامه معرفی چند کتاب در باره امام صادق (ع)

علیه السالم به مالک اشتر دارد وقتی استاندار مصر می شود والی مصر
می شود .در اینجا امام صادق علیه السالم به والی اهواز نامه نوشته پس
این هم کتاب ارزشمندی است.

73

 «بحار االنوار» مرحوم مجلسی بخش زیادی از جلد یازده چاپقدیمش به امام صادق علیه السالم اختصاص دارد.
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 کتاب «مسند االمام الصادق» که مجموعه روایات امام صادق علیه . 73این نامه توسط ناشرهای متفاوت و باترجمه های مختلف به چاپ رسیده
مانند :ترجمه :م ع ،دزفول در  37صفحه قطع جیبی.
ترجمه؛ علیرضا مدرس غروی ،مشهد در قطع رقعی.
متن نامه را در وسائل الشیعه ج 13ص  212می توانید بیابید .در سال 1736ش
مقاله ای با هدف شرح این نامه به قلم آیت اهلل جوادی آملی در مجله مدیریت در
اسالم منتشر شده است.
 . 76ترجمه فارسی این بخش از جلد یازدهم بحار االنوار نیز به صورت جداگانه
توسط ناشرهای متعدد وبه قلم مترجمان متفاوت به چاپ رسیده است .عالمه
محمدباقر مجلسی متوفای1110ق یا 1111ق در اصفهان است که اثر ماندگار
بحاراالنوار الجامع الدرر اخبار االئمه االطهار علیهم السالم را به عنوان بزرگترین
منبع حدیث شیعه به یادگار نهاده است که در چاپ های اخیر در110جلد منتشر
میشود.
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السالم است .مرحوم آقای عزیزاهلل عطاردی جمع آوری کرد 75.خیلی
زحمت کشید برای همه امامان مسند درست کرد.
 از مرحوم عالمه عسکری 73و شهید صدر 73هم آثار باقی مانده و . 75این کتاب هفتمین کتاب از مجموعه بزرگ  30جلدی«مسانید االئمة» است که
با زبان عربی در  22جلد در سال 1733شمسی منتشر شد .مولف آن شیخ عزیز
اهلل عطاردی قوچانی در  1703ش متولد شد و در 1747ش درگذشت.
 . 73عالمه سیدمرتضی عسکری در سال 1247شمسی در سامرا متولد شد و در
1735شمسی در تهران درگذشت .از وی کتب زیادی منتشر شده است از جمله
کتاب دو جلدی در موضوع«نقش ائمه در احیای دین» که توسط انتشارات منیر
درسال1732ش به چاپ رسیده است در بخش از آن به امام صادق علیه السالم
پرداخته است.
 . 73عالمه سیدباقر صدر متولد1717ش1764-ش فقیه اصولی و مجتهد نوپرداز
شیعی اهل عراق که آثار زیادی از وی به جامانده از جمله؛ «دور االئمة فی الحیاة
االسالمیة» وی از مبارزین و مجاهدین بود و توسط رژیم بعثی عراق دستگیر و به
شهادت رسید.
تعبیر امام خمینی (ره) در مورد وی مَغز متفکر اسالمی بود و آیت اهلل خامنه ای از
وی به عنوان نابَغه یاد کرده است.
درسالهای اخیر کتاب«امامان مرزبانان حریم اسالم» توسط انتشارات دارالصدر
منتشر شده است که گفته شده برگردان فارسی آن است.
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کتاب های دیگری از اساتید و شخصیت های دانشگاهی و حوزوی

74

که اگر بخواهیم یک یک نام ببریم طوالنی میشود.

 . 74از آن جمله می توان کتابهای زیر را برشمرد:
• کتاب«زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه السالم» حاصل تالش جمعی از
نویسندگان به اهتمام«دکتر احمد پاکتچی» است که توسط دانشگاه امام صادق علیه
السالم در بیش از هفتصد صفحه منتشر شده است.
• کتاب«صبح ساحل» اثر دکتر مهدی خدامیان آرانی که به روش داستانی و رمان
نوشته شده است و توسط نشر وثوق قم در  230صفحه منتشر شده است.
• کتاب «پند های امام صادق به ره جویان صادق» مجموعه درسهای آیت اهلل محمد
تقی مصباح یزدی که توسط انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) به
چاپ رسیده و کار تدوین ونگارش این اثر را محمد مهدی نادر قمی انجام داده
است.
• کتاب « زندگانی حضرت امام صادق علیه السالم» اثر تاریخی مرحوم عالمه
سیدجعفر شهیدی که در سال 1752ش با نامی مشابه توسط «جامعه االمام الصادق
علیه السالم» چاپ شده اما بعدها «نشر فرهنگ اسالمی» آن را منتشر کرد.
نویسنده از شاگردان آیت اهلل العظمی بروجردی در قم و آیت اهلل خوئی در نجف
بوده است .وی درجه اجتهاد داشت و درسال 1730ش از دانشگاه تهران در مقطع
دکترای ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد.
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* آسیب شناسی آثار منتشر شده درباره ائمه

برادارن گرامی سروران گرامی در محضر استاد مکرم حضرت آیت
اهلل موسوی و نیز نماینده معزز ولی فقیه سخت است که عرض بکنم اما
به عنوان یک پژوهشگر و کسی که دغدغه این امور را دارم امروز یک
کتاب سراغ ندارم با بیان جوان پسند و دلکش و با متن قوی و مستند و
متقن که بتوانم به کسی معرفی کنم و خیالم راحت باشد که هفتاد درصد
شصت درصد با واقع منطبق شود .این کتابهایی که شمردم کتاب قوی در
• کتاب«صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق علیه السالم» که توسط نشر رسالت قلم
منتشر شده ،ترجمه فارسی اثری است به قلم شیخ محمد حسین مظفر متوفای  1734ق
(برادر عالمه محمدرضا مظفر صاحب اصول فقه و المنطق).
• کتاب «انسان  260ساله» که مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگانی
سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السالم در سال  11قمری آغاز امامت امام علی
علیه السالم تا  250قمری آغاز غیبت صَغری و توسط موسسه ایمان جهادی در736
صفحه چاپ شده است و تحلیل های بسیار خوبی درباره سیره ائمه ارائه می کند که از
ص  264تا ص  236به امام صادق مربوط است.

• کتاب «پیشوای ششم امام جعفر صادق علیه السالم» که توسط موسسه در راه
حق و به کوشش گروه نویسندگان به چاپ رسید.
• کتاب «زندگی تحلیلی پیشوایان ما» اثر عادل ادیب که ترجمه آن توسط دفتر نشر
فرهنگ اسالمی چاپ شده است.
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میانشان کم نبود اما به زبان عربی اند به زبان نجفاند آنهایی شان را هم
که طلبه های قم ترجمه یا تألیف کردند به «زبان قم» ترجمه کردند نه
به «زبان قوم» .به «لسان قومه» نیستند .ما باید بتوانیم این مفاهیم بلند
را به زبان ساده تر بگویم بدون کاستن از قوت و متانت 30.عطشی که در
میان جوانان ما وجود دارد بی سابقه است .این به برکت خون شهیدان
ماست به برکت خون همین شهیدانی است که دیروز در اهواز مراسم شان

 . 30قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران هرچند امکانات مهم تبلیَغی و پیام رسانها
در اختیار رژیم پهلوی بود اما سخنرانان و نویسندگانی در میان یاران امام (ره) مانند
شهید مطهری نقش بزرگی ایفا میکردند .چنانکه امام راحل در مورد او فرمودند« :
او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسالمی و توضیح حقائق فلسفی با
زبان مردم بی قلق و اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت .آثار قلم و زبان بی
استثناء آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان
و عقیدت نشأت میگیرد ،برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست» پیام به مناسبت
دومین سالگرد شهادت استاد مطهری ،صحیفه امام ،جلد  ،13ص.726
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برگزار شد 31.به برکت خون این شهیدان ،به برکت مجاهدت عالمان و
خامه قلم آنها امروز جوانان ما تشنه اند اما کو آب گوارا ،آب گوارا به
قدر کافی نداریم علیرغم همه این طمطراق ها.
من یک نمونه عرض بکنم؛ یک کتاب رمانی اخیرا چاپ شده در
ایران که ابتدا در ترکیه چاپ شد در سال  2010یعنی نه سال پیش .تا
حاال پانصد چاپ در ترکیه شده .پر چاپ ترین و پرفروش ترین کتاب
تاریخ ترکیه است .در ایران به چند ناشر سپرده شد و با چند ترجمه به
بازار آمد یک ترجمه اش را که من دارم و در سال  43به من اهدا شده
چاپ نود و پنجم است یعنی از  43- 47ظرف  6سال نود و پنج چاپ
خورده .32کتاب موضوعش چیست؟ موضوعش تصوف است .همان

 . 31مراسم تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس و  73شهید شناسایی شده در آستانه
سالروز شهادت امام صادق (ع) در 13استان کشور برگزار شد و این مراسم در اهواز
هفتم تیرماه  43با اقامه نماز بر پیکر شهید توسط آیت اهلل موسوی جزائری انجام
شد .روز هشتم تیرماه 1743ش مصادف با  26شوال1330ق سالروز شهادت امام
صادق علیه السالم بوده است.
 . 32کتاب «عشق» یا «چهل قانون عشق» اثر الیف شافاک (الیف شفق) نویسنده
ترک تبار متولد 1431م فرانسه است که در سال 2010م به صورت همزمان به دو
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چیزی که امام صادق علیه السالم با جریان صوفی اینقدر مبارزه کرد.
اینقدر مناظره با این صوفیها داشت آنها را آدم های بی محتوا  ،متظاهر
به زهد معرفی می کرد و رسوا کرد .دوباره این جریان تصوف شکل
میگیرد و می آید و از عطش و بی خبری جوانان وحس معنویت گرایی
آنان نهایت استفاده را می کند.

37

البته ما تجربه کتاب های پر چاپ

زبان انگلیسی و ترکی منتشر شد و توانست رکورد پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه
را بدست آورد.
در ایران برای اولین بار در سال 1743ش با ترجمه ارسالن فصیحی توسط نشر
ققنوس با نام «ملت عشق» که انتخاب مترجم بود چاپ شد و تا تیرماه  43سیصد
و نود هزار نسخه توسط آن ناشر چاپ شده است و با احتساب چاپهای سایر ناشرین
(جمعا  13ناشر ایرانی بصورت رسمی این کتاب را چاپ کرده اند) که با نام مترجمان
دیگر چاپ شده به پانصد هزار نسخه رسیده است.
 . 37معنویت گرایی در طول تاریخ همواره در معرض آسیب بوده است .چه بسیار
بودند انسانهایی که در پی معنویت بودند اما در پی راه به بیراه رفتند و برای گریز از
چاله ها به چاه ها افتادند .تزریق معنویت منهای دین به مخاطب ،تصویرسازی
ناهوشیار دینداری و عرفان بدون قیود فقه و الزامات عقیدتی ،فضایی است که
جانمایه کتاب و درونمایه های داستان این رمان برای ذهن مخاطب ناآشنا با عرفان
ناب ایجاد می کند و دورشدن چنین مخاطبی از آموزه های اصیل مذهبی و دینی
نباید دور از انتظار باشد.
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خوب را هم داشتیم .کتاب دا  150- 160نوبت چاپ شد 33.کتابهای
دیگری که در زمینه دفاع مقدس نوشتیم هم محتوا قوی بود هم متن قوی
بود اما به هر حال در زمینه معنوی ،پاسخگویی به شبهات جوانان ،سیره
ائمه اطهار ،کتاب وزین ،پرمحتوا ،جامع که به درد قشر جوان بخورد باید
* دو پیشنهاد به معاونت پژوهشی مدرسه

پیدا کنیم باید بنویسیم باید پژوهش کنیم باید کار بکنیم ،شاگردان امام
صادق باید کار بکنند.
لذا همین جا می خواهم دو پیشنهاد عرض بکنم و عرایضم را به پایان
برسانم این مجلسی که قریب بیست سال دارد برپا میشود بحمد اهلل با
اخالص و مردمی36،معاونت پژوهش مدرسه مبارکه امام جعفر صادق(ع)

 . 33کتاب «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی درباره اوضاع خرمشهر در دوران جنگ
ایران و عراق است که به قلم سیده اعظم حسینی توسط انتشارات سوره مهر در 1733ش
چاپ رسید .این کتاب در سالهای نخست چاپ هر چهار پنج روز یک بار تجدید چاپ
می شد و تا خرداد ماه  47در کمتر از 6سال نزدیک به  3میلیون نسخه به فروش رفت.
این کتاب به زبانهای انگلیسی ،عربی ،اردو ،ترکی استانبولی و  ...ترجمه شده است .
رهبر انقالب با تحسین مهارت سیده اعظم حسینی در تنظیم کتاب آن را قابل طرح
جهانی دانست.
 .36هرسال در صبح روز شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسمی در این مدرسه علمیه
برقرار است و سخنرانان از شخصیت آن امام و مناقب او میگویند .او که با تالشهایش
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بیاید زحمت بکشد فراخوان فعالیت علمی بدهند ،یک دبیرخانه تاسیس
بکنند و ساالنه در این مجلس از کسانی که در این یک سال برای امام
صادق کار علمی کردند سیره او را ،زندگانی او را کار کردند تقدیر کند.
اوایل ،کارها شاید فاخر نباشد اما آرام آرام کارها خوب میشود .دوم
اینکه نمایشگاه کتابی این بیرون بگذاریم .االن که من اسامی این کتاب
ها را نام بردم برخی حاضران پرسیدند که این کتاب ها را از کجا پیدا
بکنیم؟ اگر کتاب ها را اینجا ردیف بکنیم هر کس بخواهد از اینجا برود
حداقل کتابهایی که راجع به امام صادق علیه السالم نوشته شده را
میبیند .این کار قابل انجام است حقیر هم آمادهام کمک بکنم هر کمکی
از من بر بیاد به برادرانی که قبول مسئولیت بکنند قبول زحمت بکنند
کمک میکنم .و نمیپسندم به عنوان یک مبلغ دینی به عنوان یک
پژوهشگر ،کتابی در سرزمینم در زمینه تصوف با دستمایه قراردادن

در تربیت عالمان در رشتههای مختلف آغازگر صبح بود ،صبحی که صادق است و
روزش غروب نمیکند مگر با ظهور مهدی(عج).
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مولوی و شمس 35در قالب رمان ،یک ترجمه اش  46چاپ شود در
غیاب حمایت های دولتی و حمایت های رسمی و حکومتی و با قیمت
 . 35این رمان با دستمایه قرار دادن شمس و مولوی و موضوع عشق و نقش آفرینی
هجده شخصیت نوشته شده است .این رمان دو بخش دارد؛ یک بخش که حکایت
کننده از وقایع تاریخی قونیه قرن سیزدهم میالدی (قرن هشتم قمری) است و 15
شخصیت در مقابل دیدگان مخاطب قرار می گیرند از جمله مولوی و شمس ،هرچند
انطباق کامل با تاریخ و واقعیتهای تاریخی ندارد اما به هر حال با مهارت داستان
پردازی توانسته با جابجایی وقایع و تقدیم و تأخیر ،جذابیت ایجاد کند .این بخش
واقعی و تاریخی رمان است .بخش دیگر کامال ساخته و پرداخته خیال و ذهن
نویسنده است و در بوستون سال  2003میالدی می گذرد و دو شخصیت « الّا » و
« عزیز » به تصویر کشیده می شوند .عزیز مردی است که آفریننده آن داستان 15
شخصیتی تاریخ نماست و الّا زنی است که ویراستار آن داستان است .رفته رفته این
دو ،مخاطب را به خود جذب میکنند و داستان شمس و مولوی به حاشیه میرود.
در مقام بررسی اجمالی کتاب باید گفت  :در بخش داستان واقعی با تکثیر شخصیتها
اوالً ذهن مخاطب متمرکز روی شمس و مولوی نمی شود و ثانیاً با به تصویر کشیدن
شخصیت مولوی و شمس از منظر و عینک دیگر شخصیتها نقدها و خرده هایی
نسبت به این دو به ذهن مخاطب القا می شود و در برخی موارد تحریفاتی به این
دو ،نسبت داده می شود ولی در بخش داستان تخیلی با تقلیل شخصیت ها اوالً ذهن
مخاطب روی عزیز و الّا متمرکز می شود و ثانیاً با به تصویر کشیدن قصه فقط از
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پشت جلد پنجاه هزارتومن و شصت هزار تومن مورد استقبال مردم قرار
بگیرد و من یک گوشه ای بنشینم و کاری از دستم بر نیاد .ممکن است
کسی فکر کند تنها عالج کار اینست که جلوی چاپ این کتاب را بگیریم
اما این مشکل را کامالً حل نمی کند .باید از سویی با آب گوارا این
عطش معنویت گرایی را پاسخ داد و از سویی نقد عالمانه کرد .یک نقد
عالمانه بر این کتاب کسی ننوشته در اینترنت یا جاهای دیگه اگر جستجو

عینک و نگاه آن دو نفر به ویژه الّا و نه خانواده او و سایرین ،مخاطب را به فضایی
می برد که حق را به الّا می دهد و هیچ گونه خرده ای بر او نمی گیرد بلکه گاهی با
او همزاد پنداری می کند و این ،احتمال الگو سازی را باال می برد .اگر با دقت به
ظرائف تقویت جانب فمینیستی آن دقت شود این اقدام حساب شده نویسنده بیشتر
خود را می نمایاند.
و آنچه در هر دو بخش خود را نشان می دهد ساییده کردن مرز عرفان و تصوف و
کمرنگ کردن خط تمایز این دو در کنار بهره گیری سلیقه ای از آیات قرآن است که
به نوبه خود ذهن مخاطب را از مفاهیم ناب دینی دور می کند .چنانکه خلط بحث
های حق و غیر حق یکی دیگر از آسیبهایی است که مخاطب ناآشنا با ظرائف علمی
در معرض آن است .مثالً هرچند همزیستی مذاهب و ادیان و صلح بین پیروان کیش
ها و آیین های مختلف پسندیده است اما نباید با تکثر گرایی دینی (پلورالیسم) اشتباه
گرفته شود.
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بکنید 33اینها کم کاری های ماست از امام صادق علیه السالم عذرخواهی
بکنیم .به نوبه خودم باید عذرخواهی بکنم .کم کاریم در زمینه اهل بیت
علیهم السالم با اینکه شیعه آنها هستیم با اینکه ارادتمند آنها هستیم.
بعضی از کارهای علمی که در زمینهی آنها کردیم نسخه های خطی را
چاپی کردیم دوباره خطی را چاپی کردیم .تنسیق را عوض کردیم تبویب
را جدید کردیم .کار جدید اصیلی از جهت تاثیر گذاری انجام ندادیم.
امیدواریم به برکت ائمه معصومین خاصه توجهات ولی عصر ارواحنا له
الفدا و حضرت امام صادق علیه افضل الصالة و الثناء بتوانیم خدمتگزار
باشیم و این کار مهم را هم انجام بدهیم.
* ذکر مصیبت

منصور دوانیقی این اواخر به امام صادق علیه السالم بسیار بدگمان
شده بود .ریشه بسیاری از جنبش های مکتبی ،اساس جنبش های
مسلکی که رخ میداد را در حرکت آرام و پیوسته امام صادق علیه السالم
 . 33گاهی نقدهای جسته و گریخته ای در البالی بحث های ادبی و نقد کتاب
گزارش شده است اما همه آنچه گزارش شده چیزی بیش از خراشیدن چهره این
رمان یا نویسنده آن نیست .پنجه نشان دادن و نوک زدن به این قبیل رخدادهای مهم
در عرصه فرهنگ و دین کافی نیست.
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میدید .33هرچند امام تصریح نمی کرد اما او می دانست که اینها همه از
امام منشأ می گیرند .کمر به حذف امام علیه السالم بست .مطابق نقلها
چند بار امام را به دارالخالفه احضار کرد ،امامی که شیخ االئمه است
امامی که سنش از دیگر امامان بیشتر است .اگر شبیه این واقعه را در
مورد امیرالمؤمنین علی علیه السالم شنیده ایم که او را دست بسته با
خود برده اند اما سن امام صادق سی و چند سال بیشتر از علی سی و
سه ساله است.
امام صادق علیه السالم در دوره منصور بارها احضار شد 34با اینکه
امام در مدینه زندگی میکرد و منصور در عراق بود اما هیچگاه امام از
دست او آسایش نداشت و هر بار منصور ترسید و به برکت دعای امام

 . 33بنگرید به کتاب « امامان شیعه و جنبش های مکتبی» مجموعه سخنرانی های
محمد تقی مدرسی چاپ بنیاد پژوهش های اسالمی -مشهد.
 . 34عالمه محمد حسین مظفر هفت مورد از این احضارها را به نقل از مهج الدعوات
سید بن طاووس به تفصیل شرح میدهد .االمام الصادق ،چاپ مؤسسه نشر اسالمی
وابسطه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ص – 43ص.117
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از قتل او منصرف شد اما به هر حال قتل امام واقع شد 60.اما هرچند
امام را بردند اما هیچگاه شنیده نشد که به خانواده او به اهل بیت او
جسارت شده باشد (گریه حاضرین) .امام خود گریه کن بر مصائب امام
حسین علیه السالم بودند .و تشویق میکردند مجلس عزای امام
حسین(ع) برپا شود 61.امروز نیابتاً از طرف امام صادق علیه السالم باید
روضه ابی عبداهلل بخوانیم .مطابق نقلها وقتی بخشی از خانه امام صادق
علیه السالم را آتش زدند دود در داالن خانه ،در اتاق ها پیچید 62،اینجا
امام صادق در کنار زن و بچه است اگر هم ترسیده باشند دیگر آواره
نشدند ،آتش به دامن و لباسشان نرسید اما چه کشیدند فرزندان حسین
أال لعنه اهلل علی القوم الظالمین.

 . 60بحار االنوار ،ج ،33ص ،22ابواب تاریخ االمام الصادق ،باب االول ،ح 7و.3
 . 61امام صاادق در حدیثی فضایل را تشاویق میفرمایند که مجلس ذکر مصائب
اهل بیت داشته باشند .بحار االنوار ،جلد  ،33ص .232
 . 62این جسارتها به دستور منصور و توسط حاکم حرمین(مکه و مدینه) انجام
میشد .اصول الکافی چاپ دارالکتب االسالمیه ،جلد ،1ص.337

*سخنران مراسم ،حجت االسالم و المسلمین استاد شیخ رضا حیدری

* حضور حجت االسالم و المسلمین حاج سید محمد نبی موسویفر نماینده معزز ولی فقیه در
استان خوزستان.

*حضرت ایت اهلل حاج سید طیب موسوی مؤسس حوزهی علمیه حضرت صادق(ع)

*قاری قرآن ،طلبه مدرسه علمیه امام صادق(ع)

*استقبال از حاضرین در مراسم

* اقشار مختلف مردم حاضر در مراسم

* مراسم روضه خوانی

* سفره صبحانه

* نمای خارجی ساختمان مدرسه علمیه امام صادق (ع)

* درب ورودی ساختمان

