
 

 

هجری قمری  38ربیع االول سال  71در روز امام صادق

در مدینه متولد شدند، پدر گرامی آن حضرت، امام محمد 

و مادر ارجمندش ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن باقر

بکر است، نام شریفش جعفر و لقب معروفش صادق و ابی

شوال  52اش ابوعبداهلل است، شهادت آن حضرت در کنیه

سالگی به دستور منصور  52ی قمری در هجر 743سال 

دوانیقی خلیفه ستمگر عباسی به وسیله سمی که به آن 

بزرگوار خوراندند، در شهر مدینه اتفاق افتاد و محل دفن 

 .رئیس مذهب جعفری در قبرستان بقیع است

تالش و کوشش خود را با مساعی امام جعفر صادق

بزرگان  علمی آغاز و حوزه فکری و ثمربخش خویش را که

فقها و متفکران از آن بیرون آمدند، در صفوف امت افتتاح 

کرد و با تربیت شاگردانی دانشمند ذخیره علمی بزرگی 

برای امت بر جای گذاشت، چنانچه به پاس زحمات ششمین 

ستاره آسمان والیت و امامت مکتب تشیع را به نام مکتب 

 شناسند،جعفری می

 امام گیری موضع و ترجمه حرکت
تا هند و  سویک از اسالم کشور اسالمی، فتوحات افزایش با  

ماورای آن پیش رفته بود و از فرهنگ های شرقی حاکم بر 

 شام مرز از شمال و غرب از  ایران، هند و ... بهره مند شده و

 های فرهنگ از و  شده وارد اروپا به گذشته فلسطین و

 مغرب و مصر دیگر سوی از و شدند،می متأثر رومی و یونانی

النگاه سپاهیان اسالم جو آفریقایی های سرزمین کلی بطور و

  7گردیده بود.
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در این میان فرهنگ و آداب و رسوم و افکار دانشمندان و 

ها از طریق ترجمه به علوم رایج و متداول در آن سرزمین

 5سرزمین های عربی وارد شد.

 از فضای حاکم بر جامعه اسالمی و شور وامام صادق

 به و کرد استفاده  شوق مردم در جهت فراگیری علوم

-حلقه پربارترین که جا آن از و. پرداخت جدید علوم تدریس

 و مناظرات مختلف هایزمینه در زمان آن درسی های

بود، دانشمندان و امام درس مجالس علمی، مباحث

 تبادل برای ایشان مناظراتصاحب نظران علوم و طالبان در 

ه بیشتر شرکت نموده و به طرح سواالت خود استفاد و نظر

می پرداختند و امام نیز به پاسخگویی و بیان نظرات خود 

 ناحیه این از چون هم وقت حکومت نمود.مبادرت می

 جلسه و تدریس مزاحم نتیجه در کردندنمی خطر احساس

در قالب همین جلسات، شدند. لذا امامنمیامام های

و رونق فقه و تفکر شیعی  به تبیین اصول مذهب شیعه

فرهنگی مکتب  -پرداختند. و با این حرکت عظیم فکری

 8شهرت یافت. "مذهب جعفری"تشیّع به 

با آن به مقابله  از اثرات سوء حرکت ترجمه که امام

برخاست تأثیر ادیان و مذاهبی چون مسیحیت و دین یهود 

ت و... بر عقاید و تفکرات مسلمانان بود. از نمونه اقداما

برجسته امام، که از زوال اسالم و مذهب شیعه جلوگیری 

نمود، نفی این عقاید و مقابله با آن ها بود که به عنوان 

 نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
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و ائمه ( مبارزه با گروهی که معتقد بودند رسول خدا7

شیعیان دارای دو ماهیت بوده یکی ماهیت خدائی و دیگری 

این عقیده به تقلید از مسیحیان در جامعه  ماهیت بشری.

 با و کرد مخالفت عقیده این با شدّت به امام  رواج یافت.

 «من انسانی هستم مثل شما»اکرم پیامبر کالم به استناد

دانست که رواج این فتنه را در نطفه خفه کرد زیرا امام می

عقیده سبب تفرقه در شیعیان، ضعیف شدن مکتب تشیّع و 

ها ن انشعابات ایجاد شده در تشیّع به دیگر فرقهملحق شد

 گذاشته مسیحیت در تفکر این که خواهد شد. همان اثری را

 4.بود

با عقیده رهبانیت بود. متأسفانه ( مبارزه امام صادق5

 مسیحیت دین تمایل به رهبانیت و رها کردن زندگی از

شیعیان هم مثل سایرفِرَق اسالمی  شد اسالمی جامعه  وارد

با رهبانیت شیعیان و متمایل به رهبانیت شدند. امام

سایر فرقه های اسالمی بطور جدّی مخالفت کرد. ایشان می 

 دنیا از دست شیعیان و بگیرد قوت  دانستند اگر این عقیده

ه ای برای تبلیغ زمین دیگر نتیجه در کنند، اعتکاف و بردارند

تفکر شیعی وجود نخواهد داشت. همان اتفاقی که در 

 2مسیحیت رُخ داد.

 دانشگاه بزرگ جعفری -.2
دانشگاه جعفری که یکی از افتخارات تشیع است تکامل 

یافته مدرسه علوی است که پایه های اولیه ی آن در زمان 

بنا نهاده شده بود. ائمه پیش از امام رسول خدا
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در حفظ ونگهداری و خص امام باقرباالصادق

همچنین توسعه آن تالش ها و مجاهدت های فروانی انجام 

به ثمر  jدادند تا این نهضت علمی در عصر امام جعفر صادق 

 نشست و جهان اسالم را متنعّم ساخت. 

 آن پیدایش عوامل الف(  
 باالخص امام باقر تالشهای امامان معصوم 

 دولتمردان بر سر  اختالف و کشمکشهای سیاسی

قدرت وایجاد جو فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

 مناسب در انتقال قدرت از امویان به عباسیان.

  تظاهر عباسیان نسبت به دوستی خاندان نبوت

 وعالقه خلفاء به ترویج علوم جدید.

 .آزادی نشر اندیشه های گوناگون 

 جعفری دانشگاه های مشخصه 

 انشگاهامام معصوم به عنوان رئیس د -1
بارزترین مشخصه های دانشگاه بزرگ جعفری نسبت به 

سایر مراکز علمی، وجود مبارک پیشوای ششم و شخصیت 

علمی بی نظیر آن حضرت در سمت رئیس و استاد دانشگاه 

 است. 

 مرکزیت دانشگاه .2
و مرکز حکومت اسالمی  «دارالهجره» پیشوای ششم، مدینه،

یت های علمی و رابه عنوان مرکز فعالتوسط پیامبر

 بیت»و نیز فرهنگی خود برگزید و مسجد پیامبر

 تربیت و تعلیم و تدریس اصلی های پایگاه عنوان به «امامت

 7.رفتند می شمار به دانشگاه این
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 تعداد دانشجویان -3
دانشمندان براین نکته اتفاق نظر دارند که شاگردان امام 

ن شخصیت و بسیاری از آنا 5چهار هزار نفر بودند.صادق

های برجسته و فقها و رجال علمی زمان خود بودند و خود، 

نحله و مذهب فقهی داشتند مانند برخی از روسای مذاهب 

 8اهل سنت.

که به اقتضای 4را مکتبی سیار دانستمتوان مکتب امامی

شرایط در نقاط مختلف بر پا بوده است. با توجه به شواهد، 

با ایشان در ایام ادقدر اکثر مالقات های یاران امام ص

ها یا در طول سفر، شیعیان شد، گاه در بین راهحج واقع می

مند وجود امام را مغتنم شمرده و از همراهی ایشان بهره

چنان که زراره در حدیثی متذکر شده است که  2شدند.می

او معموال در فاصله ظهر و عصر به طور خصوصی با امام 

از تقیه به بیان فتوای حقیقی  نمود تا امام به دوردیدار می

 5خود بپردازد.
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 چرا  شيعه جعفري؟
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