
 
  او امام جعفر صادق، و دانش

 

و دانا بوده است و چهار هزار شاگرد داشته  و فرزانه شيعيان معموال به امام صادق بسيار ميبالند و ميگويند فردی دانشمند
 .صادق را بررسی کند اين نوشتار قصد دارد ميزان علم امام افراد بسياری را علم آموخته است، است و

کتاب هايی باقی مانده است، بعنوان مثال از افالطون و  نم که معموال از دانشمندان و يا متفکرانبگذاريد اينگونه آغاز ک
اوج افکار آنها را، هرچند  باقی مانده است که فراوانی از امام صادق ميزيسته اند کتابهای ارسطو، که حداقل هزار سال قبل

در زمينه های مختلف علمی به خوبی نشان ميدهند. و  چهامروزه اکثرا افکاری منسوخ هستند چه در زمينه فلسفه، و 
 باقی نمانده باشد به سختی ميتوان از ميزان دانش وی آگاه شد. حال آيا اين امام شيعه اصوال اگر نوشته و کتابی از کسی

 م؟فرزانگی اش لذت بري دانشمند از خود کتابی باقی گذاشته است تا ما از دانش او بهره بگيريم و از خرد و

کتاب همچون مصباح الشريعه و كتاب خصال موجود  امام صادق هيچ کتابی را به رشته نگارش در نياورده است، البته چند
به  .گوييهايی که در اين کتابها شده است، نسب آنرا به امام صادق مجعول ميدانند است که علمای شيعه از فرط کثرت ياوه

حتی کتابی از او باقی نمانده است داشمند  چگونه از چنين شخص مجهولی که همين دليل واقعا مشخص نيست که مسلمانان
 .و فاضل ميسازند

معموال از دانشمندان و متفکران تئوری و انديشه ای باقی ميماند. يک دانشمند  بگذريم، نيز که حال از کتاب و نوشتار ها
را توليد کرده باشد.  کرده باشد و نظريه جديدی دانشمند است که نظريه ها و فرضيه های ديگر دانشمندان را رد وقتی

باشد، و اال کسی که با فلسفه ديگران آشنا باشد و فکری  متفکری را ميتوان فيلسوف دانست که ابتکاری در فلسفه داشته
ن نيز است، از نيوتو مثال از فيثاغورس امروز تئوری باقيمانده .سختی ميتوان فيلسوف ناميد از خود نداشته باشد را به

جامعه علمی دنيا آنرا مثال با نام تئوری امام صادق  همينطور، آيا از امام صادق هم تئوری ای باقيمانه است که امروزه
 در هيچ زمينه علمی بوده است؟! متاسفانه پاسخ تمام اين سوالها منفی است. جامعه علمی بشناسد؟! آيا امام صادق پيشگام

غزالی نيز اهميت نميدهد.  ه متفکران بزرگ اسالمی همچون پور سينا و ابن خلدون وجهان به امام صادق حتی به انداز
او بجای مانده است را به راستی چگونه ميتوان عالمه   شخصی که نه کتابی از خود دارد نه تئوری يا حتی فرضيه ای از

 دانست؟  دهر و دانای تمامی علوم و فنون

را در زمان خود بسته است و آنها را کيش و   يک سخن زبان خداناباورانیبسيار گفته ميشود که حضرت امام صادق با 
نابغه بزرگ اين بوده است که، اگر خدايی وجود نداشته باشد ما ضرری نکرده  مات کرده است. اين سخن امام صادق، اين

پاسکال چندين سال بعد اين  یاما اگر وجود داشته باشد ما سود کرده ايم و شما بسيار ضرر کرده ايد. البته بالز ايم، ولی
بيان کرد که به شرطبندی پاسکال شهرت يافت و توسط منتقدين  قضيه را بصورت بسيار کاملتر و دقيقتر و با زبان رياضی

آخرتی باشد شما  اگر شد. برای اطالعات بيشتر در مورد شرطبندی پاسکال نوشتاری با فرنام مختلف اشتباه بودن آن ثابت
 تا دريابد حتی اين ادعای امام صادق را مطالعه کنيد ايم ضرر کرده ايد ما ضرر نکرده ايم اگر نباشد باز هم ما ضرر نکرده

 .نيز واقعا ارزشی ندارد

خطاب  سلمانان به دروغ وی را شيمی دانشاگردان امام صادق بوده است. م اين از يکی گويا جابربن حيان کوفی صوفی
است. کيمياگری پيش از پيدايش شيمی  ميکنند درحالی که وی کيماگر بوده است و نام معروف ترين کتاب وی کتاب الکيميا

 داشت. کيمياگران تالش ميکردند با يافتن اکسير، ماده ای که فلزات را به طال و سيم و خرافی وجود شاخه بصورت يک
ميکردند آزمايش ميکردند و تالش  يل ميکند به ثروت هنگفتی دست يابند. اين افراد تمامی موادی را که پيدانقره تبد

حيوانات گرفته تا هرآنچه بدان دست می يافتند همه را آزمايش، تخمير  ميکردند طال توليد کنند. از پشم و تخم و پر و فضله
نه. جابربن حيان  ا بدانند آيا ميتواند ويژگی اکسير را داشته باشد ياو ذوب و سايش و مالش ميکردند ت و تصعيد و تبخير

جابر ابن  شهرت حدود هفتاد رساله در اين زمينه نوشته است،  و يکی از پايه گذاران اين صنعت خرافی و جاهالنه است
 .کيمياگری را، "علم جابر" نيز خطاب ميکنند که حتی علم است تا جايی حيان در اين زمينه

معلوم نيست چرا امام صادق به اين شاگرد خود  .ياگری با بوجود آمدن شيمی و پيشرفت و توسعه آن کم کم منسوخ شدکيم
چنين صنعت خرافی  چرا شاگرد امام صادق بايد بدنبال امام صادق هم بدنبال کيمياگری بوده است؟ آيا شيمی نياموخته است؟

البته معلوم است، چون از علم لدنی و    نياموخته است؟ بوده است که به جابرو باطلی برود؟ آيا امام صادق از شيمی ناآگاه 
 ميزدند خبری نبوده است و اين سخنان همچون اکثر ساير ادعاهای اسالمگرايان کشکی و آن علومی که مسلمانان الف آنرا



يات نماز و يا نحوه طهارت پس نزد امام صادق درس شک است. احتماال جابر بن حيان خرافه و بت پرستی شيعيان مبتنی بر
ً  از تخلی و احکام حيض و بول را  آموخته است، زيرا از امام صادق و امثالهم بيش از اين بر نمی آيد و ايشان را اساسا

روحانيون امروز به آن علم ميگويند.  کاری با علم نبوده است. علم امامان شيعه همانند همان چيزی است که آخوند ها و
ساير علتها در به فساد کشيدن اجتماع و تخريب فرهنگ و مدنيت و  قه و اصول، همان علومی که در کناريعنی همان ف 

که به تعدادی از آنها   از حرفهايی که از امام صادق باقيمانده است .نقش مستقيم داشته و دارند آزادی و مردمساالری
حيان نيز بسيار اطالعات کمتر و غلط تری در مورد جهان  خواهيم پرداخت بر می آيد که ايشان حتی از شاگرد خود جابربن

 نيز چندان کار پر اهميتی در زمينه شيمی نکرده است ولی مسلمانان وی را پدر شيمی دارند. البته خود جابربن حيان
 .اين عنوان ميدانند جهان(!) خطاب ميکنند، در حالی که شيمی دانان معموال الوازيه و رابرت بويل را شايسته

از امام صادق بعنوان يک فرد دانشمند و حتی  از اين رو است که در مجامع علمی و دانشنامه های جهانی ابداً اسمی
حيان در بسياری از دانشنامه ها آمده است، اما خبری از نام امام صادق نيست،  فيلسوف نام برده نشده است. نام جابربن

 .تی انديشمند نيستندايشان در حد و اندازه يک دانشمند و يا ح زيرا

جالب و افشا کننده است که شاگردان امام صادق  از شاگردان معروف ديگر امام صادق ابوحنيفه است. اين نکته بسيار
فرقه های اهل تسنن شده اند. از جمله نعمان بن ثابت بن زوطی بن مرزبان،  سرانجام سنی از آب در آمدند و حتی موسس

دو سال در مکتب  ا به ابوحنيفه معروف شد. براستی چگونه ممکن است شاگرد امام صادق کهاهل تسنن که بعده امام اعظم
شيعه شناخته شود و کتاب الفقه االکبر  ايشان درس خوانده است سنی شود و حتی بعنوان موسس يک مکتب فکری مخالف

دليل   تبی ضد تشيع را بنا مينهد؟فقاهت را از وی آموخته است خود مک را تاليف کند؟ چطور شاگرد يک امام و کسی که
همچون  اين باشد که در حقيقت در آن زمان از امامت و تشيع خبری نبوده است و امام صادق خود اصلی آن ميتواند

دکانداران دينی است و اين اشخاص   ابوحنيفه يک سنی بوده است، چرا که فرضيه امامت و تشيع ساخته و پرداخته
خواهند شد و باليی که سياستمداران شيعه قرار است سر تاريخ اسالم و   آنکه بعدا امام خوانده(امامان) خود نيز خبر از 

است، نه روز عاشورا  آنان بياورند نداشتند. اهل تسنن ادعا ميکنند که امام صادق نه قبر کسی را ميپرستيده ماهيت تاريخی
ميخوانده است، نه موقع اذان از عبارت "علی ولی  مازو تاسوعا توی سر و کله خود ميزده است، نه با دستهای آويخته ن

 صيقه و تقيه و لعنت فرستادن بر خلفا و اين مسائل بوده است، و اال حد اقل شاگردان هللا" استفاده ميکرده است، و نه اهل
نه تنها حنيفه  جالب است که .ميکردند ايشان که تخصص در فقه و مسائل دينی را داشتند نيز شيعه ميشدند و از او پيروی

امام صادق  که مکاتب فکری اهل تسنن را بنا نهادند يا بطور مستقيم، يا بطور غير مستقيم شاگرد بلکه افراد ديگری نيز
 .نام برد احمد حنبل و شافعی را  بوده اند. از ميان اين افراد ميتوان انس بن مالک،

او شايسته اهميت است، بويژه داستان زير نوع رفتار ايشان و  دانش البته انسانيت امام صادق و ميزان انصاف وی در کنار
 .خوبی نشان ميدهد شخصيت ايشان را به

 ٧١٨ منتهی اآلمال، شيخ عباس قمی صفحه

کرده اند که مردی از ملوک جبل از دوستان حضرت صادق (ع)  قطب راوندی و ابن شهر آشوب از هشام بن الحکم روايت"
 نجناب به حج ميرفت و چون به مدينه ميآمد حضرت اورا منزل ميداد و او از کثرت محبت وآ بود و هرسال بجهت مالقات

آمد پس از آنکه از خدمت   اراداتی که بآنجناب داشت طول ميداد مکث خود را در خدمت آن حضرت تا يک نوبت که مدينه
ی او خانه ای بخرد که هرگاه مدينه حضرت داد تا برا آن جناب مرخص شده بعزم حج خواست حرکت کند ده هزار درهم بآن

آمنبلغرا تسليم آن حضرت نمود و بجانب حج رفت چون از حج مراجعت کرد و خدمت آن   بيايد مزاحم آن جناب نشود و
اين قباله آنخانه است،   شرفياب شد عرض کرد برای من خانه خريديد فرمود بلی و کاغذی باو مرحمت فرمود و گفت جناب

 ه را خواند ديد نوشته اندآن مرد چون آنقبال

جعفر بن محمد خريده از برای فالن بن فالن جبلی و آن خانه واقعست در  بسم هللا الرحمن الرحيم اين قباله خانه ايست که
بن علی (ع) حد  محدود بحدود اربعه: حد اول بخانه رسولخدا (ص) حد دوم امير المومنين (ع) حد سوم حسن فردوس برين

راضی هستم باينخانه فرمود که من پول   لی (ع). چون آن مرد نوشته را خواند عرض کرد فدايت شومچهارم حسين بن ع
اميدوارم که حق تعالی از تو قبول فرموده باشد و عوض در بهشت  خانه را پخش کردم در فرزندان حسن و حسين (ع) و

دريافت پس  م عمرش منقضی شد و علت موت اوراآن قباله را بگرفت و با خود داشت تا گاهيکه ايا بتو عطا فرمايد آنمرد
کرد که چون من مردم اين نوشته را در  جميع اهل و عيال خود را در وقت وفات جمع کرد و ايشان را قسم داد و وصيت

سر قبرش رفتند همان نوشته را يافتند که در روی قبر است و بر آن  قبر بگذاريد ايشان نيز چنين کردند روز ديگر که
 ".بود بخدا سوگند جعفر بن محمد عليهما السالم وفا کرد بدانچه برای من گفته و نوشته شده است که  نوشته



آنمرد ساده لوح و مومن فرومايه به ايشان داده بود تا برايش خانه  و اينگونه حضرت امام صادق ده هزار درهمی را که
مکتب آن جناب  ند. چه جای تعجبی دارد که رهروان راستينرا باال کشيدند و مالخور (يا امامخور) کرد ای در مدينه بخرد

بيايند؟ شايد بتوان امتياز ابتکار فروش زمين  و امثالهم امروز دزد و تبهکار از آب در  همچون عمامه به سر های فيضيه
 .اروپا را برای امام صادق که بنيانگذار اين روش است، ثبت کرد بهشت در دوران انگيزاسيون قرون وسطای

بررسی چند نظرات ايشان در احاديثی که عالمه مجلسی در حليه  شايسته است برای درک بهتر ميزان دانش امام صادق، به
 .بپردازيم المتقين نوشته است

 ٣٢٨  حليه المتقين باب دوازدهم صفحه

که تسبيح خدا دست اطفال مدهيد که بازی کنند  از حضرت صادق منقول است که مخوريد هدهد را و معتبر در حديث
 .را مبغضی آل محمد عليهم السالم، يعنی خدا لعنت کند دشمنان آل محمد ميگويد، تسبيحش اين است که لعن هللا

را بخورند، زيرا اين حيوان دائم در حال لعنت فرستادن بر دشمنان  اين حديث به عالم بشريت هشدار ميدهد که مبادا هدهد
البته اين گفته   و ليبرالها و خداناباوران و اهل تسنن و حقوق بشريها و...) است و ها و کمونيست ها اهل بيت (صهيونيست

همواره صدايی از جنس قد قد و متمايل به قارقار  با يافته های علمی نيز کامال همخوان است. جانورشناسان معتقدند هدهد
حديث،  است که امام صادق اين جانورشناس بزرگ اعالم کرده اند. جالب است که اين  توليد ميکند که ترجمه همان عباراتی

 .مکتب شيعه دارا است  حديث معتبر طبقه بندی شده است! يعنی اين حديث باالترين ميزان اعتبار را از لحاظ بعنوان

 ٢٣٠حليه المتقين باب نهم صفحه 

ستاره ها که نزديک ستاره دويم بنات النعش  ر کن در شب بهاز حضرت صادق منقول است که هرگاه از عقرب ترسی، نظ
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و سلمنا من شر کل ذی شر. راوی  است، و سه مرتبه بگو: اللهم يا رب اسلم صل

 .نخواندم، عقرب در آن شب مرا گزيد گفت تاحال يک شب

زبان عربی آشنا هستند، و در مورد ساير عقبرها کارساز نيست. با  البته اين توصيه مربوط به عقربهای عربستان است که
در مرتبه دوم   ميدهند که عقربها در مرتبه اولی که اين ذکر خوانده ميشود از حرکت باز می ايستند و تحيقات علمی نشان

ايی است برای کسانی آمين. اين ها همه نشانه ه چنگهای خود را به سبک قنوت باال ميبرند و در مرتبه سوم ميگويند الهی
که در  دانشمندان دنيا از سنی و المذهب گرفته تا ليبرال و انسانگرا از ميزان خرد و دانشی که عناد و دشمنی ندارند و همه 

بشريت را از اين خطر و نحوه رهايی از آن  اينگونه احاديث است انگشت تحير به دهان ميگزند. معلوم نبود اگر امام صادق
 .نيش عقبر جانشان را از دست ميدادند تابحال چند ميليون نفر از آگاه نميکردند

 ٢٢۵حليه المتقين باب نهم صفحه 

ورمی يا جراحتی به هم رسد کاردی را بگيرد و بر آن موضع بمالد و  در حديث ديگر از امام صادق منقول است که هرکه را 
لوازم االجر من الطعام و  الحجر المبلود من العرق الفاتر، و منارقيک من الحدو الحديد، و من اثر المعود و  بگويد: بسم هللا

مسمی فی االرض و االنعام، بسم هللا فتحت، و بسم هللا ختمت،  عقره و من الشراب و برده، امضی اليک باذن هللا الی اجل
 .فرو برود پس آن کارد را در زمين

د که ايشان تا چه حد به مسائل پزشکی آشنا بوده اند، البته ميده اين حديث نيز از دانش سرشار امام صادق در پزشکی خبر
آشکار است که   کارد در زمين هنوز بر بشر نادان، پوشيده است، ولی حتماً حکمتی در کار است. البته اين قضيه فرو کردن

 .داشته اند امام بيشتر به دعانويسی که شغل شريف رمالها و مهره اندازها است عالقه

 ١٣۵باب پنجم صفحه حليه المتقين 

 .ميبرد منقول است که شانه نمودن فقر را برطرف ميکند، دردها را

هستيم، اما انشاءهللا علوم ضعيف بشری در آينده به راز آن پی خواهد  اين از احاديثی است که ما از درک رابطه آن عاجز
شانه کردن واقعا  ياط کند و قبول کند کهحرفهای امام صادق کامال درست است شايسته است که انسان احت برد. چون همه

 .دردها هم در عرصه اقتصاد بسيار سودمند است هم در از بين بردن



 ١١٧حليه المتقين باب چهارم صفحه 

ای مادر اسحق! از يک پستان شير مده، از هردو  حضرت صادق ديدند که مادر اسحق فرزند خود را شير ميدهد، فرمود که
و يکی به عوض آب و فرمود که هرچه کمتر از بيست و يک ماه شير ميدهد  به عوض طعام استپستان شير بده که يکی 

 .است به طفل به فرزند، ظلم

عالقه مند به زنان بوده اند، و از امتياز اسالمی تعدد زوجات استفاده  حضرت امام صادق همچون پيامبر بزرگ اسالم بسيار
که مادر اسحق پستان را  در اسحق را ببينند، و اينرا بهانه کرده اند تا وقتیاحتماال قصد داشته اند پستان ما ميکردند،

حدس نويسنده است، ممکن است واقعا بين مفاد پستانها  عوض ميکند، به زيارت پستان مبارک نائل شوند. البته اين تنها
 .داشته باشد که عالمان دانند تفاوت هايی از لحاظ کيفيت وجود

 ٩٩ارم صفحه حليه المتقين باب چه

عروس بروی، موی پيشانيش را بگير و رو  در حديث حسن از حضرت صادق منقول است که چون در شب زفاف به نزد
بکلماتک استحللتها، فان قضيت لی منها ولداً فاجعله مبارکاً تقياً من شيعه آل   به قبله آور و بگو: اللهم بامانتک اخذتها و

ً  محمد، ً  وال تجعل للشيطان فيه شرکا  .والنصيبا

امام هم که بگذريم، ايشان تجربه زيادی در اينگونه مسائل داشته اند،   به هرحال از علم لدنی و رابطه الهی و دانش فراوان
بشريت   چندين شب زفاف را پشت سر هم گذاشته اند و نتيجه آنهمه کوشش ها اين چند خط است که به حضرت حد اقل

 .اسالمياتی را بيان کنيم ن است که زلف عروس را واقعا گرفته چنينتقديم کرده اند. لذا شرط احتياط آ

 ٩٣حليه المتقين باب چهارم صفحه 

 .شب چهارشنبه از حضرت صادق منقول است که نبايد مرد را دخول نمودن به زن خود در

و فردا زودتر سر کار  مسلمان بتوانند شب چهارشنبه را زودتر بخوابند دليل اين حديث شريف احتماال اين است که مردان
هفته استراحت  امروزه بسياری از آدمها به بهانه جمعه پنجشنبه را نيز تعطيل ميکنند و دو روز در بروند. متاسفانه

ميتوان از توصيه های اقتصادی اجتماعی جنسی  ميکنند، که اين ضربه بزرگی را به اجتماع بشری ميزند. اين توصيه را
 .اين امام بزرگوار دانست

 ٩٣حليه المتقين باب چهارم صفحه 

اين باعث اين ميشود که فرزند سقط شود، و  حضرت صادق فرمود که جماع مکن در اول ماه و ميان ماه و آخر ماه که
باشد يا صرع داشته باشد. نمی بينی کسی را که صرع ميگيرد اکثر آن است   نزديک است که اگر فرزندی به هم رسد ديوانه

 يا در آخر ماه ميباشد؟ ماه که يا در اول

بوده است نه ماه های شمسی و يا نعوذ باd ميالدی، و چون ماه  البته بايد توجه داشت که منظور حضرت ماه های قمری
ديگر  حال حرکت و تغيير هستند و اول ماه امسال در همان روزی در تقويم خورشيدی نيست که سال های قمری همواره در

انتظار ميرود که تقويم هايی را تنظيم  که درد دين دارند و نگران آخرت خود و امت اسالم هستند، و سال گذشته، از کسانی
 .کنند کنند تا مومنين بتوانند به اين توصيه امام عمل

 .عصمت و طهارت تقديم ميشود احاديث زير بدون تفسير و توضيح به عاشقان اهل بيت

 ٩٣حليه المتقين باب چهارم صفحه 

عقرب باشد عاقبت نيکو نبيند. در روايت ديگر  دق منقول است که هرکه عقد کند يا زفاف کند و ماه دراز حضرت صا
 .ميشود زفاف کند بداند که فرزندی که منعقد شود پيش از تمام شدن سقط منقول است که هرکه در تحت الشعاع عقد يا

 ۶١حليه المتقين باب سوم صفحه 

 .هفتاد درد است است که نيم خورده مومن شفای در حديث صحيح از حضرت صادق منقول



 ۵٩حليه المتقين باب سوم صفحه 

زمين افتاده برميدارد حتی کنجد و امثال آن را. گفتم  در خدمت حضرت صادق بودم، ديدم که بعد از طعام ميگردد و آنچه بر
 رای ديگری، که اينها شفايند از همهميچينند؟ فرمود که اينها روزی توست، مگذار از ب فدای تو شوم، اينها را بر هم

 .دردی

 ۵۶حليه المتقين باب سوم صفحه 

طعام بخورد، چون لقمه را بردارد بگويد: بسم هللا  به سند حسن از حضرت صادق منقول است که هرگاه مسلمانی خواهد که
 .مرزدکه لقمه به دهانش رسد خدای تعالی گناهانش را بيا و الحمدd رب العالمين، پيش از آن

 ۵۴حليه المتقين باب سوم صفحه 

که در دست هست ديده های خود را مسح کن   از حضرت صادق منقول است که چون بعد از طعام دست بشويی؛ به آن تری
 .چشم که اين امان است از درد

 ٣٧حليه المتقين باب دوم صفحه 

 .ع می رساند و در روز زينت استنف به سند صحيح از حضرت صادق منقول است که سرمه کشيدن در شب چشم را

 .قابل توجه همجنسگرايان

 ٣٧حليه المتقين باب دوم صفحه 

 .ميکند به سند موثق از حضرت صادق منقول است که سرمه کشيدن دهان را شيرين

 ٢۴حليه المتقين باب اول صفحه 

 .خوره از حضرت صادق منقول است که مداومت بر پوشيدن موزه امان ميدهد از

 ٢٣متقين اول دوم صفحه حليه ال

زياد ميکند. در روايت ديگر فرمود که مداومت   در حديث معتبر از حضرت صادق منقول است که موزه پوشيدن نور چشم را
 .مرگ بد پوشيدن موزه امان ميدهد از مرض سل و از

 ٢٠حليه المتقين اول دوم صفحه 

در ظرفی کند و سی و شش مرتبه سوره انا  رد و آبیبه سند معتبر از حضرت صادق منقول است که هرکه جامه نو بب
آيه تنزل المالئکه برسد؛ اندکی از آب را نرم به جامه بپاشد؛ پس دو رکعت نماز  انزلناه فی ليله القدر بخواند؛ هرگاه که به

لربی؛ و خدارا شکر اصلی فيه  دعا کند و بگويد: الحمد d الذی رزقنی ما اتجمل به فی الناس و اواری به عورتی و بکند و
 .شود کند؛ پيوسته در فراخی نعمت باشد که آن جامه کهنه

 ١٨حليه المتقين اول دوم صفحه 

تحت الحنک نبندد؛ به او دردی برسد که دوا  در حديث حسن از حضرت صادق منقول است که هرکه عمامه بپيچد بر سر و
 .خودرا نداشته باشد؛ پس مالمت نکند مگر

 ٢٣دوم صفحه  حليه المتقين اول

 .کراهت دارد مگر برای نوداماد در حديث حسن از حضرت صادق منقول است که به جامه سرخ تيره پوشيدن



 ١٧حليه المتقين اول دوم صفحه 

 .است حضرت صادق فرمود که جامه آنچه از غوزک پا ميگذرد در آتش جهنم

 ١۵حليه المتقين اول دوم صفحه 

 .ميکند کتان بدن را فربه از حضرت صادق منقول است که جامه

معتبر منقول است" به اين معنی است که امام واقعا   البته تمامی احاديث باال صحيح نيستند اما وقتی گفته ميشود "به سند
موشکافی های  و به معنی اين است که متخصصين علم حديث اين حديث را پس از اند چنين اباطيلی را تالوت فرموده

اين احاديث و باقيمانده ها از امام صادق جايگاه علمی امام  .جال و درايت مربوط ميشود تاييد کرده اندفراوان که به علوم ر
گويا  يک دانشمند و فاضل شايسته احترام به يک دعانويس و انسان خرافاتی نادان و ياوه گو که صادق را از جايگاه واقعی

 .جايگاه واقعی او نيز هست تقليل ميدهد

ميکند، و حتی از يک انسان ديوانه و جاهل نيز ممکن  ردگرا بدون توجه به انديشمند به خود انديشه نگاهالبته انسان خ
تفکرات ارزشمند و صحيحی باشند، لذا هدف نويسنده از نگارش اين عبارات اين نيست  تفکراتی استخراج شود که  است

انسان کم  کنار گذاشت. ممکن است ان ياوه بوده اند بايدتمامی تفکرات امام صادق را به دليل اينکه اکثر تفکرات ايش که
باقی  صادق نيز حرفهای ارزشمندی زده باشد که بايد آنها را آموخت و از آنها تقدير کرد اما امام خرد و خرافاتی ای مانند

نگاه کرد که به امام   نيز با همان چشمی اباطيل و اراجيفی که ايشان فرموده اند را به زباله دان انداخت و به امام صادق
 .خمينی و خلخالی و مشکينی نگاه ميکنيم

صادق نيست، هدف بت شکنی و زدودن قداست است از چهره اين  هدف از بيان اين مطالب ترور کورکورانه شخصيت امام
 حتیاز بسياری از افراد زمان خودش آگاهتر بوده باشد و در مقايسه با بسياری از  اشخاص، امام صادق ممکن است

برخوردار نيست و شايسته احترام و   آخوندها نيز انسان داناتری باشد، اما از هيچ قداست و جايگاه ويژه فرابشری ای
را دانشمند نيز بدانيم، جايگاه واقعی اين شخص همانطور که گفته  حتی اگر قرار باشد امام صادق  ستايش ويژه ای نيست.

ايشان حتی در  بن حيان بوده است و در زمينه فقاهت و تحقيقات دينی هم اطالعاتافرادی مثل جابر  شد بسيار پايين تر از
 !حد شيخ کلينی و عالمه مجلسی و عالمه طباطباعی نيز نيست

چندان  امام که قطعاً وجود داشته اند تاسف خورد. شايد ١١اگر دانشمند ترين امامان ايشان است، واقعا بايد به حال بقيه 
ايشان نه مشکلی را از راه بشريت  .بيسواد دانست امامان شيعه را نيز همچون پيامبر اسالم امی و که نباشد بی مورد

را شتاب بخشيده باشند نه توانستند با گرامی  قطار دانش بشری تقديم به تاريخ کردند تا مفهومی يا اختراعی را برداشتند نه
تنها خرافه  .اغی را در جامعه تاريک اسالمی روشن کنندچر و ترويج انسانيت و شادی داشتن کثرت گرايی و خردگرايی

 .آفريدند و به جهل و خشونت و سنگ مغزی دامن زدند
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