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 چکيده

در هر کنيم،  يبندشه و رفتار دستهيمانده از امام صادق عليه السالم را در دو ساحت اند ير مجموعه سخنان باقاگ

بشر در  يبنياد يپرسشها يکه پاسخگوها دست يافت از آموزهکامل  يامنظومهتوان به ين دو ساحت مييک از ا

د يم ديرد، خواهيبر بگ را نيز در ياخالق باطنانيم که دامنة رفتار را تا بدانجا بگستراگر و . حيطة نظر و عمل است

در امور مختلف را ها يژگيوفراخ از  ياگستره که منظومة برآمده از سخنان امام صادق عليه السالم در ساحت رفتار،

به دست  يدر ابعاد و ادوار مختلف زندگيي براي سبک زندگي يک مسلمان رد که مجموعة آنها الگويگيدر بر م

جستجو کرد. و با خداوند عت، با ديگران يتعامل انسان با خود، با طب يتوان در چگونگيم ها رايژگيودهد. اين يم

روان يآن را به پ ياقالب نامهدر که امام صادق عليه السالم  ياست طوالن يانامهنه شيوهين زمياز اسناد مهم در ا يکي

 يدر درست يديست و ترديبر آن وارد ن ياخدشه يو سندشناس يرونين نامه که از نظر نقد بيخود ابالغ کرده است. ا

از  ياان نسخهيعيروبرو شد که ش يامام وجود ندارد، در همان دوران با چنان اقبال ينگاشته شدن آن از سو يو راست

آن  يتار در پخواندند. اين نوشياز آن را م ييداشتند و هر صبح و شام بخشهايخود نگاه م يهاآن را در نمازخانه

آن،  ين نامه را بکاود و ضمن استخراج و معرفيا الگوي پيشنهادي براي روابط گوناگون مسلمانان دراست که 

 اند.يهمه مسلمانان در جهان معاصر بنما يالگو قرار گرفتن از سو يآن را برا يکارآمد
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 مقدمه و بيان مسأله
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هاي مرتبط هاي مرتبط با ساحت انديشه و آموزههاي ديني را به دو دستة آموزهتوان آموزهي ميدر نگاهي کل

هايي در بارة هايي هستند که در بردارندة گزارههاي دستة نخست آموزهبا ساحت رفتار تقسيم کرد. آموزه

آن جهان و در يک کالم  اين جهان و ويژگيهاي عالم هستي و مراتب آن مانند عالم ماده و عالم مجردات و

هايي در بارة هايي هستند که در بردارندة گزارههاي دستة دوم آموزههاست و آموزهمجموعة هست و نيست

بندي معارف و در بارة تقسيمالبته عالم تشريع و قوانين الهي و در يک کالم مجموعة بايدها و نبايدهاست. 

اين بوده است که آنها را به سه دستة عقايد و باورها، احکام هاي ديني روش سنتي دانشمندان مسلمان آموزه

بندي ديگري در تقسيمهمان گونه که ذکر شد، اند. ولي کردهو رفتارها و اخالق و سجاياي نفسي تقسيم مي

شود و بخش عمدة ها به دو دستة کلي تقسيم ميکه در اين نوشتار مبنا قرار گرفته است مجموعة اين آموزه

اين نوشتار گيرد. هاي اعضاء و جوارح آدمي است هم در بخش رفتارها قرار ميه ناظر به بايستگياخالق ک

بر آن است تا بر اساس نامة مهمي از امام صادق عليه السالم که در متون ديني ما وجود دارد، يک الگو براي 

 1روابط گوناگون مسلمانان پيشنهاد نمايد.

 

 مراد از متن ديني

قرآن . متوني است که براي ما جنبة قدسي داردآيد، مراد از متون ديني، ديني سخن به ميان مي متونوقتي از 

ترين متن ديني مورد پذيرش همة مسلمانان است. ولي پيروان مکتب اهل بيت عليهم و سنت نبوي اصلي

متن ديني قبول السالم، افزون بر سنت نبوي، سنت ائمة معصومين عليهم السالم را هم به عنوان بخشي از 

در اين نگاه متوني مانند تفاسير قرآن و يا منابع فقهي هر چند مبتني بر متون اصلي ديني هستند ولي دارند. 

در بارة . دنناپذيري متون نوع اول را ندارآيد و تقدس و اعتبار و خدشهطبعاً متن اصلي ديني به حساب نمي

ترديدي ندارند ولي در بارة سنت با توجه به اين که  اعتبار و درستي آيات قرآن هيچ يک از مسلمانان

هاي سندشناسانه و نقدهاي بيروني و دروني احاديث جعلي فراواني در آنها وجود دارد، بايد با بررسي

روايات، ابتدا صحت صدور آنها را اثبات کرد، بنا بر اين روشن است که تنها احاديثي که صدور آنها از 

                                                           
هاي از ذکر ارجاعات و پاورقيهاي برگرفته از نامه امام صادق عليه السالم، گزارهبا توجه به تکية اصلي اين مقاله بر   يادآوری مهم ـ 1

 گوناگون متعارف در مقاالت پرهيز شده است. 



-اثبات شده باشد داراي اعتبارند و در متن ديني به مفهومي که ذکر شد، قرار مي سوي معصوم عليه السالم

 گيرند. 

 

 های ویامام صادق عليه السالم و اهميت شناخت انديشه

امام جعفر بن محمد  مورد پذيرش پيروان مکتب اهل بيت عليهم السالم، امام ششمدر ميان ائمة معصومين 

اي که در ايام به دليل شرايط ويژهق.( 148ق. رحلت:  114ق.، امامت:  80/83)تولد: الصادق عليه السالم 

اي، بيش از ديگر امامان به بيان مواضع مختلف خود در بارة مسائل انديشه امامت خود داشت توانست

امام صادق حجم قابل توجهي از روايات شيعي منقول از اين امام همام است.  د.اخالقي بپرداز رفتاري و

توان نخستين تدوين کنندة انديشه هاي مکتب اهل بيت عليهم السالم در جنبه انديشه و سالم  را ميعليه ال

رفتار شمرد. اين مسأله تا بدان پايه بود که حتي امام صادق عليه السالم را به عنوان مؤسس مذهب و يا 

اند. بديهي است بر دهمذهب شيعه را به عنوان مذهب جعفري منسوب به نام امام صادق عليه السالم شمر

ها گرچه نزد امامان پيشين هم بود و اشاراتي به آن داشتند، اما اين انديشه ،عشريهاساس باور شيعيان اثني

 د. و گسترده عرضه کنمند امام صادق عليه السالم اين فرصت را يافت که آنها را به صورتي سامان

 

 مورد استناد در اين مقاله اعتبارسنجي نامة

( 14ـ2، صص 8ب الکافي مرحوم کليني آمده است )ج نامه که قديمترين نقل آن در بخش الروضه کتااين 

( و تحف العقول 113ـ 97، صص 26)ج ق.( 1091فيض کاشاني )کتاب الوافي در منابع ديگر از جمله 

ختلف هاي مهم آمده است و نسخه( 315ـ 313شعبه حراني از علماي قرن چهارم )صص نوشتة مرحوم ابن

بر نسخة مندرج در کتاب  . در اين مقاله تنهااين نامه با وجود اختالف جزئي در چينش مطالب، يکسان است

.  اگر قرار باشد در مقام نقد بيروني اين نامه و سنجش ميزان اعتماد به صحت صدور الکافي تکيه شده است

ز سه طريق مختلف روايت شده آن هم يک بررسي مختصر صورت گرفته باشد، بايد بگوييم اين نامه ا

 است: 

 ٍعَْن طريق نخست: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْکُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَْن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال 

 حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 



 لَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي طريق دوم: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِي

 عَبْدِ اللَّهِ ع 

 َّبِيعِ طريق سوم: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْکُوفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الر

 مَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّحَّافِ عَنْ إِسْ

اين مقاله مختصر مجالي براي بررسي تفصيلي اين سلسلة اسناد نيست و به همين مقدار بايد بسنده کرد که 

احتي اي بر آن وارد نيست و با استناد به آن به رطريق دوم نقل نامه از اعتبار بااليي برخوردار است و خدشه

اين نامه در مقدمة توان حکم کرد که به راستي اين نامه از سوي امام صادق عليه السالم صادر شده است. مي

به آنها  خطاب به ياران و پيروان خود نوشت،امام صادق عليه السالم اين نامه را وقتي چنين آمده است که 

بند باشند و به آن کنند و بکوشند به آن پاي دستور داد مدام به اين نامه توجه داشته باشند و در آن تأمل

هاي داخل منازل خود گذاشته بودند و بعد از انجام عمل کنند. شيعيان آن حضرت هم اين نامه در نمازخانه

سَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا أَنَّهُ کَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَپرداختند. )فريضة نماز به تأمل در آن مي

، 8الکليني، ج فِيهَا،  وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَکَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا

تواند ها ميبندي آنمفاد اين نامه دربردارندة مطالب بسيار سودمندي است که استخراج و دسته (.2ص 

در همة ادوار تاريخ از در همة ابعاد به ويژه روابط مختلف مسلمانان الگويي براي سبک زندگي يک مسلمان 

 يک پرسش عمومي است در اختيار ما قرار دهد. جمله دوران معاصر که چگونه ديندارانه زيستن 

 

 مسلمانانسبک زندگي و الگوی روابط 

هاي پيشنهاد شود بايد همة آموزهالگويي براي سبک زندگي مسلمانان  روشن است که اگر قرار باشد روزي

در نوشتار ديني مندرج در آيات قرآن، روايات نبوي و روايات اهل بيت پيامبر مورد بررسي قرار گيرد و 

 حاضر تنها يکي از اسناد که البته از اهميت زيادي برخوردار است مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

توان به شکلهاي مختلفي تقسيم سان داراي روابط مختلفي در زندگي خود است، اين روابط را مييک ان

 است: ة کلي به شرح زيردست ها، تقسيم آنها به چهاربنديکرد. يکي از رايجترين اين تقسيم

 رابطة انسان با خدا 



 ابطة انسان با ديگرانر 

 رابطة انسان با خود 

  انسان با طبيعترابطة 

-زندگي هم الگوهاي نانوشته دهد. مراد از سبکابط بخشي از سبک زندگي هر انساني را تشکيل مياين رو

دهد. در اين مقاله تنها سه بخش نخست اين اي است که انسان همة رفتارهاي خود را در قالب آن انجام مي

 روابط يعني رابطة انسان با خدا، رابطة انسان با ديگران و رابطة انسان با خود مورد توجه قرار گرفته است. 

 

 بندی مطالب نامهدسته

هاي برگرفته از آن ذيل هر يک از بندي فوق، متن طوالني نامه به دقت مطالعه و گويهدادن دسته با مبنا قرار

و نيز با توجه به دسترس بودن متن  حجم مقالهمحورهاي فوق قرار داده شد. و براي پرهيز از طوالني شدن 

حث تذکر اين دو نکته الزم پيش از ورود به باز ذکر متن عربي آنها هم اجتناب شد. ، نامه در کتاب الکافي

 است:

 برخي از اين ها و عباراتي مختصر است ولي آن چه در اين بخش مقاله آمده است، تنها گويه

بسياري از موارد امام عليه و در  داراي توضيحاتي گاه تا نيم صفحه استدر متن نامه، عناوين 

واهد آن در زندگي پيامبر را هم و شآن و مستندات قرآني اين توصيه و مبناي شرعي ابعاد السالم 

کند از ذکر همة آنها چشم اند که طبعا با توجه به هدفي که اين مقاله تعقيب ميتوضيح فرموده

 پوشيده شد. 

 ها با دو بخش بند بود ولي با توجه به تناسب برخي گويه 55هاي استخراج شده از متن نامه گويه

ها به دليل تناد قرار گرفته است. همچنين برخي گويهها در هر دو بخش مورد اسمختلف، اين گونه

هاي زير الزاماً به تعداد مشابهت بسيار زياد با هم در يک بند ذکر شده است. بنا بر اين جمع گويه

 هاي برداشت شده از نامه نيست.گويه

 ترين و مهمترين نکات مندرج در اين نامه چنين است: اصلي
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 رابطة انسان با خودج. 

 اند، حفظ حياء و دوري جستن از هر آن چه صالحان پيش از ما از آنها دوري جسته .1

 دوري جستن از آن چه خداوند ما را از آن برحذر داشته است.، پرواپيشگي و رعايت تقوي .2

 خودنيکي کردن به جسم و جان  .3

 اطاعت از خدا براي احسان به نفس .4

 

 گيریبندی و نتيجهجمع



توان گفت در بارة رابطة انسان با خداي خود، اگر هايي که ذکر شد، ميبا مروري دوباره بر مجموعه گويه

اي در هم ادغام شود، از گانه مد نظر قرار گيرد و به گونهموارد بيست و شش موارد مشترک و قابل ادغام در

با خداي متعال بايد از ويژگيهاي زير آن حضرت امام صادق عليه السالم رابطة مطلوب پيروان  نظر

 برخوردار باشد:

  توجه مدام به جايگاه و مقام و منزلت خداوندي 

 داند به دور از هاي خدا و دوري جستن از آن چه خداوند آن را ناپسند مياهتمام به انجام خواسته

 برداشتهاي شخصي

 اشتن به تقدير الهيرضايت د 

  معيار قرار دادن پيامبر و اهل بيت او 

 انجام عبادات 

 مداومت بر ذکر خدا 

 اهتمام به دعا 

 هاي دين خدازنده و آشکار نگاه داشتن نشانه 

در بارة روابط اجتماعي مسلمانان با يکديگر که از مهمترين روابطي است که يک انسان با آن سر و کار و 

هاي دهندة آن است که در نگاهي کلي و با ادغام گويههاي برداشت شده از نامه، نشاندارد، بررسي مؤلفه

امام صادق عليه السالم رابطة  مطلوب شيعيان خود با ديگر شهروندان را تابع توان گفت ميمرتبط با هم، 

 اند:دانستهويژگيهاي زير مي

 دوري جستن از آن چه خداوند ما را از آن برحذر داشته است. .1

رفتاري، و دوري رعايت همة موازين اخالقي در برخوردهاي اجتماعي مانند حياء، وقار، خوش .2

 جستن از دشمني نورزيدن، دشنام، فخرفروشي، حسد، بدگويي و تهمت 

هاي اعتقادي و اجتماعي و کوشش براي قرار داشتن در صف انسانهاي صالح و دقت در مرزبندي .3

 معيار قرار دادن رفتار صالحان

 شتن روحية کمک به يکديگر به ويژه نسبت به مستمنداندا .4



 مدارانهشکيبايي ورزيدن در برابر مشکالت رفتار حق .5

و همچنين در بارة رابطة انسان با نفس خود، خالصة توصيه امام صادق عليه السالم به پيروان خود، رعايت 

 تقوي و نيکي و احسان کردن به جسم و جان خود است. 

تواند که از سوي امام صادق عليه السالم مطرح شده است، براي هر مسلمان ديگر هم مي اين الگوي روابط

مورد پيروي قرار گيرد. در جهاني که خألهاي معرفتي و عاطفي متأثر از سيطرة مدرنيته روز به روز آشکارتر 

به درستي به مردم  شده و همة انسانهاي فرهيخه به دنبال الگويي جايگزين هستند، اين الگو اگر به خوبي و

انکار نبايد کرد که اين الگو جهان معرفي شود، از ظرفيت و جاذبة کافي براي جلب همگان برخوردار است. 

امام صادق عليه السالم در نيازمند تبيين بيشتر و همراه با ذکر مصاديق است تا پيروي از آن آسان شود. 

 اند:بخشي از اين نامه فرموده

مْ بِهِ وَ دَبُ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ تَفَهَّمُوهُ وَ اعْقِلُوهُ وَ لَا تَنْبِذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ مَا وَافَقَ هُدَاکُمْ أَخَذْتُهَذَا أَدَبُنَا أَ

 مَا وَافَقَ هَوَاکُمْ طَرَحْتُمُوهُ وَ َلمْ تَأْخُذُوا بِهِ 

د و آن را فهم کنيد و در آن اين آداب )پيشنهادي( ما و همان آداب خدايي است، آن را دريابي

، اگر چنين کنيد و به اين آداب عمل کنيد، به آن چه بيانديشيد و آن را پشت سر خود نيناندازيد

ايد و به آن چه سازگار با هواپرستي شماست پشت يافتگي شماست دست يافتهسازگار با هدايت

 ايد.ايد و آن را وانهادهکرده

ن اوليه نامه نيست، اين پيام همة مسلمانان  و بلکه همة انسانهاي حقجو را به اين پيام تنها خطاب به مخاطبا

اميد است اين گونه نشستهاي علمي در همة دانشگاهها و مراکز علمي و فرهنگي جهان خواند. خود فرا مي

همدلي و با  ،هاي دينيتر از آموزهتر و گستردهبا تبادل آراء به درکي ژرفاسالم  گسترش يابد تا بتوان 

همفکري در راه عزت امت اسالمي گامهاي مؤثرتري برداريم. من به نوبة خود از رايزني محترم فرهنگي 

ايران در ترکيه و دانشکدة الهيات دانشگاه سلجوق قونيه که امکان برگزاري اين نشست را فراهم آورند 

 کنم.تشکر مي


