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 *ع(صادق )نامه منسوب به امام  در قت اسالمیحقبرای احیای  های معرفتی و اخالقیرهیافت
 1زهرا صرفی

 2ادهزفتحیه فتاحی
 3سروقد مقدمسمیه 

 
 چکیده

در تمامی عصرها وجود دارد که توجه و  اصحابای خطاب به نامه، ع(صادق )مانده از امام میان آثار ارزشمند باقیدر 
کید عمل به آن مورد  ده کمی و کیفی واکاوی ش صورتبهاین نامه با روش تحلیل محتوا ، امام بوده است. در پژوهش حاضرتأ

کید را روی  آناین واکاوی است. حاصل  ین تأ اط ارتب» بر موضوعات. همچنین دارد« طاعت» واژهاست که حضرت بیشتر
کبسیار « شناخت اهل باطل»و « با خداوند  قی است.اخال و شده است. مضامین نامه قابل تقسیم به مضامین معرفتی یدتأ
، با خداشناسی مباحث مرتبط، شرایط مخاطبانبا در نظر گرفتن ، مضامین معرفتی و به تعبیر دیگر مضامین اعتقادیدر بخش 

اه بیان شده است. این نگ اصحابمنظور حفظ بنیان فکری انه بهای کارکردگرایگونهامام شناسی و شناخت اهل باطل به
ای ونهگغالب است؛ به، شده نیزکارکردی در بخش اخالقی که از مباحث مرتبط با اخالق فردی و اخالق اجتماعی تشکیل

یق طرح، این نامه :توان گفتمیکه  یزی اصول و راهکارهای کاربردی جهت حفظ و توانمندسازی اصحاب از طر  ییافزاهمر
 بوده است. یشیاندهمو 

 اخالق اجتماعی.، اخالق فردی، شناسیامام، توحید، تحلیل محتوا، ع(صادق )امام  نامه :واژگان کلیدی
                                                           

یخ ارسال:  یخ پذیرش:       1399/ 09/ 27* تار  )مقاله پژوهشی(          1399/ 12/ 22تار
 sarfi@alzahra. ac. irاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا)س(/  .1
 f_fattahizadeh@alzahra. ac. irاستاد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا)س(/  .2
 sarvghadmoghaddam@gmail. comارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا)س( )نویسنده مسئول(/ آموخته دانش .3
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 مقدمه-1
های ع( است که از یک طرف عرصه بروز انقالبصادق )عصر امام ، تاریخ اسالمترین ادوار از پرفراز و نشیب

. مواجهه امام )ع( با این بوده استها و تضاد آراء و افکار عرصه بروز مکاتب و ایدئولوژی، متعدد و از طرف دیگر
عبور دهد و  عباسی-های امویاسالم حقیقی را از فتنه و بدین طریق توانست یک مبارزه اصیل مکتبی بود، شرایط

ناشی از جو سیاسی متزلزل اواخر حکومت  ۀع( به دلیل فرصت مناسب پدیدآمدصادق )امام  به آیندگان برساند.
شرایط مساعدتری برای پرداختن به خدمات فرهنگی و تربیتی در سطح وسیع ، عباسامیه و اوایل حکومت بنیبنی

 هدایت بشر پربار کند. کالم و حدیث شیعه را برای، داشت و توانست فقه
این نامه به  آنکه توجهقابلای خطاب به اصحاب وجود دارد؛ جامانده از ایشان نامهدر میان آثار ارزشمند به

 به خطابو  سرگشاده نامه بلکه، گروه خاصی منظور نظر حضرت نبوده، واقع دردرخواست کسی نگارش نشده و 
ای که نهگواهمیتی است که امام برای این نامه قائل بوده به، توجه دیگرنکته قابل .در تمامی عصرهاستاصحاب 

ن اد نبرند و بدایاز ، در آن نگاه کنند، گر درس دهندیکدیدستور داده است آن را به  اصحاب به، طبق متن روایت
 .آن را بپذیرند و اعات کنندمرکند که درباره این نامه مواردی را عمل کنند. همچنین امام از اصحاب درخواست می

گذاشتند و چون از نماز فارغ های خود میخانه حل نمازرساله را در م، اصحاب نیز بنابر اطاعت امر آن حضرت
 ،وسیله مضامین آن را فراموش نکنند )کلینینمودند تا به امر حضرت عمل کرده و بدینتفّکر می در آن، شدندمی

 .(8-7صص، 15ج 1429
(. همچنین متن 7ص، 15ج، 1429، کلینیگرفته است ) کتاب الکافی قرار مذکور در آغاز بخش روضه نامه

، وسائل الشیعة )حر عاملی، (315-313صص، 1404، صورت خالصه در تحف العقول )ابن شعبه حرانینامه به
أصول االئمة )تکملة  یف بخشی از نامه در الفصول المهمة، (38-37صص، 27ج و 207ص، 16ج، 1409

، 5ج، 1408، )نوری در جلدهای متعدد مستدرك الوسائل، (551ص، 1ج، 1418، الوسائل( )حر عاملی
البحار سفینة ، (325و  233صص، 12ج و 367و  337ص، 11ج ؛104و  14ص، 9ج ؛34ص، 7ج ؛257ص

 ( آمده است.730ص، 23ج، 1386، عة )بروجردییو جامع احادیث الش (353-352صص، 3ج، 1414، قمی)
فسیری شرح نامه با نگاه ت، برخی منابعاز منابع به شرح و تبیین نامه حضرت پرداخته شده است. در  یاپارهدر 

صورت کامل بیان شده که در آن متن و شرح نامه به نمونه: شرح مازندرانی بر الکافی عنوان به؛ صورت گرفته است
صورت کامل آمده و مؤلف به توضیح بضاعة المزجاة نیز نامه به(. در 141ص، 11ج، 1382، است )مازندرانی

(. در الوافی متن و شرح نامه به صورت کامل 61ص، 1ج، 1429، کلمات و شرح آن پرداخته است )ابن قاریاغدی
هدر کتابی مستقل ب د عالءالدین محمد گلستانه اصفهانیی(. س97ص، 26ج، 1406، آمده است )فیض کاشانی

. همچنین اری استشهاد کرده استیات بسیر نامه پرداخته و به روایطور مبسوط به شرح و تفسبه« الیقینمنهج »نام 
صورت کامل آمده ضمن اینکه مؤلف به شرح آن نیز نامه به، در کتاب مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول

 (.5ص، 25ج، 1404، پرداخته است )مجلسی



 

  
 
 

 
 

  235/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

، باشدا اهگشتواند رروزگار کنونی نیز می در هاآنکاربردی است که توجه و تقید به این نامه مشتمل بر معارف  
های متعدد و هم از نظر بروز مکاتب فکری هم از نظر بروز انقالب، آنکه شرایط حاکم بر جهان اسالم یژهوبه

با هدف تبیین معارف موجود در این  پژوهش حاضرع( شبیه است. بر این اساس صادق )به دوران امام ، گوناگون
 واکاوی نماید. را در دو قالب کمی و کیفی این نامه، دارد تا با رویکرد تحلیل محتوا نامه تالش

 ع( به اصحابصادق )بررسی سندی نامه امام  -2
 :نی این نامه را به دو سند نقل نموده استیکل

، ت اسماعیل بن جابریع صّحاف است. روایقاسم بن ربق یطر، ق اسماعیل بن جابر و سند دومیطر، سند اّول
 موده است.ن نقلافزوده را  بخش آن، ت قاسمیروا بعد از اتمام، نییع داشته که کلیت قاسم بن ربیاضافاتی بر روا

ُد »ق اسماعیل بن جابر: یطر، سند اّول َثن  : َقاَل ، ین  یاْلُکلَ  ْعُقوَب ی ْبُن  ُمَحمَّ
ْبَراه   ْبُن  یَعل   یَحدَّ  َعن  ، ه  یَأب   َعْن ، َم یإ 

ال   اْبن   ن   َحْفص   َعْن ، َفضَّ
ه   َعْبد   یَأب   َعْن ، اْلُمَؤذِّ

اَلُم؛ ه  یَعلَ  اللَّ د   َعْن  َو  السَّ ْسَماع   ْبن   ُمَحمَّ د   َعْن ، ع  یَبز   ْبن   َل یإ   ْبن   ُمَحمَّ
َنان   ْسَماع   َعْن ، س  ر   ْبن   َل یإ  ه   َعْبد   یَأب   َعْن  :َجاب 

اَلم ه  یَعلَ  اللَّ  (.7ص، 15ج، 1429، )کلینی« السَّ
تحویل وجود دارد. تحویل اصطالحی حدیثی به معنای انتقال از سندی به سند دیگر است ، در سند مذکور

هایی از چند سند دارد و بخش یا بخش، بدین معنا که گاه برخی از روایات، (218-217صص، 1427، )قاسمی
بخش مشترک أسناد را با حرف عطف بیان ، ؛ نویسنده برای مشخص کردن تعدد أسناداندمشترکاین اسناد با هم 

 اشد.بقابل تفکیک به دو سند یا طریق می واقع درشود. لذا این سند کند که به این روش تحویل گفته میمی
یق اول ن عن حفص المؤذه عن ابن فضال یم عن أبیبن إبراه یعل یقال حدثن ینیعقوب الکلیمحمد بن : طر

 ع(.عبدالله ) یعن أب
یق دوم ع یه عن محمد بن اسماعیل بن بزیم عن أبیبن إبراه یعل یقال حدثن ینیعقوب الکلی: محمد بن طر

 ع(.عبدالله ) یعن محمد بن سنان عن اسماعیل بن جابر عن أب
، طوسی/ 378ص، 1407، محمد بن یعقوب کلینی در کتب رجالی ثقه و امامی )نجاشی، در طریق اول

، 1407، علی بن ابراهیم نیز ثقه و امامی )نجاشی و (145ص، 1411، حلی /395ص، تابی و 439ص، 1381
اند. در مورد پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم قمی نیز ( توصیف شده100ص، 1411، حلی /260ص

، تابی، طوسی /16ص، 1407، )نجاشیثقه جلیل علی التحقیق آمده است ، در کتب رجالی توصیفات امامی
های متفاوتی در کتب رجال آمده است؛ در رجال کشی (. در مورد ابن فضال توصیف5ص، 1411، حلی /12ص
، ( نام برده شده565ص، 1348، ( و بار دیگر فطحی )کشی556ص، 1348، بار از اصحاب اجماع )کشییک

( توصیف 354ص، 1381، برخی نیز ثقه )طوسی ( و120ص، 1407، برخی او را از اصحاب جلیل )نجاشی
اند دخویی او را مجهول می اللهیتآتوصیفی نیامده است و  اند. از حفص الموذن نیز در کتب ثمانیه رجالیکرده

 (.239ص، 7ج، 1369، )موسوی خویی



 1401 بهار و تابستان، 26شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  236

 

 
 

، (140ص، 1411، حلی /331ص، 1407، ثقه جلیل )نجاشی، در طریق دوم محمد بن اسماعیل بن بزیع
، 1348، )کشی 1امامی صحیح المذهب ظاهرا   ( و محمد بن سنان364ص، 1381، ثقه صحیح )طوسی

، 1411، حلی /124ص، 1381، ( اسماعیل بن جابر نیز ثقه ممدوح )طوسی584-582و  509-508صص
 اند.راویان به وثاقت یا امامی مذهب بودن توصیف شده در این طریق، بنابراین؛ اند( توصیف شده8ص

َثن   َو : َقاَل »سند دوم: 
د   ْبُن  ُن یاْلُحَس  یَحدَّ د   ْبن   َجْعَفر   َعْن ، ُمَحمَّ ك   ْبن   ُمَحمَّ م   َعن  ، یاْلُکوف   َمال  ب   ْبن   اْلَقاس 

 ع  یالرَّ
اف   حَّ ْسَماع   َعْن ، الصَّ اج   َمْخَلد   ْبن   َل یإ  رَّ ه   َعْبد   یَأب   َعْن ، السَّ

اَلم ه  یَعلَ  اللَّ  (.8ص، 15ج، 1429، )کلینی «السَّ
، 15ج، 1429، کلینیکلینی است ) استاد که باشدیم حسین بن محمد األشعری، حسین بن محمدمراد از 

(. اقوال رجالی 52ص، 1411، حلی /66ص، 1407، ثقه توصیف شده است )نجاشی، در کتب رجالی و (8ص
 /48ص، 1364، )ابن غضائریدر مورد جعفر بن محمد بن مالك مختلف است؛ برخی او را متروک الحدیث 

اند. قاسم بن ربیع صحاف ضعیف ( دانسته418ص، 1381، ثقه )طوسی وی را ( و برخی122ص، 1407، نجاشی
(. درباره اسماعیل بن مخلد سراج در 248ص، 1411، حلی /86ص، 1364، توصیف شده است )ابن غضائری

داند که از یونس بن ا  همان اسماعیل السراج میخویی او را ظاهر اللهیتآکتب ثمانیه رجالی اطالعی نیست و 
 (.205ص، 3ج، 1369، یعقوب و علی بن مهزیار روایت کرده است )موسوی خویی

همه طرق  متأخرانگوید: در نظر می مالصالح مازندرانی ضمن پرداختن به شرح نامه در مورد متن و سند آن
شود و عقل و نقل آن را تأیید حدیث ضعیف است؛ لکن آثار صحت از مضمون و محتوای نامه مشخص می

ضمن آنکه طریق دوم روایت را در نزد برخی معتبر  (. ابن قاریاغدی141ص، 11ج، 1382، کند )مازندرانیمی
ردد گصحت از سیاق نامه مشخص می اما معتقد است آثار، اسناد روایت را ضعیف و مجهول دانسته، شمردیبرم

(. عالمه مجلسی 74ص، 1ج، 1429، شود )ابن قاریاغدیهای نامه با عقل و نقل تأیید میو مضامین و حکمت
شمرد؛ لکن خودش این طریق را معتبر دانسته است. نیز طریق دوم را به دلیل وجود ابن سنان نزد قوم ضعیف برمی

 (.6-5صص، 25ج، 1404، شمارد )مجلسیمجهول برمی که سایر سندها را ضعیف وضمن آن
اند و معتبر بودن این راویان در آن به وثاقت یا امامی مذهب بودن توصیف شدهوجود سندی از این روایت که 

 مشخص بودن آثار صحت از مضمون و محتوای نامه و تأیید این محتوا با عقل و نقل، سند در نزد برخی علماء

                                                           
مورد در مواردی ، (251ص، 1411، شیخ مفید وی را ثقه دانسته )حلی. مورد محمد بن سنان اقوال رجالی مختلفی وجود دارددر  .1

، / نجاشی92ص، 1364، ( و در مواردی ضعیف قلمداد گشته است )ابن غضائری504 -502صص، 1348، گرفته )کشی قرارمدح 
در مورد او رأی به توقف ، عالمه حلی نیز به دلیل این اختالف اقوال .(407ص، تابی و 364ص، 1381، / طوسی328ص ، 1407

ا ب ینی وینشهم، از او کثرت روایت اجالء، محمد بن سنان روایات مدح  ، البته به گفته محققان. (251ص، 1411، داده است )حلی
تعداد زیاد روایات او در کتب روایی و بررسی ، و نقل روایاتش بن سنان توجه اصحاب به محمد، حضرات ائمه )ع( و بزرگان اصحاب

بلکه نشان از جایگاه رفیعش نزد امامان و اصحاب خاص ایشان ، تنها بیانگر وثاقت او در نقل احادیثنه، در کنار هم ویاحوال و رفتار 
 . (59ص، 1391، راد و جباری)مهدوی دارد

 



 

  
 
 

 
 

  237/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

ر های روایی معتبر مجموعهپرداختن علمای بزرگ به شرح نامه د، وجود نامه در کتب معتبر، علماءمطابق با نظر 
 دالیل گزینش این محتوا بوده است. ازجمله، مستقل و مفصل صورتبه و گاه

 ع( به اصحابصادق )ی نامه امام تحلیل محتوای کم   -3
مضامین فرعی نامه و ، کلیدی یهاواژهانجام شد و سپس  جدول تقطیع نامه به واحد جمالت و درج آن در

 گیریتحت عنوان جهت، سو با یکدیگرموضوعات اصلی هممضمون اصلی به ازای هر واحد استخراج گردید و 
کلی مباحث معرفتی و مباحث اخالقی قرار  های مفهومی نیز در دو مقولهگیری؛ جهتقرار گرفتدر یک دسته 

 ،ارچوب مفهومی حاکم بر نامه استخراج گردد )برای مطالعه بیشتر ر.ک: سروقد مقدمهچ درمجموعگرفت تا 
 تمام اثر(.، 1398

بیشترین فراوانی موضوعی « شناخت اهل باطل»و « ارتباط با خداوند»های مقوله، 1بر اساس نمودار شماره 
تمام امام بر متوجه ساختن اصحاب به اه دهندهتواند نشاناند؛ این مطلب میرا در نامه به خود اختصاص داده

 ارتباط با خداوند باشد. یسوبهشناخت اهل باطل و هدایت ایشان 

 
 . فراوانی موضوعات اصلی 1نمودار 

 
 . فراوانی مباحث اخالقی و معرفتی2نمودار 

باطل  شناسی و شناخت اهلامام، فراوانی مباحث معرفتی که شامل خداشناسی، 2بر مبنای نمودار شماره 
باشد. لذا می %61 و بسامد مباحث اخالقی که شامل اخالق فردی و اخالق اجتماعی است؛ %39است؛ 

شده در این نامه بیشتر به مباحث اخالقی پرداخته، توان گفت در مقایسه میان مباحث معرفتی و مباحث اخالقیمی
 است.
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 کلیدی یهاواژه. فراوانی 3نمودار 

 
بیشترین فراوانی را در نامه به خود « طاعت»کلیدواژه ، دهدکلیدی نشان می یهاواژهچنانکه نمودار فراوانی 

ائمه سپس در مورد طاعت از ، در مورد طاعت از خداوند« طاعت»کاربرد واژه بیشترین اختصاص داده است. 
خداوند از طاعت ایشان نهی کرده استفاده  نهی از اطاعت ائمه ضاللت و کسانی که منظوربهو در بقیه موارد  ع()

له أاست که در تمام موارد برای امر خداوند بکار رفته است. این مس« امر»پرکاربرد بعدی واژه  شده است. واژه
کید امام بر خدامحوری و توجه دادن اصحاب به اوامر الهی باشد.می  تواند بیانگر تأ

ی نشان ع( به اصحاب را بر مبنای تحلیل محتوای کّم صادق )امام  ساختار هندسی نامه 1شکل شماره  
 دهد.می

 
 یع( به اصحاب بر اساس تحلیل محتوای کّم صادق ). ساختار هندسی نامه امام 1شکل
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  239/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

 ع( به اصحابصادق )تحلیل محتوای کیفی نامه امام  -4
ین اساس دو است؛ بر ا پشتوانه مناسبی برای مرحله تفسیری یا تحلیل کیفی، نتایج تحلیل محتوای کّمی

 رویکرد اصلی معرفتی و اخالقی در این نامه ملحوظ است.
های گیریهمه جهتاساس ، باورها و اعتقادات هر فردبلکه باور قطعی است. ، باور در اینجا از معرفت ادمر

فردی و اجتماعی است. اعتقاد جمع عقیده از ماده عقد به معنای بستن و گره زدن است. پیوند و بستن در زندگی  او
عقیده چیزی است که به ذهن و ، روینازاچیزی به چیز دیگر گاه حقیقی و مادی است و گاه اعتباری و معنوی. 

دن آن خورشدن یا گرهبسته، یا باطل خورد. پس پذیرفتن هر نظریه حقشود و پیوند میفکر و جان انسان بسته می
(. با توجه به نقش مبنایی معرفت در تعیین مسیر زندگی 13ص، 1375، شهریریمحمدی ) نظریه به ذهن است

صحیح  دینی یعنی معرفت لهأمسترین نسبت به بنیادی، ع( در این نامه بر ایجاد معرفت صحیحصادق )امام ، انسان
 شناسی و در برابر آن بر شناخت اهل باطل توجه جدی دارد.دارد. همچنین بر امام یدتأکخداوند متعال  نسبت به

موضوعات اصلی  و حق خداوند در ذیل بحث خداشناسی، موضوعات اصلی مانند صفات و افعال خداوند
ت حضرگرفته است. همچنین  شناسی قرارمرتبط با شناخت امام مانند معرفی امام و ویژگی امام در دسته امام

، ائمه ضاللت، شیاطین انس، افراد شقی، دشمنان خدا، برخی افراد را با عناوین اهل باطل، )ع( در این نامه صادق
صوصیات خ مانند، موضوعات اصلی که به شناسایی این دسته از افراد مرتبط است نماید؛کافر معرفی می و منافق

 است.گرفته  شناخت اهل باطل قرار و اهداف ایشان در دسته
مباحث اخالقی به مباحث مرتبط با صفات نفسانی اختصاص دارد که منشأ صدور کارهای خوب یا بد شده 

ه ب، شود که در دو بخش اخالق فردی و اخالق اجتماعی قرار گرفته است. اخالق فردیعمل مربوط می و به حوزه
 اجتماعی نیز مربوط به حوزه اجتماعی انسانپردازد. اخالق ارتباط فرد با خویشتن و رابطه فرد با خدای خویش می

 گردد.به ارتباط فرد با دیگران بازمیمربوط  است و به رعایت اصول
، صورت عامعامل با مردم بهت شیوه، مه به رابطه بنده با امامموضوعات مرتبط با اخالق اجتماعی در این نا 
، ا امامهای ارتباط بصورت خاص مربوط بوده که در مقولهبهکیشان ارتباط با هم ارتباط با اهل باطل و شیوه نحوه

 گرفته است. کیشان قرارارتباط با اهل باطل و ارتباط با هم، ارتباط با عامه مردم

 مباحث معرفتی -4-1
سی و امام شنا، های معرفتی خداشناسیحضرت به مقوله، چنانکه از نتایج تحلیل محتوای کّمی به دست آمد

 گیرند.باطل پرداخته است که در این بخش مورد تحلیل کیفی قرار میشناخت اهل 
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 خداشناسی -4-1-1
رب در اصل به معنای گرایش  1.ز اهمیت استیبه ربوبیت الهی حا اصحابتوجه ، ع(صادق )امام  نظر از

چیز به سمت کمال و از میان بردن نقایص آن است؛ گاه از طریق کاستن و پیراستن و زمانی از راه افزودن دادن یک
 ،و گاه در امور عرضی است و زمانی در اعتقادات و معارف ،در امور ذاتی و گاه ،گاه بخشیو آراستن؛ این کمال

 ،مصاحبت، معانی مانند مالکیت، در صفات و اعمال و آداب و اخالق و علوم است. بر مبنای کمال بخشی رب
، 4ج، 1430، آید )مصطفویحساب میدر شمار معانی ثانوی و از لوازم معنای اصلی به... قیمومیت و، سیادت

 (.23- 22صص
خالقیت و...سخن به میان نیامده و تنها به ربوبیت  ،توان استنباط نمود اگر در نامه از مالکیتمی ،بنابراین 

روست که آنچه ازآن، های مکرر بر طاعت و اجتناب از معصیتپس از سفارش همآن، الهی اشاره شده است
درک آفرینشی است که از ربوبیت و تربیت عالی الهی نشئت ، تواند انسان را به کرنش و اطاعت ... واداردمی
سوی طاعت منظور هدایت ایشان بهاصحاب به هتذکر این معنا ب، ع(امام )توان گفت هدف گیرد؛ لذا میمی

 خداوند بوده است.
ه  »تکرار عباراتی نظیر 

اللَّ  ب 
الَّ َة َلَنا َو َلُکْم إ  ه  َو اَل َحْوَل َو اَل قُ « »َو اَل ُقوَّ

اللَّ  ب 
الَّ َة إ   أکیدت، ع(صادق )در نامه امام « وَّ

هها به اها و حولقّوه هطور مستقیم همبر آن است که به اختصاص دارد و این نکته تبیینی برای توحید افعالی  للَّ
 ،مستقلی در عالم نیست و قیمومیت هستی مؤثرتوحید افعالی به این معناست که جز خدای سبحان هیچ »است. 

اصل فائی)ص« تنها از آن خداست، رازقیت و والیت که هر یک بر دیگری مترتب بوده، ربوبیت، مالکیت، آفرینش
 (.57ص، 1396، و ارتقائی

حق خداوند متعال بر مردم آن است که در طاعت الهی که ضامن سعادت ، در برابر لطف بیکران الهی بر مردم
کتو لزوم توجه به آن  ع( با تقدم سوگند بر اهمیت این حقق )صاداستقامت بورزند. امام ، بدی ایشان استا  یدأ

تأکید حضرت  بر یدیمؤتواند است که می« طاعت»این نامه  پربسامدترین کلیدواژه . افزون بر آن2نمایدمی
 .زوم اطاعت مردم از اوامر الهی باشدل نسبت به

بدین  حاباصراهبرد دیگر امام برای تشویق ، به آن بیان آثار و نتایج تقید به طاعت الهی و نیز آثار عدم تقید
ندگی ی در تمام ابعاد زمحورتالش دارد تا اصحاب را به توحید، حضرت با تکیه بر این راهبرد کارکردیامر است و 
 4کسب رضایت الهی، 3از: دستیابی به خیر و پاداش الهی اندعبارت د. برخی از این آثار در کالم امامرهنمون شو

                                                           
نَّ ». 1 هَ َفإ  ُکْم  اللَّ  . «َربُّ
ه  َو ». 2

نَّ  اللَّ ه   إ 
لَّ ه   َعلی ل  یُعوهُ  َأْن  َخْلق  ُعوا َو  ُیط  ب 

ي َأْمَرهُ  َیتَّ د   َحَیاة   ف  ی ُمَحمَّ هُ  َصلَّ ه   َو  َعَلْیه   اللَّ ه َبْعَد  َو  آل   . «َمْوت 
نَّ ». 3 هَ َفإ  َن  ء  َشْي  ُیْدَرُك  اَل  اللَّ ْنَدهُ  اْلَخْیر   م  الَّ  ع  ه إ  َطاَعت  َن  ء  َشْي  ُیَناَل  َلْن  َو  ؛ب  ْنَد  اْلَخْیر   م  ه   ع 

الَّ  اللَّ ه إ  َطاَعت  َبَع  َفَمن   ؛ب   َأْدَرَك  َقْد  َو  َأَطاَعهُ  َفَقْد  َأْمَرهُ  اتَّ
َن  ء  َشْي  ُکلَّ  ْنَده اْلَخْیر   م  هُ ؛ ع  نَّ َل  َمْن  َفإ  ه   ُحُقوَق  َعجَّ

َبَلهُ  اللَّ هُ  َکاَن ، ق  یل   َعَلی َأْقَدَر  اللَّ ْعج  لی َلهُ  التَّ ي اْلَخْیر   ُمَضاَعَفة   إ  ل   ف  ل َو  اْلَعاج  ُه ؛ فَ اْلْج  نَّ إ 
هَ  َأَطاعَ  َمْن  لی َأْبَلَغ  َفَقْد  اللَّ ه   إ  ي َنْفس  ْحَسان ف  ةُ . . . اْْل  ُم اْلَجنَّ ه 

ْنَد َربِّ ْحَسان  ع  ْهل  اْْل  َ
 . «َفِل 

ْن  َأَحدا   َأنَّ َو اْعَلُموا » .4 ه   َخْلق   م 
ْب  َلْم  اللَّ َضا ُیص  ه   ر 

الَّ  اللَّ ه   إ  َطاَعت  ه   َطاَعة   َو  ب  ه   ُواَلة   َطاَعة   َو  َرُسول  ْن  َأْمر  د  َصَلواُت  آل   م  ه   ُمَحمَّ
ْم  اللَّ  . «َعَلْیه 



 

  
 
 

 
 

  241/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

 5مندی از شفاعتو بهره 4احسان به خویشتن، 3افزایش رزق و طیب شدن آن، 2صبر و رضا، 1خدا شدنو محبوب 
، 7از: خشم خداوند و عذاب الهی اندعبارت 6نکردن از نهی الهی و عصیان خداوند یآثار خوددارهمچنین برخی 

 10.تأخیر و حبس روزی، 9بدی به خویشتن، 8تغییر نعمت

 شناسیامام -4-1-2
ترین انحرافاتی بود که به دلیل عدم شناخت امام و جایگاه امامت در جامعه از مهم، انحراف از مسیر امامت

شناساندن جایگاه امام و ، اندبدان اهتمام داشته ع(اطهار )یکی از مسائلی که ائمه ، روزاینا اسالمی رخ داد؛
 ازآنجاکه ،قرار گرفته بود« ارتباط با امام»ی ی در مقولهالزم به توضیح است مباحثی که در تحلیل کّم  امامت بوده است.

 است. شده دادهبسط « امام شناسی»ی مرتبط با حق امام بر مردم است در تحلیل کیفی ذیل مقوله
 ،پردازد. این بیان حضرتمی الهی بودن انتصاب اماممنظور معرفی امام و جایگاه امامت به ع( بهصادق )امام 

دم بر مر، این دو گروهدهد؛ زیرا به اعتقاد گیری ایشان در برابر اعتقادات اشاعره و اهل حدیث را نشان میموضع
ع( در صادق )که امام درحالی، (507ص، 1372، طوسی نصیرالدینکنند )واجب است که امام انتخاب شرعا  

لذا  ؛11اندجانشینان و نمایندگان امر خداوند در زمین، نمایندگان الهی در بین مردمامامان ، داناین نامه بیان فرموده
شایستگی جایگاه امامت را داشته باشد و یا اینکه مردم نقشی در انتخاب امام داشته ، گونه نیست که هرکسیاین

. همچنین ایشان پذیرش 12استداند که برای مردم غیرقابل درک حضرت امامان را دارای مقام و فضیلتی می .باشند

                                                           
ُه ». 1 هَ  َأنَّ  َیْعَلَم  َأْن َو َمْن َسرَّ هُ  اللَّ بُّ َطاَعة   َفْلَیْعَمْل ، ُیح  ه ب   . «اللَّ

نَّ ». 2
َ

ْبَر أل  َضا َو  الصَّ ْن  الرِّ ه   َطاَعة   م 
 . «اللَّ

وا » .3 َلیَفَأدُّ ه   إ 
ب، َرَزَقُکْم  َما َحقَّ  اللَّ ي اَل َیْعَلُم  ُیَطیِّ ت 

یَرَة الَّ ْضَعاَف اْلَکث 
َ
ه  َلُکُم اأْل ْن ُمَضاَعَفت  ْز َلُکْم َما َوَعَدُکْم م  َتُه َو ُیْنج  یَّ َدَدَها َو اَل َع  َلُکْم َبق 

الَّ  َها إ  هُ ُکْنَه َفْضل  یَن  اللَّ  . «َربُّ اْلَعاَلم 
ي » .4 ه  ف  َلی َنْفس  َغ إ  ُه َأْن ُیْبل  ع  َو َمْن َسرَّ ْحَسان  َفْلُیط  هَ  اْْل  هُ  اللَّ نَّ هَ  َأَطاعَ  َمْن  َفإ  لی َأْبَلَغ  َفَقْد  اللَّ ه   إ  ي َنْفس  ْحَسان   ف   . «اْْل 
هُ َفَمْن » .5 یَن  َشَفاَعةُ  َتْنَفَعهُ  َأْن  َسرَّ ع  اف 

ْنَد  الشَّ ه   ع 
َلی َفْلَیْطُلْب ، اللَّ ه   إ 

 . «َأْن َیْرَضی َعْنهُ  اللَّ
ا َنَهی َو َمْن َلْم ». 6 هُ  َیْنَته  َعمَّ  . «َعَصاه َفَقْد  َعْنهُ  اللَّ
ْن ». 7 ُه  َفإ  َکبَّ ه  َأ َیت  هُ َماَت َعَلی َمْعص  ا اْفَتَرَض  اللَّ مَّ ُه َمْن َیْجَهْل َهَذا َو َأْشَباَهُه م  نَّ ؛ َفإ  ار  ي النَّ ه  ف  هُ َعَلی َوْجه  ا  اللَّ مَّ ه  م  َتاب  ي ک  ه   ُه اللَّ  َأَمَر َعَلْیه  ف   َو  ب 

یَن  َتَرَك ، َعْنهُ  َنهی ه   د 
َب  َو ، اللَّ َیهُ  َرک  ه   َسَخَط  َفاْسَتْوَجَب ، َمَعاص 

هُ ، اللَّ َکبَّ هُ  َفَأ ار   اللَّ ي النَّ ه  ف  اُر ؛ َعَلی َوْجه  ُم النَّ ه 
ْنَد َربِّ َساَءة  ع  ْهل  اْْل 

َ
 . «َو أل 

ه   َأْمَر  َتْتُرُکوااَل ». 8
ه   َأَمَرُکْم  َمْن  َأْمَر  َو  اللَّ َطاَعت  َر ، ب  هُ  َفُیَغیِّ ُکْم  َما اللَّ ْن  ب  ْعَمة   م   . «ن 

ُه » .9 نَّ َي  اْنَتَهَك  َمن  َفإ  ه   َمَعاص 
َبَها اللَّ ي َأْبَلَغ  َفَقْد ، َفَرک  َساَءة   ف  لی اْْل  ه   إ   . «َنْفس 

َر ُحُقوَق ». 10 ُه َمْن َأخَّ نَّ ه   َو إ 
َبَلهُ  اللَّ هُ  َکاَن ، ق  یر   َعلی َأْقَدَر  اللَّ ه   َتْأخ  ْزق  هُ  َحَبَس  َمْن  َو  ر  ْزَقهُ  اللَّ ْر  َلْم ، ر   . «َنْفَسه َیْرُزَق  َأْن  َیْقد 

یَن َو ». 11 ذ 
هُ  آَتاُهُم  الَّ ْلَم  اللَّ ْنَدُهْم  َوَضَعهُ  َو  اْلُقْرآن   ع  ْم  َأَمر َو  ع  ه  ُسَؤال   . «ب 

ْن  َوْجه  َفَهَذا »«. 12 ة   َأْتَباع   َفْضل   ُوُجوه   م  مَّ ئ 
َ
ْم  َفَکْیَف ، اأْل ه  ْم  َو  ب  ه  يٌّ ُمْرَسل  َو اَل َمْن ُدوَن ؛ َفْضل  ب  َو اَل َنب  نَّ َفْضَلُهْم اَل َیْبُلُغُه َمَلك  ُمَقرَّ

َ
أل 

َك   . َذل 
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فضیلت امام را با داشتن ایمان مرتبط دانسته و یکی از شرایط ایمان حقیقی را تسلیم بودن در برابر فضل امام 
 .1شماردبرمی

اهل ، 3با عناوین اهل قرآن و 2کندمعرفی می ص(محمد )امامان را از خاندان ، ع( در این نامهصادق )امام 
 برد.ها نام میاز آن ،که بیانگر رابطه امام و قرآن است 5و اهل ذکر 4علم قرآن

که علم قرآن  صفت علم الهی امام است. در نامه به موضوع این علم، یکی از صفات مهم اشاره شده در نامه
گرفته و  نشأت کنند از علم الهی ایشانآنچه امامان درباره قرآن بیان می شدهعنوانو  6باشد نیز اشاره شدهمی

 .7اندنیاز گشتهامامان جایز به پیروی از هوا و رأی و قیاس در قرآن نیستند و از آن بی، این علم الهی واسطهبه
ی فقهایی که فقه را بر اساس منابع غیر صحیح آن مثل رأی و شیوه، ع( با استناد به حدیث نبویصادق )امام 

 .8دهددر برابر آن را نشان میاسالم حقیقی و موضع  کرده نفی ،کردندقیاس استنباط می
 ،9ایدفرمحضرت به وظیفه تعلم و آموختن قرآن و هدایتگری امام اشاره می، شناسیامام عالوه بر این در مقوله

مندی از این ع( شرط بهرهصادق )گیرد. امام وسیله قرآن و با اذن و امر خدا صورت میبه هدایتی که جامع بوده و
ها که عبارت است از اینکه افراد خواستار این هدایت باشند و امامان را تصدیق و از آن نمودههدایت را نیز بیان 

 .10پیروی نمایند

                                                           
هُ  َمْن و َقاَل ». 1 هَ  َیْلَقی َأْن  َسرَّ ن   ُهَو  َو  اللَّ هَ  َفْلَیَتَولَّ ، َحّقا   َحّقا   ُمْؤم  یَن  َو  َرُسوَلهُ  َو  اللَّ ذ 

َلی ْلَیْبَرأْ  َو ، آَمُنوا الَّ ه   إ 
ْن  اللَّ ْم  م  ه  َما َو ، َعُدوِّ ُم ل 

 هیاْنتَ  ُیَسلِّ
ْن  َلْیه  م  ْم؛ إ  ه  ْر َلُهْم َفْضال  َعُظَم َأْو َصُغَر  َفْضل   . «َو َلْم ُیْنک 

َیاء  ». 2 ه  َأْول 
ة   اللَّ مَّ ئ 

َ
ْن  اأْل د؛ َعَلْیُکْم  آل   م  آَثار   ُمَحمَّ ه   َرُسول   ب 

ی اللَّ هُ  َصلَّ ه  َو  َو  َعَلْیه   اللَّ ه   آل  ت 
ة   آَثار   َو ، ُسنَّ مَّ ئ 

َ
ْن  اْلُهَداة   اأْل ه  ال َرُسول   َبْیت   َأْهل   م 

 لَّ
ی هُ  َصلَّ ه   َو  َعَلْیه   اللَّ ْن  آل  ه   م  م َو  َبْعد  ه  ت 

ه   ُواَلة   َطاَعة    َ؛ُسنَّ ْن  َأْمر  د   آل   م  ه   َصَلواُت  -ُمَحمَّ
م اللَّ  . «َعَلْیه 

م  اْلُقْرآن  َأْهال  ». 3 َتَعلُّ ْلُقْرآن  َو ل   . «َو َجَعَل ل 
ْلم  اْلُقْرآن   َیَسُع َأْهَل  اَل ». 4 یَن  ع  ذ 

هُ  آَتاُهُم  الَّ ْلَمُه َأْن  اللَّ ی َیْأُخُذوا ع  َهو  یه  ب  یس اَل  َو  َرْأي   اَل  َو  ف   . «َمَقای 
ْکر   َأْهُل  ُهْم ». 5 یَن  الذِّ ذ 

هُ  َأَمَر  الَّ ه   اللَّ ةَ  هذ  مَّ
ُ
م اأْل ه  ُسَؤال   . «ب 

یَن آَتاُهُم ». 6 ذ 
هُ الَّ ْنَدُهْم  اللَّ ْلَم اْلُقْرآن  َو َوَضَعُه ع   . «ع 

یَن آَتاُهُم ». 7 ذ 
ْلم  اْلُقْرآن  الَّ هُ اَل َیَسُع َأْهَل ع  یَس؛ َأْغَناُهُم  اللَّ ی َو اَل َرْأي  َو اَل َمَقای  َهو  یه  ب  ْلَمُه َأْن َیْأُخُذوا ف  هُ ع  ه   اللَّ ْلم  ْن ع  َما آَتاُهْم م  َك ب  َعْن َذل 

َن  ْنَدُهْم َکَراَمة  م  ه  َو َوَضَعُه ع  ُهْم ب  ه  َو َخصَّ
ْکَرَمُهْم  اللَّ  . «بها َأ

ه   َرُسوُل  َأُبوَنا َقاَل َو َقْد ». 8
ی اللَّ هُ  َصلَّ ه   َو  َعَلْیه   اللَّ ي اْلَعَمل   َعَلی اْلُمَداَوَمةُ : آل  َباع   ف  َنن   َو  اْلَْثار   اتِّ ْن  َو  -السُّ ه  َو  َأْرضی -َقلَّ  إ 

لَّ نْ  َأْنَفُع  ل  ي َدهُ ع   ف 
َبة   َن  اْلَعاق  َهاد   م  ْجت  ي اال  َدع   ف  َباع   َو  اْلب  ْهَواء   اتِّ

َ
نَّ  َأاَل ، اأْل َباعَ  إ  ْهَواء   اتِّ

َ
َباعَ  َو  اأْل َدع   اتِّ َغْیر   اْلب  ی ب  َن  ُهد  ه  َضاَلل   م 

ْدَعة   ُکلُّ  َو ، اللَّ ْدَعة   ُکلُّ  َو ، َضاَلَلة  ب   ب 
ي ار ف   . «النَّ
َك َفَقد  اْهَتَدی». 9 َذل  ُه َمْن َأَخَذ ب  نَّ ؛ َفإ 

م  اْلُقْرآن  َأْهال  َتَعلُّ ْلُقْرآن  َو ل   . «َو َجَعَل ل 
یَن  َو ». 10 ذ 

ي َسَبَق  َقْد  َو  -َسَأَلُهْم  َمْن  ُهُم الَّ ْلم   ف  ه   ع 
َقُهْم  َأْن  اللَّ َع  َو  ُیَصدِّ ب 

ْن  َأْعَطْوهُ  َو  َأْرَشُدوهُ  -َأَثَرُهْم  َیتَّ ْلم   م  ي َما اْلُقْرآن   ع  ه   َیْهَتد  َلی ب   ه  اللَّ  إ 
ه   ْذن  إ  لی َو  ب  یع   إ   . «اْلَحق ُسُبل   َجم 



 

  
 
 

 
 

  243/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

 بر، ایشان با سوگند خوردن .اطاعت پروردگار و پیروی از امام مالزم یکدیگر است ع(صادق )از نگاه امام 
 .1دفرماینزد خداوند و بخشایش گناهان بیان میاهمیت این مسأله تأکید کرده و آن را راهی برای محبوب شدن در 

امام با قرآن و امام با مردم و وظیفه ، امام با خداوند به رابطه مجموع درع( صادق )امام ، شناسیامام در مقوله
هدایتگری علم است؛ ایشان در بحث صفات  هدایتگری امام نسبت به مردم توجه داشته است و ازآنجاکه الزمه

 له مهم عصمتأها ازجمله مسله علم الهی امام پرداخته و به فلسفه یا ضرورت وجود امام و سایر ویژگیأمسامام به 
کید . در مقابل حضرت در فرازهای مختلف به لزوم پیروی از امام و الزمکندینماشاره  االطاعه بودن امام تأ

له أافرادی نوشته که مسازآنجاکه امام نامه را خطاب به ، گونه استنباط نمودشاید بتوان این ،رو؛ ازاین2نمایدمی
رویکرد ایشان  ،دیگرعبارتو به در پی اثبات جایگاه امامت و یا شرح کامل اوصاف امام نبوده، اندامامت را پذیرفته

به  صحابنیازمندی ادر نامه به بحث امام شناسی رویکرد اثباتی نیست؛ بلکه رویکردی کارکردگرایانه است که 
در راستای  اهتمام حضرت ،واقع شود تا ایشان از رأی و قیاس و هوای نفس پیروی نکنند. درامام را یادآور می

 ردن و حفظها از شأن هدایتگری این بزرگواران به جهت بیمه کمندی آنبه امام و بهره تمسک همیشگی اصحاب
 بوده است. شانمکتب و بنیان فکری

 شناخت اهل باطل -4-1-3
 ؛امام در نامه است موردتوجههای یکی از مقوله« شناخت اهل باطل»، یتوجه به نتایج تحلیل محتوای کّم  با

 ضرتحفراوانی را دارد. شناخت این گروه در عصر ای که موضوعات اصلی مرتبط با این مقوله بیشترین گونهبه
اهمیتی دوچندان ، و سیاسی بودههای فکری ها و انقالبفرد به لحاظ نهضتکه عصری منحصربه ع(صادق )

 داشته است.

                                                           
هُ  َمْن َو ». 1 هَ  َأنَّ  َیْعَلَم  َأنْ  َسرَّ هُ  اللَّ بُّ َطاَعة   َفْلَیْعَمْل ، ُیح  ه   ب 

ْعَنا َو  اللَّ ب 
ه   َقْوَل  َیْسَمْع  َأَلْم ، ْلَیتَّ

ه   -َجلَّ  َو  َعزَّ  -اللَّ یِّ َنب  ی ل  هُ  َصلَّ ْن  ُقْل : »ه  آل   َو  َعَلْیه   اللَّ  إ 
وَن  ُکْنُتْم  بُّ هَ  ُتح  ي اللَّ ُعون  ب 

ْبُکُم  َفاتَّ هُ  ُیْحب  ْر  َو  اللَّ َبُکْم  َلُکْم  َیْغف  ه   َو ؛ «ُذُنو
یُع  اللَّ هَ  اَلُیط  الَّ  َأَبدا   َعْبد   اللَّ هُ  َأْدَخَل  إ  ي َعَلْیه   اللَّ َباَعَنا ه  َطاَعت   ف  ه   َو  اَل  َو ، اتِّ

 اللَّ
ُعَنا اَل  ب 

الَّ  َأَبدا   َعْبد   َیتَّ هُ  إ  ه َأَحبَّ  . «اللَّ
ُهْم ». 2 نَّ

َ
یَن  ُهُم أل  ذ 

هُ  َأَمَر  الَّ ْم  اللَّ ه  َطاَعت  م َو  ب  ه  ه   َأْمَر  َتْتُرُکوا اَل ؛ َواَلَیت 
؛ َأَمَرُکْم  َمْن  َأْمَر  َو  اللَّ ه  َطاَعت  نَّ  ب  هَ َفإ  یَن َ اللَّ ذ 

؛ َو ُهُم الَّ ة  مَّ ئ 
َ
َواَلَیة  اأْل  َمَر أَ َأَمَر ب 

هُ  ْم  اللَّ ه  ْم َو َطاَعت  ه  َواَلَیت   . «ب 
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و  2اخالقی، 1های اعتقادیع( به ویژگیصادق )امام  نامه، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی
همچنین عوامل منجر به انحراف در این افراد را بیان ، 3مخالف اهل باطل در برابر احکام الهی پرداخته موضع

حق ناپذیری و مطابق ، 5تشخیص نادرست، 4ع(اطهار )ئمه ادوری کردن از  از: اندعبارتفرموده است؛ این عوامل 
نفوذ ، 9مخالفت با دستورات الهی و پیروی از هوای نفس، 8عدم تفقه در دین، 7ضیق صدر، 6حق عمل نکردن
 11.و درنتیجه واگذار شدن به خود توسط خداوند 10شیطان در ایشان

غدیر خم و ماجرای  به واقعه، از مسیر حقعوامل منجر به انحراف چگونگی کارکرد منظور تبیین حضرت به
و ماجرای سقیفه  خم یرغدواقعه  ،ع(صادق )توان گفت در نگاه امام ؛ پس می12پردازدسقیفه بنی ساعده می

یات داشته حشده و محصور در زمان و بدون کارکرد نیست؛ بلکه ی تاریخی پشت سر گذاشتهساعده یک واقعهبنی
ع( اهداف اهل باطل را دین صادق )مام ا آموز باشد.تواند در هر زمانی جریان یابد و برای هر زمانی عبرتو می

ها برای رسیدن به آن و شیوه 14نمایدگمراه کردن و نابودی اهل حق بیان می، 13زدایی و بازدارندگی از راه حق

                                                           
َي َأْعَداُء ». 1 َراَدَة َأْن َیْسَتو  ه  إ 

یب  َفَیُکوُنوَن َسَواء  -َو َأْهُل اْلَحقِّ  اللَّ ْکذ  ْنَکار  َو التَّ كِّ َو اْْل  ي الشَّ  . «ف 
ا ُیبْ ». 2 مَّ ْکَثُر م  َن اْلَعَداَوة  َو اْلَبْغَضاء  َأ ْم م  ه  ي ُصُدور  ُم اْلُمْنَکَر َو َما ف  ه  ي ُوُجوه  ُفوَن ف  یُتْم َو َتْعر  َذا اْبُتل  ْنُهْم َفإ  ْیَم م  ُلوا الضَّ َك  ُدوَن َلُکْم؛ َتَحمَّ َذل  ب 

ُهْم َسُیْؤُذوَنُکْم َو ُهْم اَل ُمَجاَمَلَة َلُهْم َو اَل َصْبَر َلُهْم َعَلی َشْي  نَّ ْنُهْم َفإ  وُکْم م  لُّ ی َیْسَتذ  ْن ُأُمور ُکْم َو َحتَّ ی ُیَحمِّ  ء  م  ُضوُکْم َو َحتَّ ُلوا َعَلْیُکُم َو ُیْبغ 
ي  َذی ف 

َ
ي اأْل یَد ف  د 

ُموا اْلَغْیَظ الشَّ ی َتْکظ  ْیَم َو َحتَّ ه  الضَّ
ُموَنهُ  اللَّ ُضوُکْم  َعزَّ َو َجلَّ َیْجَتر  یه  َو ُیْبغ  اْلَحقِّ َو ُیَعاُدوُکْم ف  ُبوُکْم ب  ی ُیَکذِّ َلْیُکْم َو َحتَّ إ 

يُّ ؛ َعَلْیه   َب َنب 
ه  َفَقْد ُکذِّ

اْلَحقِّ َو  اللَّ یب  ب  ْکذ  ه  َو ُأوُذوا َمَع التَّ ْن َقْبل  ُسُل م   . «الرُّ
ی َجَعُلوا َما َأَحلَّ ». 3 هُ َو َحتَّ ْمر  َحَراما   اللَّ

َ
َن اأْل یر  م  ي َکث  َم  ف  هُ َو َجَعُلوا َما َحرَّ ْمر  َحاَلال   اللَّ

َ
َن اأْل یر  م  ي َکث   . «ف 

ْکَرَمُهُم ». 4 ي َأ ذ 
ُم الَّ ه  ْلم  ْم َو َعْن ع  ه  یَن اَل َیْرَغُب َعْنُهْم َو َعْن َمْسَأَلت  ذ 

هُ َو ُهُم الَّ ْلم   اللَّ ي ع  الَّ َمْن َسَبَق َعَلْیه  ف  ْنَدُهْم إ  ه  َو َجَعَلُه ع  ه  ب 
َقاُء  اللَّ الشَّ

یَن َیْرَغبُ  ذ 
؛ الَّ ة 

لَّ ظ 
َ
ي َأْصل  اْلَخْلق  َتْحَت اأْل ْکر  ف   . «وَن َعْن ُسَؤال  َأْهل  الذِّ

ْنَد ». 5 ْلم  اْلُقْرآن  ع  ي ع  یَمان  ف  ُهْم َجَعُلوا َأْهَل اْْل  نَّ
َ

ه  أل 
یَن  اللَّ ر  ْنَد  َکاف  ْلم  اْلُقْرآن  ع  ي ع  اَلَلة  ف  ه  َو َجَعُلوا َأْهَل الضَّ

یَن  اللَّ ن   . «ُمْؤم 
ه  َحقٌّ ». 6 َسان  ْن َجَری َعَلی ل  ه   َلْم ُیْعَقْد َقْلُبُه َعَلْیه  َفإ  َذا َلْم ُیْعَقْد َقْلُبُه َعَلْیه  َلْم ُیْعط  هُ َو إ  ه   اللَّ  . «اْلَعَمَل ب 
قا  َحَرجا   َو َکاَن َصْدُرهُ ». 7  . «َضیِّ
ْکَرَمُهُم ». 8 ا َأ وا َأْهَل اْلَحقِّ َعمَّ ن  اْسَتَطاُعوا َأْن َیُردُّ یُدوَن إ  هُ ُیر  ین   اللَّ ي د  َظر  ف  َن النَّ ه  م  ه  ب 

ي َلْم َیْجَعل   اللَّ ذ 
هُ الَّ ه   اللَّ ْن َأْهل  ْنس  م  یَن اْْل   . «َشَیاط 

َم ». 9 هُ َو َجَعُلوا َما َحرَّ ْم  اللَّ ه  َك َأْصُل َثَمَرة  َأْهَوائ  ْمر  َحاَلال  َفَذل 
َ
َن اأْل یر  م  ي َکث   . «ف 

یَن ». 10 ذ 
َك الَّ ْیَطاُن و ُأوَلئ  ی َدَخَلُهُم الشَّ ْم َحتَّ ه  یس  ْم َو َمَقای  ه  ْم َو آَرائ  ه  َأْهَوائ   . «َیْأُخُذوَن ب 

د  ». 11 َذا َلْم ُیر  هُ َو إ  ه   اللَّ َلی َنْفس  َعْبد  َخْیرا  َوَکَلُه إ   . «ب 
ْم ْ». 12 َلْیه  َد إ  ه   َرُسوُل و َقْد َعه 

ی اللَّ هُ  َصلَّ ه َو  َعَلْیه   اللَّ ه   آل  هُ َنْحُن َبْعَد َما َقَبَض  :َفَقاُلوا َقْبَل َمْوت  َما اْجَتَمَع  اللَّ َعزَّ َو َجلَّ َرُسوَلُه َیَسُعَنا َأْن َنْأُخَذ ب 
اس  َبْعَد  ه   َقْبض   َعَلْیه  َرْأُي النَّ

یَعزَّ َو َجلَّ َرُسوَلُه  اللَّ هُ  َصلَّ ه   َو  َعَلْیه   اللَّ ذ   آل 
ه  الَّ هَو َبْعَد َعْهد  َرُسول  ه  َو ل 

لَّ  ل 
فا  ه  ُمَخال  َلْیَنا َو َأَمَرَنا ب  َدُه إ   . «ي َعه 

ْکَرَمُهُم ». 13 ا َأ وا َأْهَل اْلَحقِّ َعمَّ ن  اْسَتَطاُعوا َأْن َیُردُّ یُدوَن إ  هُ ُیر  ین   اللَّ ي د  َظر  ف  َن النَّ ه  م  ه  ب 
ي َلْم َیْجَعل   اللَّ ذ 

هُ الَّ ؛  اللَّ ه  ْن َأْهل  ْنس  م  یَن اْْل  َشَیاط 
نَّ َأْعَداَء  ه  َفإ 

وُکْم َعن  اْلَحّق  اللَّ ن  اْسَتَطاُعوا َصدُّ  . « إ 
هَ َو َلْو اَل َأنَّ ». 14 ُکْم  اللَّ یه  َشْیئا  َعاَدْوُکْم َعَلْیه  ؛ َتَعاَلی َیْدَفُعُهْم َعْنُکْم َلَسَطْوا ب  ْنُکْم ف  ُعوا م  ْن َسم  ُهْم إ  نَّ َو َجَهُدوا َعَلی  -َو َرَفُعوُه َعَلْیُکْم  َفإ 

َما َتْکَرُهوَن  ُکْم َو اْسَتْقَبُلوُکْم ب  ار َو َجَعْلَناُهْم ﴿ ؛َهاَلک  َلی النَّ ة  َیْدُعوَن إ  مَّ   .«(41/  28)قصص:  ﴾َأئ 



 

  
 
 

 
 

  245/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

و به  2متعددی به آن اشاره شده ای که در آیات؛ شیوه1داندوسوسه میفریب و ، مکر، اهدافشان را استفاده از حیله
ذ  ﴿ ؛اندمشغولبدان ، در شب و روز، اهل باطل برای پیشبرد اهدافشان، تعبیر قرآن

ُفوا ل  یَوَقاَل اَل  ذ  َن اْسُتْضع 
َن یَل 

ْن یاْسَتْکَبُروا َبْل َمْکُر الَل  
َ
ُمُروَنَنا أ

ْ
ْذ َتأ َهار  إ  ْنَداًدال  َوالَن 

َ
ه  َوَنْجَعَل َلُه أ

الَل   .3(33 /34)سبأ: ﴾َنْکُفَر ب 

 مباحث اخالقی -4-2
از اهداف  یکی، انسانی  برتر که درجات انسانی باالتر در افراد آن اجتماع شکوفا شده ازآنجاکه تشکیل  جامعه

اجتماعی و سرلوحه قرار ع( است؛ دعوت مردم به زندگی بر مبنای رعایت اخالق فردی و معصوم )مهم امامان 
کید اهل، دادن مناسبات اخالقی در ابعاد مختلف زندگی ع( بوده است. بر این اساس مباحث ) یتبهمواره مورد تأ

 .شده است حضرت از دو بخش اخالق فردی و اخالق اجتماعی تشکیل اخالقی در نامه

 اخالق فردی-4-2-1
 وسیله تحلیل محتوای کّمی از متن استخراجگیرند بهمورد تحلیل کیفی قرار می هایی که در این بخشمقوله

 شوند.های ارتباط با خداوند و ارتباط با خود بررسی میاند؛ بر این اساس در بخش اخالق فردی مقولهشده

 ارتباط با خداوند -4-2-1-1
لت و تسبیح الهی سفارش و أمس، دعا، رذک، وسیله نمازبه 4حضرت اصحاب را به ارتباط مستقیم با خداوند

افزایش رتبه در بهشت و پاداش ، 5برآورده شدن حوائج و استجابت دعای بندگانبا برشمردن آثار این اعمال از قبیل 
سوی دعا و ارتباط پیروان خویش را به، 8رستگاری و نجات از عذاب الهی 7مندی از خیرات الهیبهره، 6اخروی

رار و مداومت بر بر استم، مندی بیشتر ایشان از آنبرای کارسازی بیشتر فواید این ارتباط و بهرهبا خداوند ترغیب و 

                                                           
َع َو َوْسَوَسةَ ». 1 یَلة  َو َمْکرا  َو َخَدائ  ْنس  ح  ین  اْْل  َشَیاط  نَّ ل  ُکُم  فإ  ي َخصَّ ذ 

اْلَحقِّ الَّ ْصر  ب  ُکْم َعن  النَّ نَّ ؛ َو اَل َیُردَّ َلی َبْعض  ْم إ  ه  هُ َبْعض  ه   اللَّ ْن ب   م 
َلی َبْعض   ْم إ  ه  َیُلُهْم َوْسَواُس َبْعض  ْم؛ َو ح  ه  ْنس  َو َمْکر  ین  اْْل  یَلة  َشَیاط   . «ح 

، (42و  33 /13عد:الّر )، (12/102یوسف: )، (8/30األنفال: )، (124و123 /6األنعام:)، (3/54آل عمران: )از جمله:  .2
 . (70و 50 /27مل:النّ )، (127و 45و 26 /16حل:النّ )، (46 /14إبراهیم:)
 . سراسر اثر، 1400، دیگرانک: فتاحی زاده و . ربرای مطالعه بیشتر . 3
ُکُم ». 4 هَ ؛ َسُلوا . . . َفاْسَأُلوا َربَّ  . «. . . َسُلوُه َأْن ؛ . . . اللَّ
؛ َو َقْد َوَعَد ». 5 َجاَبة  االْست  یَن ب  ن  َباَدُه اْلُمْؤم  َلیْ  ع  ْغَبة  إ  َعاء  َو الرَّ َن الدُّ َأْفَضَل م  ْم ب  ه 

ْنَد َربِّ ج  ع  یَن َلْم ُیْدر ُکوا َنَجاَح اْلَحَوائ  م  نَّ اْلُمْسل  ع  ه  َو َفإ 
َضرُّ  التَّ

َلی  ه  إ 
 . «َو اْلَمْسَأَلة  َلهُ  اللَّ

هُ َو ». 6 ة   اللَّ
ي اْلَجنَّ ه  ف  یُدُهْم ب  َیاَمة  َلُهْم َعَمال  َیز  یَن َیْوَم اْلق  ن  ر  ُدَعاَء اْلُمْؤم   . «ُمَصیِّ

َناء  َعَلی ». 7 یح  َو الثَّ ْسب 
یس  َو التَّ ْقد  یل  َو التَّ ْهل  َن التَّ ُروا م  ْکث  ه  َو َأ

ی اللَّ ْغَبة  ف  َلْیه  َو الرَّ ع  إ 
َضرُّ ُر َقْدَرُه َو َو التَّ ي اَل َیْقد  ذ 

َن اْلَخْیر  الَّ ْنَدُه م   اَل َیْبُلُغ َما ع 
 . «ُکْنَهُه َأَحد  

یُبوا ». 8 هَ َو َأج  ْن َعَذاب   اللَّ ُحوا َو َتْنُجوا م  ُتْفل  َلْیه  ل  َلی َما َدَعاُکْم إ  ه  إ 
 . «اللَّ
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ی کبر بر خداوند که ممکن است مانع ایجاد این ارتباط ؛ همچنین به رذیله1نمایدایجاد رابطه با خداوند توصیه می
 .2دارداشاره نموده و اصحاب را از آن بر حذر می، گشته

 ارتباط با خود -4-2-1-2
موضوع ارتباط با خود و تربیت فردی بیان فرموده است بر اساس بسامد به ترتیب در  آنچه حضرت درباره

الگو گرفتن از صالحان قرار می، رعایت تقوا، کنترل زبان، دوری از هوای نفس، های صبر و حفظ آرامشمقوله
 گیرد.

کید قرار دادهای است که گونهع( بهمعصوم )امامان  سیره اند. بر این همواره صبر و حفظ آرامش را مورد تأ
پیروان خود را به صبر و آرامش فراخوانده و با تکرار این دعوت ، های مختلف این نامهاساس حضرت در قسمت

َمْهال  »با تکرار واژگان ، در این نامه، و دعوت به آرامش 3نماید. توصیه به صبربر آن تأکید می، در فرازهای مختلف
 .4فته استصورت گر« سکینه»و « وقار»، «دعه« »َمْهال  
شوند و ممکن بسا اعتقادی میدچار تغییرات روحی و چه ءها در حال نعمت و بالاغلب انسان، ازآنجاکه 

تفاوت ماستفاده از کلمات متعدد با معانی ، درستی انجام نگیردکردار و حرکات به، است در اثر این تغییرات گفتار
اطمینان ، ع( بر حفظ ثبات روحیامام ) تأکید دهندهتواند نشانمی، ها دعوت به آرامش مستتر استکه در تمام آن

-در شرایط گوناگون باشد تا فعالیت، صورت ظاهری و باطنی در گفتار و کردار و حرکاتو آرامش نفس اصحاب به

رای تمام ای فرازمانی که بای اصالحی به وجود آید؛ توصیههگرفتن حرکتدرستی صورت پذیرد و شرایط قوتها به
 تواند مفید واقع گردد.زمانی می های اصالحی در هرحرکت

امام های بسیاری مبنی بر دوری از هوای نفس شده است. ع( سفارش) ینمعصومدر آیات قرآن و روایات 
حریص نمودن نفس بر امور از و توصیه  نفس های مختلف نامه بر لزوم کنترل مداوم هوایدر بخشنیز ع( صادق )

 .5نمایدمینهی حرام با اصرار بر محرمات 
موضوع زبان است. زبان یکی از ، حضرت بوده موردتوجهارتباط با خود  یکی دیگر از مباحثی که در مقوله

کارگیری درست آن از اهمیت بسزایی برخوردار باشد؛ لذا بهترین ابزارهای ارتباط و تعامل انسان با دیگران میمهم
داند که خداوند به طور که زبان را نعمتی میاست. امام کاربردهای مختلف این عضو را مدنظر قرار داده و همان

                                                           
ْن َأْن َتْدُعوا ». 1 ُروا م  ْکث  هَ َأ ْکَر  اللَّ ُروا ذ  ْکث  ه  َفَأ

َهار   اللَّ ْیل  َو النَّ ْن َساَعات  اللَّ ي ُکلِّ َساَعة  م   . «َما اْسَتَطْعُتْم ف 
هُ َأَجاَرَنا ». 2 ر  َعَلی  اللَّ

َجبُّ َن التَّ اُکْم م  یَّ ه  َو إ 
 . «اللَّ

ُروا». 3 ْفَس ؛ َفَتْصب  ُروا النَّ  «. . . َصبِّ
یَنةَفَمْهال  َمْهال  َیا َأْهَل ». 4 ک  َعة  َو اْلَوَقار  َو السَّ الدَّ ؛ َو َعَلْیُکْم ب  ؛ َفَمْهال  َمْهال  اَلح   . «الصَّ
هَ َفَمْن َداَن ». 5 یَما َبْیَنُه َو َبْیَن  اللَّ ه  ف 

ي َتْرك  َشْي  اللَّ ه  ف  َنْفس  ْص ل 
ه  َو َلْم ُیَرخِّ

لَّ  ل 
صا  ْنَد ُمْخل  ْن َهَذا َفُهَو ع  ه  ء  م 

ْزب   اللَّ ي ح  ین؛ َو ف  ب  اُکْم َو ه  اْلَغال  یَّ  إ 
ْصَراَر َعَلی َشْي  َم اْْل  ا َحرَّ مَّ هُ ء  م  َلی َشْي  اللَّ اُکْم َأْن َتْشَرَه َأْنُفُسُکْم إ  یَّ ؛ َو إ  ه  ي َظْهر  اْلُقْرآن  َو َبْطن  َم ف  ا َحرَّ مَّ هُ ء  م  ْئَس  اللَّ ُه ب 

َعَلْیُکْم؛ َو اْعَلُموا َأنَّ
َمْن َخاَطَر  هَ اْلَحظُّ اْلَخَطُر ل  َتْرك  َطاَعة   اللَّ ه  ب 

ه   اللَّ َیت   . «َو ُرُکوب  َمْعص 



 

  
 
 

 
 

  247/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

ُه َلْو َلْم : »تمایز پیدا کرده است، وسیله آدمی از بهایمانسان ارزانی داشته و بدین نَّ َسان  ُمهَ ُکْن َلُه یَفإ  لْ یل   ل 
ْهن  أ  َکاَلم  َو ذ 

ُمور  َلْم  یْهَتد  ی ِْلُ ه  ل  ت  یُکْن ل  یب 
م  الَّ َن اْلَبَهائ  َك م  ْر َذل  َم َأَبدا  ... َو اْعَتب  اگر »؛ (80ص، تابی، )مفضل« اَل َکاَلَم َلَها یَتَکلَّ

 ستنیعبرت از نگر نیکننده امور نبود، هرگز قادر بر سخن گفتن نبود.... او ذهن ادراک ایانسان مجهز به زبان گو
ْؤُم ف  »تواند شوم و کشنده شود: میزبان فرماید از طرف دیگر بیان می .«ُگنگ حاصل شود میبهادر  ْن َکاَن الشُّ  یإ 

َنَتُکْم  یء  َفُهَو ف  یَش  َسان  َفاْخَزُنوا َأْلس  ء  یَس َش یَکَما َتْخَزُنوَن َأْمَواَلُکْم َو اْحَذُروا َأْهَواَءُکْم َکَما َتْحَذُروَن َأْعَداَءُکْم َفلَ  اللِّ
ْم  ه  َنت  د  َأْلس  ْم َو َحَصائ  ه  َباع  َأْهَوائ  ن  اتِّ َجال  م  لرِّ باشد، آن  یزیر چد یاگر نحس»؛ (68ص، 1344، )طبرسی« َأْقَتَل ل 

 دیزینفس بپره یهواو از  دیداریهمان گونه که اموال خود را محفوظ م دیزبان است، پس زبان خود را نگهدار زیچ
، بنابراین .«ستین هودهیب ینفس و گفتارها یتر از اتباع هواکشنده زیچ چیه رایز دیدار زیگونه که از دشمن پرههمان

های دربردارنده فرصت و تهدید است. حضرت در نگاهی جامع با تبیین استفادهزبان همچون شمشیر دو لبه 
اصحاب را به سمت کنترل زبان و استفاده صحیح ، درست و نادرست از زبان و برشمردن پیامدهای گناهان زبان

 .1است از این نعمت هدایت کرده
نماید. از نگاه آن توصیه می 3و ورع 2اصحاب را به رعایت تقوا، ع( در فرازهای مختلف نامهصادق )امام  

ْقَوی َماء  »تقوا ریشه در معرفت الهی دارد: ، حضرت ْن َع یَو التَّ ُر م  ه  َتَعاَلییْنَفج 
اللَّ َفة  ب  م )منسوب به اما« ن  اْلَمْعر 

ست؛ اتر تر باشد در رعایت تقوا موفقتر و کاملپس هر که معرفتش به خداوند قوی .(59ص ، 1400، ع(صادق )
« الله»لفظ جالله  نشینهم« الله اتقوا»همواره در تعبیر ، حضرت به اصحاب در نامه، لذا توصیه به رعایت تقوا

یری در تعاب، کند؛ چنانکه این مهم در مورد مفهوم ورعانسان با خدا را در درون خود منعکس می که رابطهقرارگرفته 
 به سوی حالتی اصحابتواند بیانگر متوجه ساختن و هدایت که مینیز جریان دارد « ورع عن محارم الله»مانند 

 پرهیز از محرمات و تطهیر اعمال باشد.، از مراقبه و در نظر داشتن خداوند در امور خویش
مؤمنان  ،صالحان، های مختلفحضرت در بخش ،در تربیت افرادآن پذیری انسان و نقش به دلیل ویژگی الگو

، کینهس، وقار، صبر، عدم اصرار بر محرمات الگو معرفی نموده و خصوصیات ایشان ازجمله عنوانو پیامبران را به
و  4شماردوفا به وعده و حیا را برمی، اجتهاد در طاعت الهی، گوییراست، ورع از محارم الهی، فروتنی، حلم

                                                           
ْن َخیْ ». 1 الَّ م  َنَتُکْم إ  وا َأْلس  اُکْم َأْن تُ  ر  َو ُکفُّ یَّ َنَتُکْم ْذ َو إ  ُقوا َأْلس  ور  ل  َقْول  الزُّ ا َیْکَرُهُه َو اْلبُ  ب  َنَتُکْم َعمَّ ْن َکَفْفُتْم َأْلس  ُکْم إ  نَّ ْثم  َو اْلُعْدَوان  َفإ  ْهَتان  َو اْْل 

هُ  ْن َأْن تُ  اللَّ ُکْم م  ْنَد َربِّ ا َنَهاُکْم َعْنُه َکاَن َخْیرا  َلُکْم ع  مَّ نَّ ْذ م  ه  َفإ  َنَتُکْم ب  ُقوا َأْلس  یَما َیْکَرُه ذَ ل  َسان  ف  ْنَد َو َما نَ  هُ اللَّ َلَق اللِّ ْلَعْبد  ع  ه  اَهی َعْنُه َمْرَداة  ل 
 للَّ

َن  ه  َو َمْقت  م 
ُثُه  اللَّ ی َو َبَکم  ُیور  هُ َو َصمٌّ َو َعم  یُروا َکَما َقاَل  اللَّ َیاَمة  َفَتص  اُه َیْوَم اْلق  یَّ هُ إ  ُعوَن  ُصمٌّ ُبْکم  ُعْمي  ﴿:  اللَّ ي اَل یَ  ﴾َفُهْم ال َیْرج  ُقونَ َیْعن   ْنط 

ُروَن ﴿  . «﴾َو ال ُیْؤَذُن َلُهْم َفَیْعَتذ 
ُقوا ». 2 هَ َفاتَّ ُقوا  اللَّ ؛ اتَّ ین  یَن اْلَمَساک  م  ُکُم اْلُمْسل  ْخَوان  ي إ  هَ ف  ُقوا  اللَّ َصاَبُة؛ َفاتَّ ُتَها اْلع  هَ َأیَّ ُقوا اللَّ هَ ؛ َفاتَّ َیُة؛ فَ  اللَّ اج  َصاَبُة النَّ ُتَها اْلع  ُقوا َأیَّ هَ اتَّ  . «اللَّ
م  ». 3 َع َعْن َمَحار  ه  َور 

یناللَّ ح  ال  ُهَدی الصَّ م   ...؛ َو َعَلْیُکْم ب  ْم َعْن َمَحار  ه  ه  َو َوَرع 
 . «اللَّ

ا اْشَتَرَط ». 4 مَّ َذا َنُسوا َشْیئا  م  یَن َقْبَلُکْم إ  ن  هُ اْلُمْؤم  ه  َعَرُفوا  اللَّ َتاب  ي ک  ُهمف  هَ َقْد َعَصُوا  َأنَّ ْي  اللَّ َك الشَّ ْم َذل  ه  ي َتْرک  َلی َء َفاْسَتْغَفُروا َو َلْم یَ ف  ُعوُدوا إ 
ه   هَ ُثمَّ َسُلوا ؛ َتْرک  ة  َو الرَّ  اللَّ

دَّ اء  َو الشِّ رَّ اء  َو الضَّ رَّ ي السَّ ْبَر َعَلی اْلَباَلء  ف  َیُکُم الصَّ ي َأْعَطاُهْم؛ َو َعَلْیُکْم َأْن ُیْعط  ذ 
ْثَل الَّ َهْدي َخاء  م  یَن َو الصَّ  ب  ح  ال 

م   ْم َعْن َمَحار  ه  ْم َو َوَرع  ه  ع 
ْم َو َتَخشُّ ه  ْلم  ْم َو ح  ه  یَنت  ْم َو َسک  ه  ه  َوَقار 

ه   اللَّ َطاَعت  ي اْلَعَمل  ب  ه  ف 
لَّ ْم ل  ه  َهاد  ْم َو اْجت  ه  ْم َو َوَفائ  ه  ْدق   . «َو ص 
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-یه میها توصی آنبه سیرهبه الگو گرفتن از ایشان و توجه ، عنوان راهکار عملی برای نیل به این خصوصیاتبه

که رسیدن به مقام و منزلت صالحان در نزد ، سازی این الگو گیری به آثار عملی آن؛ همچنین برای برجسته1نماید
مل ای برای تکاشده و بدین ترتیب مقدمهسوی این الگوپذیری هدایتتا اصحاب به 2کنداشاره می، خداوند است

 ی فراهم آید.تبع آن تعالی اجتماعفردی و به

 اخالق اجتماعی -4-2-2
، ارتباط با اهل باطلاز:  اندعبارتآن های ارتباط با مردم که زیرمجموعه در بخش اخالق اجتماعی مقوله

 مقوله، یگیرد. بر اساس نتایج تحلیل محتوای کّم بررسی قرار می مورد، کیشانعامه مردم و ارتباط با هم ارتباط با
ا مباحث ارتباط با عامه مردم بیشترین فراوانی ر، ازآنکیشان و پسارتباط با هم سپس مقوله، ارتباط با اهل باطل

 گیرد.مورد بررسی قرار می، یبه ترتیب برآمده از تحلیل محتوای کّم ، شدههای بیاناند؛ لذا مقولهداشته

 چگونگی ارتباط با اهل باطل -4-2-2-1
، 3های توصیه به صیانت از اعتقاداتارتباط با اهل باطل بیان فرموده در مقوله آنچه حضرت در رابطه با شیوه

 گیرد.قرار می 6توجه و باور به نصرت الهی، 5مدارا، 4رعایت تقیه
ع( اصحاب را امام )توان استنباط نمود که می« ارتباط با اهل باطل» از بیانات حضرت در مقوله مجموع در

ماید؛ نکرامت و منزلت ایشان می، اعتقادات، ضمن حفظ نیروها، آمیز با اهل باطلسفارش به همزیستی مسالمت
مر این ا دهندهجویی و نزاع و...جلوگیری شود و نشانشود از هدررفتن نیروها برای ستیزهراهکاری که سبب می

                                                           
ُحوَن َقْبَلُکْم ». 1 ال  َه َعْنُه الصَّ ا َتَنزَّ ه  َعمَّ َنزُّ اْلَحَیاء  َو التَّ اْلُمَحاَفَظة  ؛ َو َعَلْیُکْم ب  َلوات   َو َعَلْیُکْم ب  الة  اْلُوْسطی َعَلی الصَّ لَّ  َو الصَّ یَن َو ُقوُموا ل  ت   ه  قان 

هُ  َأَمَر َکَما  ه   اللَّ َتاب  ي ک  یَن ف  ن  ه  اْلُمْؤم  اُکْم ب  یَّ ُکْم َو إ  ْن َقْبل  ْعُتْم َقْوَل ؛ م  ه  َسم 
ُکْم  اللَّ یِّ َنب   ل 

َوَجلَّ یَعزَّ هُ  َصلَّ ه   َو  َعَلْیه   اللَّ ْر َکما َصَبَر »: آل   ُأوُلوا اْلَعْزم  َفاْصب 
ُسل   َن الرُّ ْل َلُهْم  م  َبْت » :ُثمَّ َقاَل  «َو ال َتْسَتْعج  ُبوَك َفَقْد ُکذِّ ْن ُیَکذِّ َك َو إ  ْن َقْبل  ُبوا َو ُأوُذوا َفَصَبُروا َعلی ُرُسل  م   . ««ما ُکذِّ

یَن َقْبَلُکْم ». 2 ح  ال  َلَة الصَّ ُکْم َمْنز  ْنَد َربِّ َك َلْم ُتْنَزُلوا ع  ْن َلْم َتْفَعُلوا َذل  ُکْم إ  نَّ  . «َفإ 

َذا َأْنُتْم َجاَلْسُتُموُهْم َو َخاَلْطُتُموُهْم َو َناَزْعُتُموُهُم اْلَکاَلَم؛ َو ». 3 یَما َبْیَنُکْم َو َبْیَنُهْم إ  یُنوا ف  َلی د  ه   ْلَیْبَرْأ إ 
ي  اللَّ ُضوا ف  ْم؛ َو َأْبغ  ه  ْن َعُدوِّ ه  ام 

َمْن  للَّ
َف ؛ َخاَلَفُکْم  َب َعْن ص  َمْن َرغ  ُلوَها ل  َل؛ ُثمَّ َنَهی َو اَل َتْبذ  ُکْم َو َعاَداُکْم َعَلْیَها َو َبَغی َلُکُم اْلَغَوائ  هُ ت  ْن َأْعَداء   اللَّ ُذوا م  خ 

اْلَحقِّ َأْن َیتَّ ْصر  ب  َأْهَل النَّ
ه  

یرا   اللَّ ّیا  َو اَل َنص   . «َول 
ْم َو ُمنَ ». 4 ه  ْم َو ُمَخاَلَطت  ه  ْن ُمَجاَلَست  ُه اَل ُبدَّ َلُکْم م  نَّ ي َأَمَرُکُم َفإ  ت 

ة  الَّ یَّ ق 
التَّ ُم اْلَکاَلَم ب  ه  هُ اَزَعت  لُّ  اللَّ یَما َبْیَنُکْم َو َبْیَنُهْم؛ اَل َیح  َها ف  َأْن َتْأُخُذوا ب 

ین   ُروُهْم َعَلی ُأُصول  د  ه  َلُکْم َأْن ُتْظه 
هَ ؛ َو اَل َتْجَعُلوا اللَّ ْعلی َتَباَرَك َو َتَعاَلی اللَّ

َ
ه  ُعْرَضة   -َو َلُه اْلَمَثُل اأْل یُنوَن ب  ي َتد  ذ 

یَنُکُم الَّ َماَمُکْم َو د  َو إ 
ل   ْهل  اْلَباط 

َ
 . «أل 

ْنُهْم ». 5 ْیَم م  ُلوا الضَّ َتُهْم  َتَحمَّ اُکْم َو ُمَماظَّ یَّ ي ؛ َو إ  َذی ف 
َ
ي اأْل یَد ف  د 

ُموا اْلَغْیَظ الشَّ ی َتْکظ  ْنُهْم؛ َو َحتَّ ُلوا م  ه  َفَتَحمَّ
ُموَنهُ  اللَّ لَ  َعزَّ َو َجلَّ َیْجَتر  ْیُکْم؛ إ 

ْعُتْم َقْوَل  ْنُهْم؛ َسم  َك م  ُروا َعَلی َذل  ه  َفَتْصب 
ُکْم  اللَّ یِّ َنب   ل 

َوَجلَّ یَعزَّ هُ  َصلَّ ه   َو  َعَلْیه   اللَّ ُسل  : »آل  َن الرُّ ْر َکما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزم  م  ْل  َو ال َفاْصب  َتْسَتْعج 
ل ؛ َفَصَبُروا َعلی«َلُهْم  َة َأْهل  اْلَباط  اُکْم َو ُمَماظَّ یَّ ُبوا َو ُأوُذوا؛ َو إ   . «ما ُکذِّ

هُ َو ». 6 نَّ  اللَّ هَ اْلُمْسَتعاُن؛ إ  ُظ  اللَّ َصاَبُة اْلَحاف  ُتَها اْلع  َن اْلَخْیر؛ َأیَّ هُ َأَتمَّ َلُکْم َما آَتاُکْم م  هُ َو َمْن َنَصَرُه  َلُهْم َأْمَرُهْم؛ اللَّ َفَر  اللَّ َغَلَب َو َأَصاَب الظَّ
َن  ه  م 

ُمُکْم اللَّ هُ ؛ َیْعص  ك اللَّ ْن َذل   . «م 



 

  
 
 

 
 

  249/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

 ت؛ زیرا هر فردیع( در اولویت بوده اسصادق )کرامت و منزلتشان برای امام ، اعتقادات، اصحاباست که حفظ 
ها کند یک نیرو و سرمایه است و حداکثر کوشش برای حفظ این نیروها و سرمایهای که در آن پیکار میبرای جبهه

خود  ،یک فرد مبارز در مبارزه تنها این نیست که حریف را بکوبد کار برده شود؛ به این دلیل که وظیفههباید ب
از دیدگاه ، (. به باور برخی پژوهشگران578ص، 1376، مطهری) مبارز است وظیفه، نگهداری تا حد امکان نیز

ن طلبان از آشود فرصتبلکه سبب می، آوردتنها دوام نمیزده علیه اهل باطل نهاقدامات ساده و شتاب، حضرت
 (.365ص، 1381، )جعفریان جز شکست و نابودی نخواهد داشت اینتیجهبرداری کنند و بهره

 کیشانچگونگی ارتباط با هم -4-2-2-2
مارتباط با ه هایی مبنی بر چگونگی تعامل با مسلمانان وجود دارد که تحت مقولهحضرت توصیه در نامه
توجه به رفاه عمومی جامعه و توازن ، 1ها در دو بخش دوستی و همکاریگرفته است. این توصیه کیشان قرار

 بررسی است.قابل 2اقتصادی
نباط نمود گونه استتوان اینمی، نمایدکیشان میارتباط با هم ع( در رابطه با شیوهصادق )هایی که امام از توصیه
 سازیبه کمک یکدیگر و یا به عبارتی جامعه، از درون اصحابتوانمندسازی  رهنمودهایی در جهت، که این موارد

فراد استوارشده و با توجه و حمایت از اقشار دوستی و حفظ کرامت ا، ای که بر مبنای همکاریبوده است. جامعه
 .3گرددمحروم اقتصادی و ایجاد توازن اقتصادی در آن توانمند می

توان استراتژی حضرت جهت رسیدن به رفاه عمومی و ایجاد توازن اقتصادی در های امام میبا بررسی توصیه
. 4دوستی و اخوت ایمانی دانستبه فضای نوعهای اجتماعی همکاری و انتقال تعامل، جامعه را بر مبنای تعاون

عنوان راهکاری برای مسائل حتی به، های اخالقی و تربیتیع( از ظرفیتصادق )امام  دیگر در نامهعبارتبه
 5.شده است اقتصادی استفاده

                                                           
؛ َو اْبُذُلوا». 1 ْن َبْعُضُکْم َبْعضا  یَحَتُکْم  َو ْلُیع  َتُکْم َو َنص  َفَتُکْم  َمَودَّ َمْن َوَصَف ص  نَّ َأَباَنا َرُسوَل ؛ ل  م  َمْظُلوم؛ َفإ  یُنوا َعَلی ُمْسل  اُکْم َأْن ُتع  یَّ ه  اَو إ 

 للَّ
ی هُ  َصلَّ ه َو  َعَلْیه   اللَّ ْن ص   :َکاَن َیُقوُل  آل  م  َخْیر  َو َأْعَظُم َأْجرا  م  نَّ َمُعوَنَة اْلُمْسل  ي إ  ه  ف  َکاف  د  َیام  َشْهر  َو اْعت   . «اْلَحَرام   اْلَمْسج 

یَن ». 2 ن  ة  اْلُمْؤم  مَّ ه  َو َواَلَیة  َأئ  ه  َو َواَلَیة  َرُسول  ُه َقد  اْشَتَرَط َمَع َواَلَیت  نَّ ْقَراَض  :َفإ  کاة  َو إ  یتاَء الزَّ الة  َو إ  قاَم الصَّ ه  إ 
 . «َقْرضا  َحَسنا    اللَّ

ُروهُ ». 3 یَن َأْن ُتْعس  م  ُکُم اْلُمْسل  ْخَوان  ْن إ  ْعَساَر َأَحد  م  اُکْم َو إ  یَّ ْي  َو إ  الشَّ نَّ َأَباَنا َرُسوَل ب  ر  َفإ  َبَلُه َو ُهَو ُمْعس  ه  ء  َیُکوُن َلُکْم ق 
ی اللَّ هُ  َصلَّ  َو  ْیه  َعلَ  اللَّ

ه ُه  :َکاَن َیُقوُل  آل  را  َأَظلَّ ما  َو َمْن َأْنَظَر ُمْعس  َر ُمْسل  م  َأْن ُیْعس  ُمْسل  هُ َلْیَس ل  هُ  اللَّ لُّ الَّ ظ   إ 
لَّ ه  َیْوَم اَل ظ 

لِّ ظ   . «ب 
ُقوا ». 4 هَ َفاتَّ وُهْم فَ  اللَّ بُّ نَّ َلُهْم َعَلْیُکْم َحّقا  َأْن ُتح  ین  َفإ  یَن اْلَمَساک  م  ُکُم اْلُمْسل  ْخَوان  ي إ  نَّ ف  هَ إ  یَأَمَر َرُسوَلُه  اللَّ هُ  َصلَّ ه َو  َعَلْیه   اللَّ ُحبِّ  آل  ْم ب  َفَمْن ، ه 

بَّ َمْن  هُ  َأَمَر َلْم ُیح  ه   اللَّ ُحبِّ هَ  َعَصی َفَقْد ، ب  هَ  َعَصی َمْن  َو ، َرُسوَلهُ  َو  اللَّ َك  َعلی َماَت  َو  َرُسوَلهُ  َو  اللَّ َن  ُهَو  َو  َماَت ، ذل  ین م   . «اْلَغاو 
یَن ». 5 م  ین  اْلُمْسل  ُحبِّ اْلَمَساک  ین   ؛َو َعَلْیُکْم ب  ْم َفَقْد َزلَّ َعْن د  َر َعَلْیه  َرُهْم َو َتَکبَّ ُه َمْن َحقَّ نَّ ه  َفإ 

هُ َو  اللَّ ت  َو َقْد َقاَل َأُبوَنا َرُسوُل  اللَّ ر  َماق  َلُه َحاق 
ه  

ی اللَّ هُ  َصلَّ ه: َو  َعَلْیه   اللَّ ي آل  ي َربِّ یَن  َأَمَرن  م  ین  اْلُمْسل  ُحبِّ اْلَمَساک  یَن َأْلَقی  ب  م  َن اْلُمْسل  َر َأَحدا  م  هُ َو اْعَلُموا َأنَّ َمْن َحقَّ ْنُه َو  اللَّ َعَلْیه  اْلَمْقَت م 
اُس َو  ی َیْمُقَتُه النَّ هُ اْلَمْحَقَرَة َحتَّ  . «َلُه َأَشدُّ َمْقتا   اللَّ
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 چگونگی ارتباط با عامه مردم -4-2-2-3
از  آمدهدستارتباط با عموم مردم دارند؛ طبق نتایج به نحوه درباره اصحابهایی به ع( توصیهصادق )امام 

ها باشد. این سفارشمی %3این رهنمودها محدود بوده و میزان فراوانی آن در کل نامه ، یتحلیل محتوای کّم 
. این توصیه  6حسدو  5ستمگری، 4پرهیز از کبر ،3یکدیگرنیکی به  و2حسن معاشرت ،1اند از رعایت تقیهعبارت

رعایت اصول اخالقی  دربردارنده، توجه دادن اصحاب به رعایت تقیه و جانب احتیاط در ارتباط با مردمضمن ها 
 ،باشد. حضرت در حدیثی علت این امر را تشویق و جذب مردم به دین بیان کردهدر ارتباطات جمعی نیز می

، اروق، همدیگر با الفت، نرمی با ما امامت اما و بود سرپا جور و ظلم، شمشیر با امیهیبن حکومت» فرماید:می
 قتشوی، آنید بر شما آنچه در و دینتان در را مردم پس. است همراه اجتهاد و پرهیزکاری، برخوردی خوش، تقیه
ا حفظ خود از آزار برخورد مناسب با مردم ر در حدیثی دیگر نتیجه و( 165ص، 16ج 1409، حر عاملی) 7.«کنید

ر ولی د ،بازداشته هاآنفقط یک دست از  ،داردر که دست آزارش را از سر مردم بره» فرماید:و می دانستهدیگران 
 (.306ص، 3ج 1429، کلینی) 8«بسیاری از آزار او خودداری کنند یهادستمقابل 

نشان  یفیع( به اصحاب را بر مبنای تحلیل محتوای کصادق )امام  هندسی نامه ساختار 2شکل شماره
 دهد.می

                                                           
اَلةُ َدُعوا َرْفَع » :َو َقاَل ». 1 یَن ُتْفَتَتُح الصَّ َدة  ح  ة  َواح  الَّ َمرَّ اَلة  إ  ي الصَّ یُکْم ف  نَّ  َأْید  اَس  َفإ  َك  َشَهُروُکْم  َقْد  النَّ ذل   . ««ب 
اس». 2 ُلوا النَّ  . «َو َجام 
ُکْم َما اْسَتَطْعُتْم ». 3 َلی َأْنُفس  ُنوا إ   . «َو َأْحس 

ْبر». 4 اُکْم َو اْلَعَظَمَة َو اْلک  یَّ  . «َو إ 
َي َبْعُضُکْم َعَلی َبْعض  ». 5 اُکْم َأْن َیْبغ  یَّ  . «َو إ 
اُکْم َأْن َیْحُسَد َبْعُضُکْم َبْعضا  ». 6 یَّ  . «َو إ 
ي أنَ ». 7 َماَرَة َبن  َة َکاَنْت  إ  ْیف   ُأَمیَّ السَّ یف  َو  َو اْلَعْسف   ب  ْأل  ْفق  َو التَّ الرِّ َماَرَتَنا ب   إ 

َهاد  َو اْلَجْور  َو َأنَّ ْجت  ة  َو ُحْسن  اْلُخْلَطة  َو اْلَوَرع  َو اال  یَّ ق 
 اْلَوَقار  َو التَّ

ُبوا یه َفَرغِّ یَما َأْنُتْم ف  ُکْم َو ف  ین  ي د  اَس ف   . «النَّ

اس   َعن   َیَدهُ  َکَف  َمْن ». 8 َما َیُکُف ، النَّ نَّ َدة   َفإ  وَن َعْنُه ، َعْنُهْم َیدا  َواح  َي َو َیُکفُّ یَرة  َأْید   . «َکث 



 

  
 
 

 
 

  251/ زهرا صرفی   حقیقت اسالم در نامه منسوب به امام صادق )ع( یایاح یبرا یو اخالق یمعرفت یهاافتیره

 
 کیفی محتوای تحلیل اساس بر( عصادق ) امام اخالقی و معرفتی هایرهیافت یدرخت ساختار. 2شکل

 گیرینتیجه
 اب و ارتباط یدیتحکیم معرفت توح قت  اسالم است. تصحیح ویحق حفظ  امام صادق)ص(  نامه اهداف از

 معرفت به امام و اهتمام بر انین میدانسته شده است و در ا یل اسالمیت اصین در حفظ هویادیبن یعامل خداوند
 وگیریجل راستای در بزرگواران این هدایتگری شأن از مندیبهره و امام با اصحاب همیشگی تمسک و ارتباط لزوم

 .حق استمسیر از  انحراف از
 با( عامام ) است. عوامل موجد  انحراف شناخت نیازمند، انحراف با مقابله بر افزون، مکتب حفظ استراتژی

 حفظ ضمن، کندیسفارش م را اصحاب، الهی نصرت به باور و مدارا، تقیه رعایت، اعتقادات از صیانت بهرهنمود 
 داشته باشند. باطل اهل با آمیزمسالمت همزیستی، منزلت و کرامت، اعتقادات، نیروها

، است یکه مقدمه اخالق اجتماع فردی اخالق یارتقا و خودسازی برای حضرت هایتوصیه ینترمهم
در  یاجتماع یاتیه به ُخلقیصالحان؛ که در کنار توص از یریالگو گ، تقوا، زبان نفس و کنترل، صبر: از اندعبارت
 عمومی آمده است. رفاه به توجه همکاری و و دوستی مانندکیشان هم با ارتباط

 فردی صورتبه، پیروان توانمندسازی اجتماعی جهت و فردی اخالق موضوع در( عصادق ) امام هایتوصیه
ا توازن ب افراد کرامت حفظ و دوستی، همکاری مبنای بر یاجامعه تا است یکدیگر کمک به و درون از، اجتماعی و

 حاصل گردد. یاقتصاد
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