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 ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۹، شمارۀ پنجمهای حدیثی، سال آموزه

 شناسی  امام
 خطاب به اصحاب منسوب به امام صادق ۀدر نام

 ٢زاده فتحیه فتاحی 
 ٣زهرا صرفی    

 ٤سمیه سروقد مقدم 
 چکیده

محقق  بعیت از امام جز با معرفت امامامامت از ضروریات مذهب تشیع است و ت
. باشـد تردید بهترین معرفی آن است که از زبان خود امـام معصـوم بی. شود نمی

خطاب بـه اصـحاب  ای از امام صادق نامه، اولین حدیث از کتاب روضة الکافی
 ۀکلیـدواژ ، دهـد در بخشـی از ایـن نامـهنتایج تحلیل محتوای کّمی نشان می. است

ای که از نظـر فراوانـی در مقایسـه بـا  به گونه؛ توجهی است ای تکرار قابلدار » امام«
 یاین کلیـد واژه بـرا، موارد %۸۸باشد و در  ها جایگاه سوم را دارا می سایر کلیدواژه

رو در پژوهش حاضـر بـا تحلیـل  ازاین. رفته است کار به اشاره به ائمه معصومین
نتـایج . شناسی تبیین شود امامر موضوع د مضمون این نامه تالش شد تا نگاه امام

مباحث مرتبط با » شناسی امام« ۀکند در مقولضمن اینکه مشخص می، تحلیل محتوا
صفات و وظایف امام و حق امام بـر مـردم بیـان شـده ، معرفی امام و جایگاه امامت

                                                 
 . ۰۶/۰۵/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش - ۳۰/۱۲/۱۳۹۹: تاریخ دریافت 
 ).f_fattahizadeh@alzahra.ac.i(  شگاه الزهرااستاد گروه علوم قرآن و حدیث دان. ٢
 ).Sarfi@alzahra.ac.ir(  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا. ٣
 .نویسنده مسئول،الزهرا دانشگاه حدیث و قرآن علوم ارشد کارشناسی. ٤

 sarvghadmoghaddam@gmail.com 
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حضرت در پی اثبات جایگاه امامت یـا شـرح کامـل اوصـاف ، دهد نشان می؛ است
امام شناسی و تأکید بـر  ۀبیین اعتقاد صحیح اسالمی در زمینبلکه ت ،است  دهامام نبو 

گـری ایـن  منـدی ایشـان از شـأن هـدایت جهـت بهره، نیازمنـدی اصـحاب بـه امـام
 .  مورد توجه آن امام همام بوده است، بزرگواران

 . شناسیامام، تحلیل محتوا، اصحاب، امام صادق ۀنام واژگان کلیدی:

 مقدمه
و مصـداق صـراط  رسول خـاتم یِّ وص متتداوم رسالت و اما، عیدر مکتب تشامامت 

. )۲۵/۵: ۱۴۰۳، مجلســی( اســت یالهــ یو مظهــر اســما ،)۴/۴۸۵: ۱۳۶۸، قمــی مشــهدی( میمســتق
ـم یاطاعت و تبع. وند داردیو بلکه معرفت الله پ یمعرفت امام با معرفت نب ت از امام کـه تجسُّ

مـرگ ، مرگ بدون معرفـت امـام، اتیباشد و از نگاه روا مستلزم معرفت امام می، قرآن است
از این رو امام شناسی یکی از مسائل مورد توجـه در . )۲/۸۱: ۱۴۰۶، فیض کاشانی( است یجاهل

طور نمونه احادیـث فراوانـی کـه در ابعـاد مختلـف بـه موضـوع امـام  به. روایات امامان است
 .  دآوری شده استاند در کتاب الحّجة اصول کافی گر  شناسی پرداخته
گـذار  عنوان بنیان شخصـیتی محـوری اسـت کـه بـه امـام صـادق در میان ائمه
ای از مواضع شیعیان در مواجهه با مذاهب  شود و بخش عمده شناخته می، مذهب جعفری

گرفته  هـای آن حضـرت شـکل بر بنیـاد آمـوزه، و وجوه تمایز آنان نسبت به فرق گوناگون
هـای ایشـان تشـکیل  بیتی و هـدایتی ایـن امـام همـام را نامـههای تر بخشی از تالش. است
 . آنهاست ۀاز جمل، اند ای که حضرت خطاب به اصحاب خود نگاشته نامه. دهد می

ای که طبـق مـتن  گونه اهمیتی است که امام برای این نامه قائل بوده به ، توجه  نکته قابل 
اد نبرنـد و یاز ، در آن نگاه کنند، دگر درس دهنیکدیروایت به اصحاب دستور داده آن را به 

درک کنند و بـه آن ؛ کند که نامه را بپذیرند امام از اصحاب درخواست می. بدان عمل کنند
هـای  رساله را در مسـاجد خانـه، اصحاب نیز بنا بر اطاعت امر آن حضرت؛ توجهی نکنند بی

تا به امر ایشان عمـل ودند نم تفّکر می  در آن، شدند گذاشتند و چون از نماز فارغ می خود می
 .  )۸و۱۵/۷: ۱۴۲۹، کلینی( وسیله مضامین آن را فراموش نکنند  کرده و بدین

در این نامـه بـه آن توجـه داشـته اسـت  یکی از موضوعات اصلی که امام صادق
وع بـا روش تحلیـل ایـن موضـ ۀدربـار  در این پـژوهش نگـاه امـام. شناسی است امام
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 : ه این سؤاالت پاسخ داده شودتا ب، شود مضمون واکاوی می
 شود؟به اصحاب چگونه ترسیم می امام صادق ۀامام شناسی در نام ۀساختار مقول. ۱
 به مقوله شناخت امام در این نامه چگونه است؟ رویکرد امام صادق. ۲

تحقیق حاضـر از فـن تحلیـل محتـوای مضـمونی بهـره بـرده و بـا اسـتفاده از منـابع 
. های تحلیـل محتواسـت تحلیل مضمونی از شاخه. ش درآمده استای به نگار  کتابخانه

توانــد برمبنــای  اســتنباط اســت و چگــونگی اســتنباط می، ویژگــی مهــم تحلیــل محتــوا
، اگر هدف از انجام پژوهش. )۱۳۳ -۱۳۲ :۱۳۷۴ ،باردن( های مقداری باشد یا نباشد معرف

سپس . آوری شوند جمع های کّمی بهتر است ابتدا داده، مشخص باشد ۀتبیین یک پدید
. ابعاد مختلـف پدیـده بـا تفصـیل بیشـتری آشـکار شـود، های کیفی آوری داده با جمع

 هم تعبیرهای، صورت یک روش تحقیق آمیخته توان با انجام تحلیل محتوا به درنتیجه می
 و تحلیـل آمـاری را پـیش بـرد  دست آورد و هم تجزیه تری از سند مورد مطالعه به عمیق

از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنـای ، مذکور ۀدر تحلیل نام. )۲۴ -۲۳: ۱۳۹۴، فیضی(
 . شده است  صورت کّمی و کیفی استفاده به، واحد جمالت

از ؛ پیشینه تحقیق باید گفت شرح این نامه در برخی منابع صورت گرفته است ۀدربار 
ابـن ( ة المزجـاةبضـاع، )۱۱/۱۴۱: ۱۳۸۲، مازنـدرانی( شرح مازنـدرانی بـر الکـافی: جملـه

مرآة العقول فی شرح اخبـار ، )۲۶/۹۷: ۱۴۰۶، فیض کاشانی( الوافی، )۱/۶۱: ۱۴۲۹، قاریاغدی
د عالءالـدین محمـد گلسـتانه اصـفهانی نیـز در یسـ. )۲۵/۵: ۱۴۰۴، مجلسـی( آل الرسول

ولـی . ر نامـه پرداختـه اسـتیطور مستقل و مبسوط به شرح و تفس به منهج الیقین کتاب
 . مذکور با رویکرد تحلیل مضمون مورد واکاوی قرار نگرفته است تاکنون نامه

 بررسی سند نامه  -۱
در . )۸و۱۵/۷: ۱۴۲۹، کلینـی( انـد به اصحاب را دو راوی نقل کرده نامه امام صادق

، از آنجا که روایت یکـی از راویـان. این پژوهش روایت هر دو راوی بررسی شده است
در ادامه از بخشی از نامه که هر دو راوی آن ، گر دارداضافاتی نسبت به روایت راوی دی

 . شودیاد می» بخش مشترک نامه« عنوان با ، اند را روایت کرده
ـُد ْبـُن  :سند مربوط بـه روایـت اسـماعیل بـن جـابر عبـارت اسـت از  ْعُقـوَب یَ ُمَحمَّ
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َثنِ : َقاَل ، یُّ نِ یْ اْلُکلَ  بِ ، َم یْبُن ِإْبَراهِ  یُّ َعلِ  یَحدَّ
َ
اٍل ، هِ یَعْن أ ِن ، َعِن اْبِن َفضَّ َعْن ، َعْن َحْفٍص اْلُمَؤذِّ

بِ 
َ
هِ  یأ ِد ْبِن ِإْسَماعِ ؛ َعْبِد اللَّ ِد ْبِن ِسَناٍن ، عٍ یَل ْبِن َبزِ یَو َعْن ُمَحمَّ َل یَعـْن ِإْسـَماعِ ، َعْن ُمَحمَّ

بِ 
َ
هِ  یْبِن َجاِبٍر َعْن أ  . )۱۵/۷: ۱۴۲۹، کلینی(  َعْبِد اللَّ

 ١ند راوی بر چند راوی صورت گرفته است لذا در آن تحویلدر این سند عطف چ 
 : باشدوجود دارد و این سند در واقع قابل تفکیک به دو سند زیر می

ه عـن ابـن فضـال عـن یـم عن أبیبن إبراه یعل یقال حدثن ینیعقوب الکلیمحمد بن . ۱
 . عبدالله یحفص المؤذن عن أب

ه عـن محمـد بـن یـم عـن أبیبـن إبـراه یعلـ یقـال حـدثن ینیعقوب الکلیمحمد بن . ۲
 . عبدالله یع عن محمد بن سنان عن اسماعیل بن جابر عن أبیاسماعیل بن بز 
: ۱۴۰۷، نجاشـی( محمد بن یعقوب کلینی در کتب رجالی ثقـه و امـامی، در سند اول

 علی بن ابراهیم ثقـه و امـامی ،)۱۴۵: ۱۴۱۱، حلی؛ ۳۹۵: بی تا، طوسی؛ ۴۳۹: ۱۳۸۱، طوسی؛ ۳۷۸
اگر چه در مدح پـدر علـی ابـن . اند توصیف شده ،)۱۰۰: ۱۴۱۱، حلی؛ ۲۶۰: ۱۴۰۷، جاشین(

» اّوُل َمن َنَشَر حدیَث الکـوفیین بُقـم«: اند ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم قمی تنها گفته
لکن آیت الله خـویی بـه دلیـل قـرائن  ،)۵: ۱۴۱۱، حلی؛ ۱۲: بی تا، طوسی؛ ۱۶: ۱۴۰۷، نجاشی(

جمعـی از محققـان  ،)۳۱۸-۱/۳۱۷: ۱۳۶۹، خـویی( ٢قبول وثاقت وی ندارد متعدد شکی در
مامقانی نیز با جمـع آوری قـرائن متعـدد وی را ، محدث نوری، مانند مرحوم بحرالعلوم

                                                 
) ۲۱۸-۲۱۷: ۱۴۲۷،قاسـمی( ندی بـه سـند دیگـر اسـتتحویل اصطالحی حدیثی به معنای انتقال از سـ. ١

در ایـن ؛ اند هایی از این اسناد با هم مشترکمعنا که گاه برخی از روایات چند سند دارد و بخش یا بخش
 اگر عطف یـک راوی. کند چند سند از حروف عطف استفاده می حالت نویسنده برای جمع میان دو یا

یا چنـد گرفته باشد سند عطف عادی خواهد بود و اگر عطف یک  صورت) طبقه( بر یک راوی) طبقه(
 ). ۲۷۶-۲۷۵: ۱۳۹۸،دلبری( عطف غیر عادی و سند تحویلی است باشدطبقه  یا چند طبقه بر دو

در کتاب تفسیر فرزندش روایات بسیاری از او نقل شده اسـت در حـالی : بخشی از این قرائن عبارتند از. ٢
سـید بـن طـاووس هنگـام ذکـر ،خود را ملزم به روایت از ثقات کرده است که نویسنده در ابتدای کتاب

کند که تمام راویان آن حـدیث  بیان می روایتی از أمالی صدوق که در سندش ابراهیم بن هاشم واقع شده
هـا  این درحالی است که قمی. وی اولین فردی است که حدیث را در قم گسترش داده است،ثقه هستند

وی در سلسه اسناد کتاب کامل الزیارات قرار گرفته و ابن قولویه ،یار سخت گیر بودنداحادیث بس ۀدربار 
 شـهادت داده اسـت،اند رسـانده به وثاقت تمام راویانی کـه در اسـناد کتـابش روایـت را بـه معصـوم

  .)۳۱۸-۱/۳۱۷: ۱۳۶۹،خویی(
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در مـورد ابـن فضـال  ،)۱۵۴: ۱۳۹۸، دلبری( ١دانند ق نموده و روایات او را صحیحه میتوثی
بـار از اصـحاب  در رجـال کشـی یک؛ های متفاوتی در کتب رجال آمده است توصیف
و ۵۵۶: ۱۳۴۸، کشـی( و بار دیگر فطحـی نـام بـرده شـده اسـت ،)۵۵۶: ۱۳۴۸، کشی( اجماع

: ۱۳۸۱، طوسـی( و برخی نیز ثقـه ،)۱۲۰: ۱۴۰۷، نجاشی( برخی او را از اصحاب جلیل، )۵۶۵
 از حفص الموذن در کتب ثمانیه رجالی توصیفی نیامده اسـت. اند توصیف کرده ،)۳۵۴

: ۱۳۶۹، خـویی( گوید ظاهرًا امامی است دانند البته مامقانی می او را مجهول می و رجالیون
اند  اگر چه بیشتر راویان این سند به وثاقت توصیف شده. )۲۳/۳۰۸: ۱۴۳۱، مامقانی؛ ۷/۲۳۹

طبق تعریف متأخران این سـند ، دلیل مجهول بودن وضعیت رجالی حفص الموذن اما به
 . ضعیف است
ثقه جلیـل و ثقـه صـحیح توصـیف شـده ، دوم محمد بن اسماعیل بن بزیع در سند

در مورد محمد بـن سـنان . )۱۴۰: ۱۴۱۱، حلی؛ ۳۶۴: ۱۳۸۱، طوسی؛ ۳۳۱: ۱۴۰۷، نجاشی( است
شیخ مفید وی را ثقـه دانسـته و در رجـال کشـی هـم . اقوال رجالی مختلفی وجود دارد

: ۱۳۴۸، کشـی؛ ۲۵۱: ۱۴۱۱، حلـی( مورد مدح قرار گرفته و هم به شدت تضعیف شده است
: ۱۳۶۴، ابـن غضـائری( ضعیف توصیف شده است، در برخی منابع دیگر ،)۵۴۶و ۵۰۴ -۵۰۲
دلیـل ایـن  عالمه حلی نیز به ،)۴۰۷: بی تا، طوسی؛ ۳۶۴: ۱۳۸۱، طوسی؛ ۳۲۸: ۱۴۰۷، نجاشی؛ ۹۲

وجـه بـه امـا ت. )۲۵۱: ۱۴۱۱، حلـی( در مورد او رأی بـه توقـف داده اسـت، اختالف اقوال
واکاوی مضـمون و محتـوای احـادیثی ، های محمدبن سنان اسباب و مستندات تضعیف

 ۀقضـاوت دربـار ، که وی نقل نمـوده و همچنـین نظـر بـه توثیقـات و روایـات مـدح او
دهد ثقه بـودن محمـد  تضعیف وی را با تردید جدی مواجه ساخته و در مقابل نشان می

تی به گفته برخی محققان قرائن در کنار هم ح. ٢بن سنان احتمال بسیار قوی تری است
عالوه بر اثبات وثاقت وی نشان از جایگاه واالی او نزد امامان و اصحاب خاص ایشـان 

                                                 
دانشـگاه علـوم : مشـهد،رجالآشنایی با اصـول علـم ال،سید علی دلبری: ک. برای مطالعه قرائن بیشتر ر. ١

 . ۱۵۶-۱۵۴ص،ش۱۳۹۸،اسالمی رضوی
بازکــاوی اعتبــار رجــالی محّمــد بــن «،مرتضــی عــرب و حســن نقــی زاده: ک. بــرای مطالعــه بیشــتر ر. ٢

کاوشـی ؛ محمدبن سنان«،حمید ستوده؛ ش۱۳۹۰،شماره دّوم،فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قّیم،»سنان
علـی خـادم ؛ ش۱۳۹۰تابسـتان و پـائیز ،۶۷-۶۶شـماره ،۱۷سـال ،فقـه اهـل بیت،»در وثاقت و تضـعیف

 ؛ ش ۱۳۸۵پائیز و زمستان ،شماره دوم،حدیث و اندیشه،»بررسی توصیف رجالی محمدبن سنان«،پیر
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راوی دیگر این سند یعنی اسماعیل بن جابر نیـز ثقـه . )۵۹: ۱۳۹۱، مهدوی راد و جباری( دارد
با توجه به شرح حال  لذا. )۸: ۱۴۱۱، حلـی؛ ۱۲۴: ۱۳۸۱، طوسی( ممدوح توصیف شده است

ایـن سـند صـحیح ، رجالی راویان و ثقه دانستن محمد بن سنان با نظر به شواهد و قرائن
 . ١است

الحسین بن محمد عن جعفر بن  یقال و حدثن ینیعقوب الکلیمحمد بن : سند سوم
ع الصحاف عن اسماعیل بن مخلـد السـراج یعن القاسم بن الرب یمحمد بن مالك الکوف

 . اللهعبد یعن أب
باشـد کـه  الحسین بن محمـد األشـعری می، ٢در این سند مراد از الحسین بن محمد

 ثقـه توصـیف شـده اسـت، و در کتـب رجـالی ،)۱۵/۸: ۱۴۲۹، کلینی( استاد کلینی است
اقوال رجالی در مـورد جعفـر بـن محمـد بـن مالـك . )۵۲: ۱۴۱۱، حلـی؛ ۶۶: ۱۴۰۷، نجاشی(

، ابـن غضـائری( است  ثقه دانسته، و شیخ طوسی ابن غضائری او را ضعیف. مختلف است
نجاشی ضمن بیان نظر استادش ابن غضائری و تضـعیف . )۴۱۸: ۱۳۸۱، طوسـی؛ ۴۸: ۱۳۶۴

ال برایش ایجاد شده که چگونه ابو علی بن همـام و ؤ این س، جعفر بن محمد بن مالک
لک روایت ابو غالب الزراری که هر دو از مشایخ ثقات هستند از جعفر بن محمد بن ما

در مـورد او ، دلیل اختالف اقوال رجـالیون عالمه حلی به ،)۱۲۲: ۱۴۰۷، نجاشی( اند؟ کرده
دلیـل تعـارض میـان  آیت الله خـویی نیـز بـه. )۲۱۰: ۱۴۱۱، حلی( رأی به توقف داده است

اقـت جعفـر وث، ابن قولویه و علی بن ابراهیم با تضعیف نجاشی، های شیخ طوسی توثیق
اما مامقـانی پـس از بیـان نظـرات  ،)۴/۱۱۸: ۱۳۶۹، خویی( پذیرد را نمی بن محمد بن مالك

توثیـق شـیخ طوسـی رجالی در مورد جعفر بن محمد بن مالک و تتبع در این زمینـه بـر 

                                                 
نـرم افـزار درایـة : ک. ر( در نرم افزار درایة النـور نیـز ایـن سـند مسـند و صـحیح ارزیـابی شـده اسـت. ١

  ).۳ص ،۸ج ،کتاب الکافی،بخش اسناد،النور
دلیـل ایـن . ذکـر شـده اسـت» حسـن بـن محمـد« به صـورت،ها به علـت تصـحیف در برخی از نسخه. ٢

تصحیف توجه به روایات دیگری است که در کتاب الکافی از حسین بن محمد از جعفـر بـن محمـد از 
قاسم بن ربیع نقل شده و جعفر بن محمد در آن اسناد جعفر بن محمد بن مالک الکـوفی اسـت کـه در 

عـالوه بـر . راث قاسم بن ربیع را روایت کرده اسـتمیهمان کسی که مطابق نقل نجاشی ،ند آمدهاین س
: ۱۴۲۹،کلینـی( آمـده اسـت روایت حسین بـن محمـد از جعفـربن محمـدنیز  در سایر روایات کافی این
۱۵/۸  .( 
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، مامقانی( گوید اقوی این است که جعفر بن محمد بن مالک ثقه است اعتماد کرده و می
۱۴۳۱ :۱۶/۴۵(  . 

نقل : کند که عبارتند از ق شیخ طوسی دالیلی را بیان میوثیمامقانی برای اعتماد به ت
از جعفر بـن محمـد ) ابی علی بن همام و ابی غالب الزراری( دو شخصیت مورد اعتماد

ثقه یاد شدن جعفر بن محمد بن مالک توسط صـاحب کتـاب االسـتغاثه فـی ، بن مالك
، کوفی( است ام جوادبدع الثالثه که از کتب بسیار قدیمی و نویسنده آن از نوادگان ام

توسط جعفر بن محمد بن مالک در الخصال  بیان روایتی از امام صادق، )۱۲۴: ۱۳۷۳
وجود آمدن این پرسش برای مامقانی شده  هکه باعث ب( ١شیخ صدوق در مذمت غالت

کنـد نسـبت غلـو  سـی کـه چنـین روایتـی را نقـل مـیچگونه ابن غضائری به ک: است
کثیر الروایه بودن ، و ابن عقده از جعفر بن محمد بن مالک روایت البزوفری، )دهد؟ می

 . )۱۶/۴۷: ۱۴۳۱، مامقانی( اند او و کثرت مشایخی که از وی روایت کرده
که تضعیف جعفـربن محمـد بـن گوید این احتمال وجود دارد  چنانکه مامقامی می

ه والدت بویژه معجزات مربوط ب خاطر بیان عجائبی از معجزات ائمه اطهار مالک به
عجزات انبیاء است و اگر چنین ویژگی م، که عجیب بودنحال آن. باشد) عج( امام زمان

عدم شفافیت معنای غلو نیـز از جملـه دالیـل دیگـری ، گرفت معجزه نام نمی، بود نمی
ان مطـالبی کـه از ضـروریات گویـد گـاهی بیـ ه و میاست که مامقانی بدان اشاره کرد

یان گذشـتگان غلـو محسـوب شـده و بـه ایـن علـت باشد ممکن است در م مذهب می
 . )۴۵-۱۶/۴۴: همان( جمعی از ثقات تضعیف گردند

صرفًا برای روایـت ، این در حالی است که مامقانی نسبت دادن اتهاِم وضع به کسی 
در شرایطی که آن راوی تنها روایت کننده آن عجائب نبوده بلکه جمـاعتی از ، عجائب

هـای وضـع  او معتقد است تمام تهمت. داند مجاز نمی، اند ردهثقات نیز آنها را روایت ک
 که به جعفر بن محمد بن مالک نسـبت ...روایت از مجاهیل و ضعفاء و، غلو، حدیث

گیرد که شیخ صـدوق و غیـره نیـز آنهـا را روایـت  داده شده است از اخباری نشأت می
های  رچشمه تمام تضعیفکند که ظاهرًا س همچنین به نقل از مجلسی بیان می. اند کرده

                                                 
تِ  ِمْن  ِصْنَفاِن « .١ مَّ

ُ
ْسَالِم  یفِ  َلُهَما َب یَنِص  َال  یأ ـَقَدرِ الْ  َو  اْلُغَالةُ  اْإلِ دو گـروه از  )۱/۷۲: ۱۳۶۲،ابـن بابویـه( »ةیَّ

 . غالت و قدریه: امت من از اسالم نصیبی ندارند
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رو بـا  از ایـن. )۱۶/۴۷: ۱۴۳۱، مامقانی( ١قول ابن غضائری است، جعفر بن محمد بن مالك
ای خاص در باب غلو داشته است و اگر متن روایتـی  توجه به اینکه ابن غضائری عقیده

وی را بـه کـذب و جعـل حـدیث مـتهم را، بـود غلو ناسـازگار مـی ۀتش دربار با اعتقادا
و همچنین با تجمیع نظـرات رجـالیون در مـورد جعفـر بـن  ،)۲۱۵: ۱۳۹۸، دلبری( ٢کرد می

 . رسد مال ثقه بودن وی بعید به نظر نمیاحت، محمد بن مالک
 امامی توصیف شده و وثاقتش ثابت نشـده اسـت، قاسم بن ربیع، راوی دیگر این سند

بن غضائری و عالمه حلی بـه جهـت ا ،)۸/۳، کتاب الکافی، بخش اسناد، نرم افزار درایة النور: ک. ر(
گـر چـه غلـو و . )۲۴۸: ۱۴۱۱، حلـی؛ ۸۶: ۱۳۶۴، ابـن غضـائری( انـد غلو وی را تضـعیف کـرده

هـایی اسـت کـه از دیربـاز تهدیـد جـدی بـرای عقایـد شـیعی  گری از جمله جریـان غالی
ای که در تفسیر و مصادیق این جریان وجود  شده است اما اختالفات گسترده محسوب می

لـذا . د تعیین حدود معین و قطعی برای این جریـان را بـا مشـکل مواجـه سـاخته اسـتدار 
دهد باید با دیـده احتیـاط و  لّوی که ابن غضائری به راویان میبرخی معتقدند در نسبت غ

علـی بـن  چنانکه آیت الله خـویی بـه دلیـل شـهادت. )۲۱۷: ۱۳۹۸، دلبـری( تردید نگریست
زیرا در تفسیر قمـی و کامـل الزیـارات از وی  ؛داند ثقه میو را اابن قولویه ظاهرًا  ابراهیم و

همچنین وی در طریق نجاشی به کتاب میاح قرار گرفته و نجاشی ؛ روایت نقل شده است
ضعف این طریق را منحصر به وجود محمد بن سنان کرده و سخنی از تضعیف قاسم بـن 

توانـد مؤیـدی بـر وثاقـت  خویی میین مطلب از نظر آیت الله ا؛ ربیع به میان نیاورده است
در تفسـیر قمـی روایـت  اسماعیل بن مخلد سـراج از. )۱۹-۱۸: ۱۴ :۱۳۶۹، خویی( قاسم باشد

شبسـتری نیـز  ،)۲۰۷: ۱ :۱۴۲۶، مرتضـی( ثقه توصیف شده است زبدة المقالنقل شده و در 
جـود گر چه در سایر کتب رجالی اطالعاتی پیرامـون وی مو ؛ کند و را امامی توصیف میا

ــت ــانی؛ ۱۸۵: ۱ :۱۴۱۸، شبســتری( نیس ــوم. )۱۰: ۳۸۰ :۱۴۳۱، مامق ــند س ــه س ــابق ، در نتیج مط
 . ضعیف است، تعاریف اصطالحی متأخران در ارزیابی اسناد

                                                 
 یث جملة و فیکذاب متروك الحد: ابن غضائری در شرح رجالی جعفر بن محمد بن مالک گفته است. ١

: ۱۳۶۴،ضـائریابـن غ( هیوب الضعفاء مجتمعة فیل و کل عیعن الضعفاء و المجاه یرویمذهبه ارتفاع و 
۴۸ .( 

 ). ۲۱۵: ۱۳۹۸،دلبری( داللت بر کذب راوی ندارد،در صورتی که لزومًا ضعف متن. ٢
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 دیدگاه علماء در مورد متن و سند نامه -۲
به اصحاب در مـورد  مالصالح مازندرانی ضمن پرداختن به شرح نامه امام صادق

لکـن آثـار ؛ طرق حدیث ضـعیف اسـت ۀدر نظر متأخران هم: گویدمی متن و سند آن
 کنـد شود و عقـل و نقـل آن را تأییـد می صحت از مضمون و محتوای نامه مشخص می

البتـه ضـعیف دانسـتن همـه طـرق حـدیث در صـورت نگـاه . )۱۱/۱۴۱: ۱۳۸۲، مازندرانی(
بـن سـنان هـم  کـار نیایـد و محمـد ای است که در آن توثیقـات عامـه بـه سخت گیرانه
 . تضعیف شود

اسـناد ؛ شمرد ابن قاریاغدی ضمن آنکه سند دوم روایت را در نزد برخی معتبر برمی 
روایت را ضعیف و مجهول دانسته اما معتقد است آثار صـحت از سـیاق نامـه مشـخص 

: ۱۴۲۹، ابن قاریاغـدی( شودهای نامه با عقل و نقل تأیید میگردد و مضامین و حکمتمی
وجــود ابــن ســنان نــزد قــوم ضــعیف عالمــه مجلســی نیــز ســند دوم را بــه دلیــل . )۱/۷۴

کـه سـایر اسـناد را ضـمن آن. لکن خودش این سند را معتبـر دانسـته اسـت؛ شمرد برمی
 . )۶-۲۵/۵: ۱۴۰۴، مجلسی( شماردضعیف و مجهول برمی

توان سـند دوم  لسی و بررسی رجالی صورت گرفته میاگر چه مطابق نظر عالمه مج
روایت را صحیح دانست اما در فرض ضعیف دانستن تمـام اسـناد نیـز الزم بـه ذکـر این 

است که ضعف سند موجب ضعیف شمردن حـدیث در اصـطالح متـأخران اسـت امـا 
سـند و مـتن ، ضرورتًا به معنای مجعول بودن آن نیست و شواهد و قرائنی در کنـار منبـع

. مهر تأیید یـا تردیـد بزنـد ومتواند بر صدور روایت از معص حدیث وجود دارد که می
اتقان متن و علّو ، سنت قطعی و حکم قطعی عقل، طور مثال هماهنگی حدیث با قرآن به

. )۳۶۸-۳۶۷: ۱۳۹۸، دلبـری( مضمون از جمله قراین محتوایی اعتبار بخش به حدیث اسـت
 . چنانکه وثوق صدوری شیوه متقدمان برای اعتماد به حدیث بوده است

ه نه تنها با نصوص آیات قرآن ناسازگار نیست بلکه فرازهای متعددی محتوای این نام
صورت تلـویحی بـدان اشـاره  قیم به قرآن مزین بوده و گاهی بهصورت مست گاه به،از آن
 /أنبیـاء، ۲۸ /ص(: صورت مستقیم در نامه بیان شده عبارتنـد از برخی از آیاتی که به؛ دارد
، ۱۴۵و  ۸۹، ۶۹ /نساء، ۱۴۴و ۳۱، ۱۳۵ /آل عمران، ۲۳۸و  ۱۸ /رهبق، ۷ /إسرا، ۱۲۰و۱۰۸و ۳۴ /أنعام، ۷۳
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طور تلویحی به آنها اشـاره شـده  و برخی از آیاتی که به )،۴ /فاطر، ۳۵ /أحقاف، ۳۶ /مرسالت
،  ۲۱ /مائـده، ۵۹ /نساء، ۲۷ /روم، ۹۶ /مؤمنون، ۴۶ /عنکبوت، ۱۱۸ /آل عمران، ۷۲ /حج(: عبارتند از

 . )۵۰ /قصص، ۴۲-۴۱ /أحزاب، ۴۳ /نحل، ۴۱ /قصص
و مسـلمات اعتقـادی شـیعه ماننـد  سایر روایات ائمـه، تأیید مضمون نامه با عقل

از دیگـر قـرائن محتـوایی اعتبـار  ...علم الهی امام و، مقام امام، الهی بودن انتصاب امام
 . بخش به نامه است که در بخش تحلیل مضمون مقاله پیش رو آمده است

. تواند شاهدی دیگر بر صحت مضمون نامـه باشـد نیز میفصاحت کالمی و بیانی  
های نامأنوس و غیرقابل فهم و همچنین استعاره، هاکنایه، زیرا متن نامه از ابهامات لفظی

تبیینـی و  ۀتوانـد وظیفـدالیل این مسـئله مـییکی از . های معنائی به دور استپیچیدگی
نقشی که نیازمندی جامعه ؛ اشددر مقام تشریح مسائل دین ب تفسیری امامان معصوم

د مختلـف و فراوانـی کـه هـر دلیل وجود آراء و عقایـ به، در زمان امام صادق، به آن
شاید بـیش از  ،)۶۹-۶۵: ۱۳۷۸، مطهری( توانست موجب انحراف مسلمانان گردد کدام می

کارگیری  زیرا بهره بـردن از معنـای روشـن و عـدم بـه؛ شدهر زمان دیگری احساس می
هـای متعـدد یـا منجر بـه انتقـال درسـت مفهـوم و عـدم برداشـت، معنایی و لفظی ابهام

 . گرددمتعارض از کالم می
: ۱۴۲۹، ابـن قاریاغـدی( معتبر بودن سندی از این روایت نزد برخـی علمـاء، در مجموع

مشـخص ، و همچنین طبق بررسی رجالی صورت گرفتـه ،)۶-۲۵/۵: ۱۴۰۴، مجلسی؛ ۱/۷۴
، مازنـدرانی( ضمون و محتوای نامه و تأیید این محتوا با عقـل و نقـلبودن آثار صحت از م

-۱۵/۷: ۱۴۲۹، کلینی( در کتب معتبر وجود نامه، )۱/۷۴: ۱۴۲۹، ابن قاریاغدی؛ ۱۱/۱۴۱: ۱۳۸۲
: ۱۳۸۲، مازنـدرانی( های روایی معتبـرپرداختن علمای بزرگ به شرح نامه در مجموعه، )۴۰
و  )۲۹-۲۵/۵: ۱۴۰۴، مجلسـی؛ ۲۶/۹۷: ۱۴۰۶، فیض کاشـانی؛ ۱/۶۱: ۱۴۲۹، ابن قاریاغدی؛ ۱۱/۱۴۱

ازجملـه دالیـل گـزینش ایـن  ،)تمـام اثـر :۱۴۲۹، گلسـتانه( صورت مستقل و مفصـل گاهًا به
 . محتوا بوده است

 به اصحاب امام صادق تحلیل مضمون نامه -۳
ی ترسیم جدول تحلیل کّمی است این جدول دارا، عملی تحلیل محتوا ۀاولین مرحل
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در . باشـدمضامین فرعـی و کـد مـی، مضمون اصلی، کلیدواژه، متن، های ردیفستون
سـپس مضـامین ، متن نامه بر مبنای واحد جمالت تقطیـع گردیـد، جدول تحلیل کّمی

ها کدهایی اختصاص پیدا کـرد و در جـدول شده و به آن  فرعی هر واحد معین اصلی و
، ها کلیـدواژه؛ نامـه قرارگرفتـه اسـت ۀجمالت تقطیـع شـد، در ستون متن. ثبت گردید

بـرای ( اند شده  های مجزا مشخصمضمون اصلی و مضامین فرعی هر جمله نیز در ستون
 . )تمام اثر: ۱۳۹۸، سروقد مقدم: ک. مطالعه بیشتر ر

 به اصحاب نمونه جدول تحلیل محتوای کّمی نامه امام صادق. ۱جدول

مضمون کلیدواژه متنردیف
 کد یمضامین فرع اصلی

r107 

ِبُعَنــا یَ َو َال َو اللــه َال  تَّ
ــُه  َحبَّ

َ
ــدًا ِإالَّ أ َب

َ
ــٌد أ َعْب
 الله

 اتباع
ـــروی از  پی

 امام

ــم ــان، قس دهنده  نش
 اهمیت مطلب

C166

راه ، پیــروی از امــام
 محبوب خدا شدن

C167

های مـورد یکی از مقوله» شناسیامام« مطابق با نتایج حاصل از جدول تحلیل کّمی
در بخـش » امـام« ۀای کـه کلیـدواژ گونـهبـه، ضرت در نامه به اصحاب اسـتتوجه ح

 ۱نمودارشماره. مشترک نامه از نظر فراوانی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است
الزم به ذکر اسـت کـه . دهدهای بخش مشترک نامه را نشان می میزان فراوانی کلیدواژه

 . درج شده است %۵مد بیشتر از صرفًا کلمات کلیدی با بسا، در این نمودار

 به اصحاب های بخش مشترک نامه امام صادق میزان فراوانی کلیدواژه. ۱نمودار 
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 در اکثر موارد برای ائمه اطهار» امام« ۀکاربرد کلیدواژ  ۲مطابق با نمودار شماره 
 در ایـن نامـه توان استنباط نمـود مسـائل مـرتبط بـا ائمـه بدین ترتیب می. بوده است

 . ای دارند جایگاه ویژه

 
امــام در بخـش مشــترک نامـه امــام  ۀمیـزان فراوانــی کاربردهـای واژ . ۲نمـودار 
 به اصحاب صادق

 آنچـه حضـرت در موضـوع، بر اساس نتایج حاصل از جدول تحلیل محتوای کّمی
، امـام و جایگـاه امامـتهای معرفـی  در مقولـه، انـد مورد توجه قرار داده» امام شناسی«

 . گیردوظایف امام و حق امام بر مردم قرار می، امام صفات

 معرفی امام و جایگاه امامت -۳-۱
دلیـل عـدم شـناخت امـام و  ترین انحرافاتی بود که به از مهمانحراف از مسیر امامت 

رافی انح؛ هایی مواجه کرد اسالمی رخ داد و جامعه را با چالش ۀجایگاه امامت در جامع
از . آغاز و امامت و خالفت را در حد نمایندگی قومی تنزل داد که بعد از پیامبر اکرم

در طـول تـاریخ بـدان اهتمـام داشـتند و امـام  رو یکی از مسائلی که ائمه اطهـار  این
شناسـاندن جایگـاه امـام و امامـت بـوده ، نیز در این نامه به آن پرداخته است صادق
 . است

 دن انتصاب امامالهی بو  -۳-۱-۱
 ه/بقـر ( در قرآن کریم آیات متعددی بر انتصابی بـودن منصـب امامـت داللـت دارد 
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نیـز قابـل اسـتنباط  امام صادق ۀاین مهم از نام. )۷۳ /أنبیـاء، ۲۶ /ص، ۳۰-۲۵۰ /طه، ۱۲۴
، حضرت ضمن توجه دادن اصحاب بـه اطاعـت از امامـان ۀدر بخشی از نام. است

َحدًا «: فرمایدة و جانشینان امر الهی معرفی نموده و میعنوان وال   ایشان را به
َ
نَّ أ
َ
َو اْعَلُموا أ

ِه َلْم  ْمـِرِه ِمـْن آِل یُ ِمْن َخْلِق اللَّ
َ
ـِه ِإالَّ ِبَطاَعِتـِه َو َطاَعـِة َرُسـوِلِه َو َطاَعـِة ُوَالِة أ ِصـْب ِرَضـا اللَّ

دٍ  ِه َعلَ  -ُمَحمَّ کس به خشنودی خدا نرسد مگـر بـه چ ید که هیو بدان«» -ِهْم یْ َصَلواُت اللَّ
. )۳۹: ۱۳۸۱، کلینــی(  » ان امــر او از خانــدان محّمــدیــامبرش و والیــفرمــانبری از او و پ

ذِ «: فرماید همچنین می ْکِر الَّ ْهُل الذِّ
َ
ُه هِذهِ یُهْم أ َمَر اللَّ

َ
َة ِبُسَؤاِلِهم َن أ مَّ

ُ
ز همان ینها نیا« » اْأل

  )۳۲ :۱۳۸۱، کلینی(» رمان داده از آنها پرسش کنندباشند که خدا به اّمت ف اهل ذکر می
ذِ «  َمَر یَو الَّ

َ
ُه ِعْلَم اْلُقْرآِن َو َوَضَعُه ِعْنَدُهْم َو أ آنها که علم قرآن « » ِبُسَؤاِلِهم َن آَتاُهُم اللَّ

، کلینی(» است  شان واجب گشتهیده شده و نزد آنها نهاده شده و سؤال از ایشان بخشیبد
۱۳۸۱ :۳۲(  . 

جانشـینان و ، اینکه امامان نماینـدگان الهـی در بـین مـردم ۀاز بیانات حضرت دربار  
 امـام صـادق ۀتوان استنباط نمـود کـه در نامـمی، اندنمایندگان امر خداوند در زمین

بدین معنا که خداوند این منصب را به کسی که ؛ شده است امامت منصبی الهی معرفی 
 . گزیندرا برای آن پست و موقعیت برمی عطا کرده و او، اش بداند شایسته

در برابـر ، گیری ایشـان موضـع، در رابطه بـا انتصـاب الهـی امـام بیان امام صادق
هــایی کــه در کنــار ســایر  گــروه؛ دهــداعتقــادات اشــاعره و اهــل حــدیث را نشــان مــی

مجال فعالیت گسـترده یافتـه بودنـد و اگـر  های انحرافی در زمان امام صادق جریان
، بـود نمـیتـدقیق و تفصـیل تعـالیم اسـالمی  ۀحضرت در زمینـ ۀهای هوشمندان لیتفعا
اشاعره و اهـل حـدیث . توانستند منجر به ایجاد انحرافاتی در عقاید مسلمانان گردند می

در حالی . )۵۰۷: ۱۳۷۲، حلی( بر مردم واجب است امام را انتخاب کنند، معتقدند در شرع
شایستگی جایگـاه امامـت را نداشـته و مـردم ، سیکه طبق عقاید صحیح اسالمی هر ک

 . نقشی در انتخاب امام ندارند
رو متکلمان شـیعه از  ازاین. ضرورت انتصابی بودن امام بر عصمت امام استوار است

مـردم خـارج  ۀکنند زیرا تشخیص عصمت از عهـد عصمت امام شروع می ۀاثبات مسئل
 روایات متعددی از امـام صـادق. دمنه تعیین مر ، پس امامت باید به نص باشد، است
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کید دارند َماَمَة « برخی از این روایات در باب. بر تنصیصی بودن امر امامت تأ  اْإلِ
نَّ
َ
َباُب أ

َوَجلَّ َمْعُهوٌد ِمْن َواِحٍد ِإلی ِه َعزَّ ، کلینـی( آمده اسـت الکافیکتاب »  َواِحدٍ   َعْهٌد ِمَن اللَّ
َتَرْوَن اْلُموِص «: فرماید عنوان نمونه می به؛ )۱/۶۹۲: ۱۴۲۹

َ
ا  َی أ ُد؟ َالَو یـرِ یُ َمـْن   ِإلی یوِص یُ ِمنَّ

هِ  ِه َو َرُسوِلهِ ، اللَّ ْمُر ِإلی َی ْنَتهِ یَ   ِلَرُجٍل َفَرُجٍل َحّتی َو لِکْن َعْهٌد ِمَن اللَّ
َ
: همان(»  َصاِحِبه  اْأل

بخـواهیم واگـذار را به هر کـه ) امامت( توانیم وصایت کنید که می آیا گمان می«. )۶۹۳
بـرای  عهـدی از جانـب خـدا و رسـولش، کنیم؟ نه بخدا چنین نیست بلکه این امـر

امـام ( گیرنـد تـا بـه صـاحبش افرادی است که یکی پس از دیگری آن را بـه عهـده می
 . »رسد) دوازدهم

 معرفی امام -۳-۱-۲
؛ سـتنیـاز بـه رهنمودهـای الهـی ا، ص و شناسایی اماِم حقیاز آنجا که برای تشخ 

ایـن بزرگـواران را معرفـی نمـوده و فرمـوده  ،هاییبا بیان ویژگی، خداوند متعال در قرآن
ًة ﴿: است ِئمَّ

َ
ْمِرنا  ْهُدوَن یَ َو َجَعْلناُهْم أ

َ
ر دادیم کـه انی قرایشوایو آنان را پ« )۷۳ /اءیأنب( ﴾ِبأ

همـین  نیز در نامه جهت معرفی امـام بـه امام صادق. »کردند به فرمان ما هدایت می
 : نمایدآیه استناد می

َمَر ِبَوَال  َفِإنَّ « 
َ
َه أ ذِ  ةِ یَ اللَّ ِة الَّ ِئمَّ

َ
اُهْم یاْأل ـًة ﴿ :َقْوِلـهِ  یِکَتاِبـِه ِفـ یفِ  َن َسمَّ ِئمَّ

َ
َو َجَعْلنـاُهْم أ

ْمِرنایَ 
َ
ذِ  ﴾ْهُدوَن ِبأ ُه ِبَوَال یَو ُهُم الَّ َمَر اللَّ

َ
وستی امامانی چه خداوند به د« » ِتِهْم َو َطاَعِتِهمیَ َن أ
ًة   َو َجَعْلناُهْم ﴿: شان نام بردهیدستور داده که در قرآنش از ا ِئمَّ

َ
ْمِرنـایَ أ

َ
و آنـان  ﴾ْهُدوَن ِبأ

، کلینـی(» شان دسـتور داده اسـتیت و فرمانبری از ایهمان کسانی هستند که خدا به وال 
۱۳۸۱ :۴۱-۴۲(  . 

ان یـکند بنابراین امام رابـط م یت میهدا، امر خداوند ۀوسیل امام به ، بر مبنای این آیه
چنانکـه  )۱۴/۳۳۳: ۱۳۹۷، طباطبـایی( مردم و پروردگـار در اعطـاء فیوضـات بـاطنی اسـت

َدُبَنـا «: فرماید روش امام همان شیوه و روش خداوند استحضرت نیز در نامه می
َ
َهـَذا أ

َدُب الله
َ
 امـامهـای طـور غیرمسـتقیم و بـا اشـاره بـه ویژگـی بدین ترتیب حضرت بـه؛ »أ
 . به معرفی امامان پرداخته است) گری و رابط میان مردم و پروردگار بودن هدایت(

 و از اهـل بیـت رسـول اللـه امامان را از خاندان محمد، در فرازهای دیگر نامه
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فرازهایی از نامـه . را معرفی نموده است طور مستقیم نیز ائمه دانسته و بدین ترتیب به
 : رد عبارتند ازکه به این مطلب اشاره دا

ْولِ « 
َ
دٍ یَ أ ِة ِمْن آِل ُمَحمَّ ِئمَّ

َ
ِه اْأل ـدٍ «، »اِء اللَّ ْمِرِه ِمـْن آِل ُمَحمَّ

َ
 -َطاَعِة َرُسوِلِه َو َطاَعِة ُوَالِة أ

ِه َعلَ  هِ یْ َعلَ «، »-ِهْم یْ َصَلواُت اللَّ ِة اْلُهـَداِة ِمـ ُکْم ِبآَثاِر َرُسوِل اللَّ ِئمَّ
َ
ِتِه َو آَثاِر اْأل ْهـِل َو ُسنَّ

َ
ْن أ

هِ یْ بَ  ِتِهم ِت َرُسوِل اللَّ  . » ِمْن َبْعِدِه َو ُسنَّ
طـور مسـتقیم  هـای امامـان و هـم بـه هم با اشـاره بـه ویژگـی بنابراین امام صادق

 . را معرفی نموده است ائمه

 مقام امام -۳-۱-۳
ط و ابـالغ آن شـر  )۱۲۴ /بقـره( از نگاه قرآن کریم مقام امام برتـر از مقـام نبـی اسـت

و اکمال دین و اتمام نعمت و یـأس دشـمنان دانسـته شـده  تحقق رسالت پیامبر اکرم
 ۀسـور  ۲۷ ۀدر تفسـیر آیـ امـام کـاظم، در بیان مقام و فضیلت ائمـه. )۳ ه/مائـد( است

تِ «: فرمایدلقمان می ب ابن شهرآشـو( »َال ُتْدَرُك َفَضاِئُلَنا َو َال ُتْسَتْقَصی یَو َنْحُن اْلَکِلَماُت الَّ
ل ما قابل ادراك و شماره یم که فضایمصداق کلمات الّله ما هست ،)۴/۴۰۴: ۱۳۷۹، مازندرانی

 . ستین
فضیلتی که برای ؛ داند فضیلت و برتری می، نیز امامان را دارای مقام امام صادق 

حضرت پذیرش فضیلت امام را با داشتن ایمان مرتبط دانسـته ؛ مردم غیرقابل درک است
 :شمارد ط ایمان حقیقی را تسلیم بودن در برابر فضل امام برمیو یکی از شرای

ْن « 
َ
ُه أ َه َو ُهَو ُمْؤِمٌن َحّقًا َحّقاً یَ َمْن َسرَّ ذِ یَ َفلْ ، ْلَقی اللَّ َه َو َرُسوَلُه َو الَّ  یَ َو لْ ، َن آَمُنوایَتَولَّ اللَّ

ْ
ْبَرأ

ِهْم  ِه ِمْن َعُدوِّ ُم یُ َو ، ِإَلی اللَّ نَّ َفْضـَلُهْم َال  ِمـْن َفْضـِلِهْم  هِ ْیـِإلَ   ِلَمـا اْنَتهـی َسلِّ
َ
ْبُلُغـُه َمَلـٌك یَ ِأل

ٌب  ْتَبـاِع ، َو َال َمْن ُدوَن ذِلَك ، ُمْرَسٌل  یٌّ َو َال َنبِ ، ُمَقرَّ
َ
ـُه ِمـْن َفْضـِل أ  َلْم َتْسَمُعوا َما َذَکـَر اللَّ

َ
أ

ِة اْلُهَداِة َو ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َقاَل  ِئمَّ
َ
ولِئـَك َمـَع : اْأل

ُ
ـذِ  َفأ ـُه َعَلـیالَّ ْنَعـَم اللَّ

َ
بِ یْ َن أ ـِهْم ِمـَن النَّ َن َو ییِّ

دِّ  اِلِح یقِ یالصِّ َهداِء َو الصَّ ولِئَك َرفِ یَن َو الشُّ
ُ
ْتَباِع  َفهَذا قاً یَن َو َحُسَن أ

َ
َوْجٌه ِمْن ُوُجوِه َفْضِل أ

ةِ  ِئمَّ
َ
لی مالقـات کنـد هر که دوست دارد خدا را در حـا«» َف ِبِهْم َو َفْضِلِهْم؟یْ َفکَ ، اْأل

د خـدا و رسـول و مؤمنـان را دوسـت بـدارد و نـزد خـدا از یقی است بایکه مؤمن حق
چ فرشـته یرا هـیـز ، ردید و هر چه از فضل آنها به وی رسـد بپـذیدشمنانشان تبّری جو 

د یا دهیا نشنیآ. شان به کنه فضل آنها نرسدیتر از ا نیامبری و نه موجودات پائیمقّرب و پ
ـذِ ﴿: گر فرموده است تیروان مؤمن امامان هدایی پکه خدا در برتر ولِئـَك َمـَع الَّ

ُ
َن یَفأ
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ُه َعلَ  ْنَعَم اللَّ
َ
بِ یْ أ دِّ ییِّ ِهْم ِمَن النَّ اِلِح یقِ یَن َو الصِّ َهداِء َو الصَّ ولِئَك َرفِ یَن َو الشُّ

ُ
 ﴾قـاً یَن َو َحُسَن أ

خـود امامـان و  گر چه رسد بـهیروان امامان بود د ین بخشی از برتری پیا )،٦٩(نساء/
 . )۳۷: ۱۳۸۱، کلینی(» شان؟ برتری

انکـار نشـود و  کنـد هـیچ فضـیلتی کوچـک یـا بـزرگ از ائمـه امام توصیه می 
یاور ماندن و جایگاهشان در  انکارکنندگان فضایل ایشان را منافق خوانده که عاقبتشان بی

ْو َصُغَر َو اْعَلُموا ْنِکْر َلُهْم یُ َو َلْم « :ترین طبقه دوزخ خواهد بود پائین، آخرت
َ
َفْضًال َعُظَم أ

نَّ اْلُمْنِکرِ 
َ
ُبونَ یأ بِ ، َن ُهُم اْلُمَکذِّ نَّ اْلُمَکذِّ

َ
هَ ، َن ُهُم اْلُمَناِفُقونَ یَو أ نَّ اللَّ

َ
َو  -َن یَقـاَل ِلْلُمَنـاِفقِ  َو أ

اِر َو  یَن فِ یِإنَّ اْلُمناِفقِ : -َقْوُلُه اْلَحقُّ  ْسَفِل ِمَن النَّ
َ
ْرِك اْأل فضل آنهـا «» راً یَلْن َتِجَد َلُهْم َنِص  الدَّ

د کـه منکـران همـان مکّذباننـد و مکـّذبان همـان یـبدان، اد منکر نشودیرا چه کم چه ز 
ِإنَّ ﴿: منافقان فرموده است ۀدربار  ۱۴۵نساءآیه در سورۀ و خداوند سبحان بحق ، منافقان
اِر َو  یَن فِ یاْلُمناِفقِ  ْسَفِل ِمَن النَّ

َ
ْرِك اْأل  . )۳۹: ۱۳۸۱، کلینی( ﴾رایَلْن َتِجَد َلُهْم َنِص الدَّ

 صفات امام -۳-۲
: عبارتند از، های امام که در این نامه مورد توجه قرارگرفته است دو ویژگی از ویژگی

 . عالم بودن، اهل قرآن بودن

 اهل قرآن -۳-۲-۱
د کـه باش اهل قرآن می، ترین صفاتی که برای امام در این نامه ذکر شده یکی از مهم

بیانگر رابطه ، این عناوین؛ با عناوین اهل علم قرآن و اهل ذکر نیز به آن اشاره شده است
کننـدگان  مترجمـان و بیان، های دانش خداونـد چراکه امامان گنجینه؛ امام و قرآن است

اُن ِعلِم اللِه َو َنحُن َتراِجَمـ« :واقعی و مفسران کالم خداوند متعال برای بشرند ُة َنْحُن ُخزَّ
: و از آنجا که قرآن تجلی علم الهی برای خلـق اسـت ،)۱/۴۷۴: ۱۴۲۹، کلینـی(» َوْحِی اللهِ 

ُه ِلَخْلِقِه فِ « ی اللَّ دیگـر علـم  ۀامامـان چهـر  ،)۸۹/۱۰۷: ۱۴۰۳، مجلسـی(   »َکَالِمه یَلَقْد َتَجلَّ
عنوان حجـت  راوی قـرآن را بـه لذا هنگـامی کـه. الهی و واجد همه حقائق قرآن هستند

، حجتی که نیاز به قّیم دارد و قّیم قرآن را؛ کندعنوان می داوند پس از وفات پیامبرخ
طلـب رحمـت بـرای وی او را تأییـد بـا  امـام صـادق، نمایـدمعرفی می امام علی

 .  )۴۱۳- ۱/۴۱۲: ۱۴۲۹، کلینی( نماید می
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 بـا دو، تحقـق انـس» اهـل« معنای اهل قرآن باید گفت معنای حقیقی مـاده ۀدربار 
توافــق و ، ویژگــی اختصــاص و تعلــق اســت و عنــوان اهلیــت از کســی کــه در او تعلــق

چنانکه خداوند متعال به حضرت نوح در مورد . نفی شده است، اختصاص منتفی شده
ُه لَ ﴿ فرمایـدفرزندش می ُه َعَمٌل َغ یْ ِإنَّ ْهِلَك ِإنَّ

َ
 در عبـارت. )۴۶ /هـود( ﴾ُر صـاِلٍح یْ َس ِمْن أ

عمل به کتـاب و اقامـه آن ، اختصاص و انس با کتاب، تضاء تعلقنیز اق» أهل الکتاب«
خلیٌق : شود فالٌن أهٌل لکذاو هنگامی که گفته می ،)۱۸۶و ۱/۱۸۴: ۱۴۳۰، مصـطفوی( است
: ۱۴۱۲، راغـب اصـفهانی( آن اسـت  بدین معنی است که او شایسته به آن چیز و مستحق، به
أهل القرآن نیز کسانی هستند کـه . )۱۴/۳۶  :۱۴۱۴، مرتضی زبیـدی؛ ۱/۳۴۶ : ۱۴۲۰، رییحم؛ ۹۷

ْهل« و عبارت  )۱/۵۱ : ۱۹۷۹، مطرزی( کنندخوانند و حقوقش را اقامه میآن را می
َ
القرآن   أ

ْهل  هم
َ
یعنی حافظان قرآن که عامل به آن هسـتند اینـان اولیـای خـدا و » الّله و خاّصته  أ

، حافظـان، بنابراین امامـان مـأنوس بـا قـرآن. )۱/۸۳ : ۱۳۶۷، ابن اثیر( اند مقربان درگاه الهی
کسانی که اولیای خـدا و مقربـان درگـاه الهـی ؛ حقوق آن هستند ۀعامالن و اقامه کنند

 . باشند عنوان اهلیت قرآن و مستحق آن می بوده و شایسته

 عالم به علم الهی -۳-۲-۲
حـدیثی  در امام صادق. علم امام از مسائل مهم و حساس اعتقادی و معرفتی است

َو ، َمـاٍض : َثَالَثـِة ُوُجـوهٍ   َمْبَلـُغ ِعْلِمَنـا َعلـی«: برترین منبع علم امامان را وحی دانسته است
ا اْلَماِض ؛ َو َحاِدٍث ، َغاِبرٍ  مَّ

َ
ٌر ، یَفأ ا اْلَغـاِبُر ؛ َفُمَفسَّ مَّ

َ
ـا اْلَحـاِدُث ؛ َفَمْزُبـوٌر ، َو أ مَّ

َ
 یَفَقـْذٌف ِفـ، َو أ

  یاْلُقُلوِب َو َنْقٌر فِ 
َ
ْفَضُل ِعْلِمَنااْأل

َ
منبع علم مـا بـر سـه «. )۱/۶۵۶: ۱۴۲۹، کلینی(» ْسَماِع َو ُهَو أ

آینـده چیـزی ؛ اما گذشته برای ما تفسیر شده است؛ گذشته و آینده و حادث: گونه است
افتد و صدای آهسته های ما میاست که نوشته شده و اما حادث چیزی است که در قلب

حضرت در ایـن نامـه نیـز . »یرد و این برترین علوم ماستگاست که در گوش ما قرار می
 ۀوسـیل  علمی که خداوند آن را به امامان اعطا نموده و بـه. علم امامان را الهی دانسته است

َو َجَعَل ِلْلُقْرآِن «: دارای کرامتی ویژه گردانیده است امامان را مخصوص و، این علم الهی
ِم  ْهًال  َو ِلَتَعلُّ

َ
ُه َعْن ذِلَك ِبَما آَتاُهْم ِمـْن ِعْلِمـهِ  ...اْلُقْرآِن أ ْغَناُهُم اللَّ

َ
ـُهْم ِبـهِ ، أ َو َوَضـَعُه ، َو َخصَّ
ـهِ  ْکـَرَمُهْم ِبَهـا، ِعْنَدُهْم َکَراَمـًة ِمـَن اللَّ

َ
و بـرای قـرآن و آمـوختن آن گروهـی مشـخص «» أ
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ازشـان ین بـی آنهـا سـاخته ۀژ یشان سپرده و و یخداوند آنها را در پرتو علمی که بد ...ساخته
 .  )۳۲: ۱۳۸۱، کلینی(»  ده استیکرده و به آنان ارجمندی بخش

سـوی نـور  ها نجـات و بـه از آنجا که قرآن کتاب هدایت است و مردم را از تاریکی
گاهانی باشند تا مـردم را به؛ کند حقیقی راهنمایی می سـوی مفـاهیم  لذا باید عالمان و آ

 ائمـه، فرمایـد کـه ایـن عالمـاننامـه مـی حضرت در این. نورانی قرآن هدایت کنند
از علم الهی ایشان ، کنندقرآن بیان می ۀاند و آنچه امامان دربار  هستند که اهل علم قرآن

این علم الهی مجـاز بـه پیـروی از هـوا و رأی و قیـاس در  ۀواسطگرفته است و به  نشئت
لم الهی امام که علم قـرآن بدین ترتیب به موضوع ع. اندنیاز گشته قرآن نبوده و از آن بی

ْهَل ِعْلِم  َسُع یَ َال «: است نیز اشاره شده است
َ
ذِ  أ ُه ِعْلَمهُ یاْلُقْرآِن الَّ ْن  َن آَتاُهُم اللَّ

َ
ُخُذوا فِ یَ أ

ْ
 هِ یأ

 
ْ
ُه َعْن ذِلَك ِبَما آَتاُهْم ِمْن ِعْلِمهِ ، َس ییِ َو َال َمَقا ٍی ِبَهًوی َو َال َرأ ْغَناُهُم اللَّ

َ
که  و برای آنان«» أ

آن را ، اس مفهـومیـست که بـه خواسـت و رأی و قیخدا علم قرآن را به آنان سپرده روا ن
آنهـا سـاخته  ۀژ یـشـان سـپرده و و یرا خداوند آنها را در پرتو علمی کـه بدیر کنند ز یتفس
 . )۳۲: ۱۳۸۱، کلینی(»   ازشان کردهین بی

را برای مردم جـایز پیروی از هوا و رأی و قیاس در قرآن ، دلیل وجود امام حضرت به
ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُمـوَن ﴿ ۀندانسته و با اشاره تلویحی به آی ْهَل الذِّ

َ
 ،)۴۳ /نحـل( ﴾َفْسَئُلوا أ

سـؤال کـردن از ، »هـای آسـمانی جویـا شـوید دانید از پژوهندگان کتاب پس اگر نمی«
ذِ «: فرماید ان را امری الهی عنوان کرده و میامام اللـه ِعْلـَم اْلُقـْرآِن َو َوَضـَعُه  َن آَتـاُهُم یالَّ

َمَر ِبُسَؤاِلِهْم 
َ
ده شده و نزد آنها نهاده شـده یشان بخشیآنها که علم قرآن بد« ،»ِعْنَدُهْم َو أ
 .  )۳۲: ۱۳۸۱، کلینی(»  شان واجب گشتهیو سؤال از ا

عاقبت پیروی از هواهای نفسانی  در بخشی دیگر از نامه با استناد به حدیث پیامبر
اْلُمَداَوَمُة َعَلی «: ها بدون راهنمایی الهی را گمراهی و عذاب دوزخ برمی شمرد بدعتو 

َباِع اآلْ یاْلَعَمِل فِ  َنِن اتِّ ْرضی -َو ِإْن َقلَّ  -َثاِر َو السُّ
َ
ْنَفُع ِعْنَدُه فِ   أ

َ
ِه َو أ اْلَعاِقَبِة ِمَن اِالْجِتَهاِد  یِللَّ

ْهَواءِ  یفِ 
َ
َباِع اْأل َباَع اْلِبَدِع ِبغَ ، اْلِبَدِع َو اتِّ ْهَواِء َو اتِّ

َ
َباَع اْأل َال ِإنَّ اتِّ

َ
ـهِ یْ أ َضـَالٌل َو  ِر ُهًدی ِمـَن اللَّ

ار یِبْدَعٌة َو ُکلُّ ِبْدَعٍة فِ  ُکلُّ َضَالَلةٍ  مداومت بر عمل بر اسـاس آثـار و سـّنت، هـر «» النَّ
ر عبـادت بـر تر است از سخت کوشی د چند اندك، نزد خدا پسندیده تر و خوش فرجام

ت الهـی یها آن هـم بـدون هـدا روی از هوی و از بدعتیهمانا پ، اساس بدعت و هوس
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 . )۳۵: همان(» و هر بدعت در آتش است، و هر گمراهی بدعت است، گمراهی است
؛ ای عمومی باشـدتواند توصیهگرچه می، نهی از پیروی هوا و رأی و قیاس در قرآن 

فقهایی روی کـار آمـده  زیرا در زمان امام صادق؛ تاریخی نیز دارد ۀاما علت و ریش
 کردنـدبودند که فقه را بر اساس منابع غیر صـحیح آن مثـل رأی و قیـاس اسـتنباط مـی

به همین دلیل حضرت با جایز نشـمردن پیـروی از هـوا و رأی و  ،)۱۸/۶۵: ۱۳۷۸، مطهری(
قـی در برابـر آن را نفی این روش و موضع اسـالِم حقی، حتی برای امامان، قیاس در قرآن

 . دهدنشان می

 وظایف امام -۳-۳
گـری امـام اشـاره کـرده و  تعلم قرآن و هـدایت ۀبه وظیف در این نامه امام صادق

ِم «: فرماید می ْهًال  َو َجَعَل ِلْلُقْرآِن َو ِلَتَعلُّ
َ
و برای قـرآن و آمـوختن آن گروهـی « »اْلُقْرآِن أ

ـهِ یْ َعلَ «، )۳۲: ۱۳۸۱، کلینی(» مشخص ساخته ِتهِ  ُکْم ِبآَثاِر َرُسوِل اللَّ ـِة ، َو ُسـنَّ ِئمَّ
َ
َو آَثـاِر اْأل

ْهِل بَ 
َ
هِ یْ اْلُهَداِة ِمْن أ ِتِهْم  ِت َرُسوِل اللَّ َخَذ ِبذِلَك َفَقِد اْهَتـدی؛ ِمْن َبْعِدِه َو ُسنَّ

َ
ُه َمْن أ َو ،  َفِإنَّ

ُهْم ُهُم ؛ َمْن َتَرَك ذِلَك َو َرِغَب َعْنُه َضلَّ  نَّ
َ
ـذِ ِأل ـُه ِبَطـاَعِتِهْم َو َوَال یالَّ َمـَر اللَّ

َ
روی « » ِتِهمَیـَن أ

تگر از خانـدان یو روش آن حضـرت و آثـار امامـان هـدا امبر اکـرمیـد به آثـار پیآور 
و هـر کـه آن را ، ت شـدهیچه هر که بدان عمل کند مسلما هدا، شانیپس از ا امبریپ

همان کسانی هستند که خداوند فرمان را آنها یز . وانهد و از آن روی برتابد گمراه گردد
 . )۳۵: ۱۳۸۱، کلینی(»  به اطاعت و دوستی آنان داده است

م هـر جـا نـامی از یقـرآن کـر ، گویـد گری امام مـی در مورد هدایت، عالمه طباطبائی
امامت ۀ خواهد کلم تعرضی که گوئی می؛ شود ت مییدنبالش متعرض هدا، برد امامت می

َو َجَعْلـَنُهْم ﴿: ماننـد .د به امر کرده اسـتیت را مقین هدایگر ایاز سوی د ؛ ر کندیرا تفس
ْمرَِنا

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ئمَّ

َ
ًة ( ،)۷۳ /أنبیـاء( ﴾أ ْمِرنا َلّما َصَبُروا َو کاُنوا ِبآیَ َو َجَعْلنا ِمْنُهْم االِئمَّ

َ
اِتنا یْهُدوَن ِبأ

بلکه ؛ ستیت نیمعنای مطلق هدافهماند که امامت به  د میین قیو با ا ،)۲۴ /سجده() وِقُنونَ یُ 
ــدا ــای ه ــه معن ــر خــدا صــورت مییب ــا ام ــه ب ــرد تی اســت ک ــه؛ گی ــام   عبارت ب دیگــر ام

پـس ؛ کنـد ت مییهـدا، ار داردیـای است که با امـری ملکـوتی کـه در اخت کننده هدایت
تش چـون یای از والیت است که امام در اعمال مردم دارد و هـدانظر باطن شیوه امامت از
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موعظـه و آدرس ، حتیق نصـیـن صـرف راهنمـایی از طر یاء و رسوالن و مؤمنیبت انیهدا
 .  )۲۷۵-۱/۲۷۴: ۱۳۹۷، طباطبایی( ایصال به مطلوب است، ت امامیبلکه هدا؛ ستیدادن ن

امـر خداونـد بـرای تکامـل  ۀوسـیل تصرفی تکوینی در نفوس به، درواقع هدایت امام 
وضـات معنـوی و مقامـات یکـه از ف تییهـدا؛ ها و رساندن ایشان به مقصد اسـت انسان

سـوی مـردم منتشرشـده و مـردم  عنوان منبـع هـدایت بـه  باطنی است که از سوی امام به
 . )۱۴/۳۳۳: همان( مند شوند توانند از آن بهره می، متناسب با استعدادی که دارند

هدایتی ، شمرد ازجمله اینکه این هدایتهایی برمیحضرت برای هدایت امام ویژگی
وسیله قرآن و با اذن خدا   هدایتی که به. شود های حق را شامل می است و تمام راه جامع

منـدی از ایـن هـدایت را نیـز نشـان  راه بهره امام صادق. گیرد و به امر او صورت می
ذِ «: فرماید داده و می َلُهْم یُهُم الَّ

َ
ْن  یَو َقْد َسَبَق ِفـ -َن َمْن َسأ

َ
ـِه أ َقُهْم یُ ِعْلـِم اللَّ ِبـَع یَ َو  َصـدِّ تَّ

َثَرُهْم 
َ
ْعَطْوُه ِمْن ِعْلِم اْلُقْرآِن َما  -أ

َ
ْرَشُدوُه َو أ

َ
ـِه ِبِإْذِنـِه َو ِإلـی یْهَتدِ یَ أ ِع ُسـُبِل یـَجمِ   ِبِه ِإَلی اللَّ
نکـه در علـم خـدا گذشـته یپرسد با مالحظـه ابشانند که هر که از آنها یو هم ا«»  اْلَحق

نـد و از یدرسـتی ره نما هاو را بـ، روی کنـدیـآنها پ ق کند و ازید آنها را تصدیاست که با
: ۱۳۸۱، کلینی(»  ابدیسوی خدا و همه راههای حق ره  نش قرآن به او بدهند آنقدر که بهدا
هـا امامـان را تصـدیق کـرده و از آن، بنابراین افراد باید خواستار ایـن هـدایت باشـند. )۳۲

 پیروی نمایند

 حق امام بر مردم -۳-۴
َمـاُم   َی ُسـمِّ «: فرماید تسمیه امام می  وجه ۀر دربا پیامبر ـاِس   اْإلِ ـُه ُقـْدَوٌة ِللنَّ نَّ

َ
ِإَمامـًا ِأل

اَعِة َعَلـی اْلِعَبـاد  )۲۵/۱۰۴: ۱۴۰۳ ،مجلسـی(» َمْنُصوٌب ِمْن ِقَبِل الله َتَعاَلی ِذْکُرُه ُمْفَتَرُض الطَّ
ی خـدای تعـالی شود که مقتدای مردم اسـت و از سـو  امام بدان جهت امام نامیده می«

طاعـه الزم اإل  ۀدهند این مطلب نشان. »شده و اطاعتش بر بندگان واجب است منصوب 
و تـرک نکـردن  پیـروی از امـام در فرازهای مختلف ایـن نامـه نیـز بـه. بودن امام است

أنبیـاء اسـتناد  ۀسـور  ۷۳ ۀاطاعت از دستور الهی و اطاعِت امام سفارش گردیده و به آیـ
 «: شده است

َ
ْمَرُهْم تُ یَّ أ

َ
ُه َلُهْم أ ـهِ یْ َعلَ ، َها اْلِعَصاَبُة اْلَحاِفُظ اللَّ ِتهِ  ُکْم ِبآَثاِر َرُسوِل اللَّ َو ، َو ُسـنَّ

ْهِل بَ 
َ
ِة اْلُهَداِة ِمْن أ ِئمَّ

َ
هِ یْ آَثاِر اْأل ِتِهْم  ِت َرُسوِل اللَّ َخَذ ِبذِلَك َفَقـِد ؛ ِمْن َبْعِدِه َو ُسنَّ

َ
ُه َمْن أ َفِإنَّ
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ذِ ؛ َمْن َتَرَك ذِلَك َو َرِغَب َعْنُه َضلَّ َو ،  اْهَتدی ُهْم ُهُم الَّ نَّ
َ
ُه ِبَطاَعِتِهْم َو َوَال یِأل َمَر اللَّ

َ
»  ِتِهمَیـَن أ

و  امبر اکـرمیـد بـه آثـار پیـای گروهی که خداوند نگاهبان امور آنهاست روی آور «
هـر کـه  چـه، شانیپس از ا امبریتگر از خاندان پیروش آن حضرت و آثار امامان هدا

و هـر کـه آن را وانهـد و از آن روی برتابـد گمـراه ، ت شدهیبدان عمل کند مسلما هدا
را آنها همان کسانی هستند که خداوند فرمان به اطاعـت و دوسـتی آنـان داده یز . گردد
َمَر ِبَوَال « ،)۳۵: ۱۳۸۱، کلینی(» است

َ
َه أ ذِ یَ َفِإنَّ اللَّ ِة الَّ ِئمَّ

َ
اُهْم فِ یِة اْأل َو «: َقْوِلهِ  یِکَتاِبِه فِ  یَن َسمَّ

ًة  ِئمَّ
َ
ْمِرنایَ َجَعْلناُهْم أ

َ
ذِ » ْهُدوَن ِبأ ُه ِبَوَال یَو ُهُم الَّ َمَر اللَّ

َ
چـه خداونـد بـه « »ِتِهْم َو َطـاَعِتِهْم یَ َن أ

ًة   َو َجَعْلناُهْم ﴿: شان نام بردهیدوستی امامانی دستور داده که در قرآنش از ا ِئمَّ
َ
ْهـُدوَن یَ أ

ْمِرنا
َ
شـان یت و فرمـانبری از ایـو آنان همان کسانی هستند که خدا به وال  ،)۷۳(انبیاء/ ﴾ِبأ

 .  )۴۲-۴۱: ۱۳۸۱، کلینی(» دستور داده است
از چنان اهمیتی برخوردار است کـه حضـرت نافرمـانی از  اطاعت و پیروِی ائمه

هِ یَ َمْعِص ُتُهْم ِمْن یَ َو َمْعِص «: این بزرگواران را همانند نافرمانی خدا دانسته است بـر آن » ِة اللَّ
ـِه «: داند خورد و اطاعت پروردگار و پیروی از امام را مالزم یکدیگر می سوگند می َو اللَّ

ُه َعلَ یِط یُ َال  ْدَخَل اللَّ
َ
َبدًا ِإالَّ أ

َ
َه َعْبٌد أ َباَعَنا یِه فِ یْ ُع اللَّ ای از خدا  خدا سوگند بنده هب«» َطاَعِتِه اتِّ

ز داخـل کـرده یـروی از ما را نیکه خداوند در فرمانبری خود پفرمان نبرده است مگر آن
 . )۴۳: ۱۳۸۱، کلینی(»  است

کسانی که خداوند امر بـه اطاعـت ازآنجاکه اطاعت و پذیرش والیت خدا و والیت 
، حضرت با نگاهی اخروی؛ در دنیا ممکن است با سختی همراه باشد، ها کرده استآن

وسیله سختی طاعت خدا  ر در آخرت کرده تا بدین اصحاب را متوجه عاقبت بهتر این ام
ْفَس «: فرمایـدباره می ایشان در این؛ در دنیا را تحمل نمایند و ائمه اطهار ُروا الـنَّ َصـبِّ
نْ  یَعَلی اْلَبَالِء فِ  َة فِ یَفِإنَّ َتَتاُبَع اْلَبَالِء فِ ؛ ایَ الدُّ دَّ ِه َو َوَال  یَها َو الشِّ َمـَر یَ ِتِه َو َوَال یَ َطاَعِة اللَّ

َ
ِة َمْن أ

ِه فِ یْ ِتِه َخ یَ ِبَوَال  نْ  یٌر َعاِقَبًة ِعْنَد اللَّ ِمَهـا َو َزْهَرِتَهـا َو یا َو ِإْن َطـاَل َتَتـاُبُع َنعِ یَ اْآلِخَرِة ِمْن ُمْلِك الدُّ
ِه َو َوَال یَ َمْعِص  یِشَها فِ یْ َغَضاَرُة عَ  ُه َعـْن َوَال یَ ِة اللَّ خـود را بـرای «»  ِتـهِتـِه َو َطاعَ یَ ِة َمْن َنَهی اللَّ

ا در راه یـدن در دنیوسـته و سـختی کشـیرا بـالی پیـز ، دیبا سـاز یا شکیتحّمل بال در دن
انجـام ، طاعت خدا و دوستی او و کسانی که خـدا دسـتور دوسـتی آنـان را داده اسـت

در ، ی آنیها و خّرمی و شکوفا اگر چه نعمت، ایگر سرای از ملك دنیبهتری دارد و در د 
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اپی یـوسـته و پیخدا و دوستی کسانی که خدا دوستی آنها را ممنـوع کـرده پ نافرمانی از
 .  )۴۱: ۱۳۸۱، کلینی(» باشد

َو « :کنـد م را راه کسب رضایت الهی بیـان مـیدر فرازی دیگر حضرت اطاعت از اما
ِه َلْم  َحدًا ِمْن َخْلِق اللَّ

َ
نَّ أ
َ
ِه ِإالَّ ِبَطاَعِتِه َو یُ اْعَلُموا أ ْمـِرِه ِصْب ِرَضا اللَّ

َ
َطاَعِة َرُسوِلِه َو َطاَعـِة ُوَالِة أ

دٍ  ِه َعلَ  -ِمْن آِل ُمَحمَّ چ کس به خشنودی خدا نرسد مگـر ید که هیو بدان» -ِهْم یْ َصَلواُت اللَّ
 .  )۳۹: ۱۳۸۱، کلینی( ان امر او از خاندان محّمدیامبرش و والیبه فرمانبری از او و پ

اطاعت از امام راهی برای ، پیروی از امام همچنین با ایجاد رابطه بین حب خداوند و
ْن «: بیان شـده اسـت محبوب خدا شدن و بخشایش گناهان

َ
ُه أ ـَه یَ َو َمـْن َسـرَّ نَّ اللَّ

َ
ْعَلـَم أ

هُ یُ  ِه َو لْ یَ َفلْ ، ِحبُّ ِبْعَنایَ ْعَمْل ِبَطاَعِة اللَّ َلْم ، تَّ
َ
هِ یَ أ ِإْن ُکْنُتْم  ُقْل «: هِ یِّ ِلَنبِ  -َعزَّ َو َجلَّ  -ْسَمْع َقْوَل اللَّ

ِبُعونِ  َه َفاتَّ وَن اللَّ ُه َو یُ  یُتِحبُّ ِه َال » ْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم یَ ْحِبْبُکُم اللَّ َبـدًا ِإالَّ یِط یُ ؟ َو اللَّ
َ
ـَه َعْبـٌد أ ُع اللَّ

ُه َعلَ  ْدَخَل اللَّ
َ
َباَعَنا یِه فِ یْ أ ِه َال ، َطاَعِتِه اتِّ بَ یَ َو َال َو اللَّ

َ
ِبُعَنا َعْبٌد أ ـهُ تَّ ُه اللَّ َحبَّ

َ
ـهِ ، دًا ِإالَّ أ ، َو َال َو اللَّ

ْبَغَضَنایَ َال 
َ
َبدًا ِإالَّ أ

َ
َباَعَنا أ َحٌد اتِّ

َ
ِه َال ، َدُع أ هَ یُ َو َال َو اللَّ َبدًا ِإالَّ َعَصی اللَّ

َ
َحٌد أ

َ
َو َمْن َماَت ، ْبِغُضَنا أ

هُ یَعاِص  ْخَزاُه اللَّ
َ
ِه أ ُه َعلی، ًا ِللَّ َکبَّ

َ
ارِ  یفِ َوْجِهِه   َو أ ِه َربِّ اْلَعاَلمِ ، النَّ   » نیَو اْلَحْمُد ِللَّ

د کمر به طاعت الهی بنـدد و یهر که دوست دارد که بداند خدا او را دوست دارد با« 
ـَه ﴿: امبرش فرمودید که خداوند به پیا دهیا نشنیآ، دیروی نمایاز ما پ وَن اللَّ ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ

ِبُعونِ  ُه َو ْحِببْ یُ  یَفاتَّ ای از خـدا  خدا سوگند بنده هب )،۳۱(آل عمران/ ﴾ْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم یَ ُکُم اللَّ
ز داخـل کـرده یـروی از مـا را نیـفرمان نبرده است مگر آنکه خداوند در فرمانبری خـود پ

روی نکـرده اسـت مگـر آنکـه خداونـد او را یـای از ما پ خدا سوگند هرگز بنده هو ب، است
روی از ما را کنار ننهاده مگر آنکه ما را دشـمن یچ کس پیخدا سوگند ه هبو ، دوست دارد
ان یچ کس ما را دشمن نداشته است مگر آنکه خدا را عصیخدا سوگند ه هو ب، داشته است

خداوند او را خـوار گردانـد و بـه ، ان الهی جان خود از کف دهدیو هر که با عص، نموده
 .  )۳۹: ۱۳۸۱، کلینی(» ان استیاوند جهانش از آن خدیو ستا. رو در آتشش افکند

، بـر اسـاس ایـن آیـه. است  عمران استناد کرده آل ۀسور  ۳۱ ۀامام در این کالم به آی 
 ۱۶۵آیـه . راهی برای رسیدن به والیـت و حـب خداونـد اسـت اکرم پیروی از رسول

اسـت از طرف دیگر روشن . داند بقره نیز ریشه حب را گرایش انسان به کمال می ۀسور 
تـرین و واالتـرین  از مهم. فاقـد بـروز و ظهـور خـارجی نیسـت، که ایـن گـرایش قلبـی
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روایـت شـده  رو از امـام صـادق از ایـن . اطاعت امر محبوب اسـت، تظاهرات حب
َه َعزَّ َو َجلَّ َمـْن َعَصـاه«: است َحبَّ اللَّ

َ
هـر کـس خداونـد « )۴۸۹: ۱۳۷۶، بابویـه ابن( »  َما أ

اصلی منطقی و فراگیر است کـه ، این مطلب. »او را دوست نداردمتعال را عصیان کند 
، پس نشانه حب بنده بـه خداونـد. سازد مدعیان دروغین را از محبان حقیقی متمایز می

 . اطاعت خداوند متعال است
تـرین  از مهم. راه اطاعت خداوند نیز از طریق شریعت به انسـان ابـالغ شـده اسـت 

چنانکه خداوند متعال . که برگزیده الهی است است کسیتبعیت از ، ارکان شرایع الهی
بر همین . اطاعت از خودش را با اطاعت از ایشان پیوند زده است، نساء ۀسور  ۵۹در آیه 

کند خداوند متعال به پـذیرش  های مختلف نامه بیان می در بخش اساس امام صادق
 «: امر نموده است، والیت و اطاعت از امام

َ
َمـَرُکْم ِبَطاَعِتـهَال َتْتُرُکوا أ

َ
ْمَر َمْن أ

َ
ِه َو أ  ،» ْمَر اللَّ

َمَر ِبَوَال  َفِإنَّ «
َ
َه أ ةیَ اللَّ ِئمَّ

َ
ذِ «، »ِة اْأل ُهْم ُهُم الَّ نَّ

َ
ُه ِبَطاَعِتِهْم َو َوَال یِأل َمَر اللَّ

َ
ـذِ «، » ِتِهمیَ َن أ َن یُهُم الَّ

ُه ِبَوَال  َمَر اللَّ
َ
  .» ِتِهْم َو َطاَعِتِهمیَ أ

ِط ﴿ اره تلویحی است به آیـهکالم امام اش
َ
ِط یأ

َ
وِلـیُعوا الله َو أ

ُ
ُسوَل َو أ ْمـِر  یُعوا الرَّ

َ
اْأل

خـدا را اطاعـت کنیـد و پیـامبر و ، ای کسانی که ایمان آورده ایـد« ،)۵۹: نساء( ﴾ ِمْنُکم
مـر فـرد فـرد در ایـن آیـه منظـور از اولـی األ. »اطاعـت کنیـد) نیـز( اولیای امر خـود را

و  ،)۴۲۴-۴/۴۱۴: ۱۳۹۷، طباطبـایی( اعتشان بر خلق واجب شـده اسـتاند که اط معصومین
زیرا اطاعِت مطلق و بـدون  ،)۲/۶۴: ۱۳۷۹، طبرسـی( مر داللت داردآیه بر عصمت اولی األ

الزم به ذکر . مر داردداللت بر عصمت اولی األ، هیچ قید و شرطی که در آن آمده است
یـن آیـه کـه تلویحـًا از کـالم امـام توان ضـمن تفسـیر ا است ویژگی عصمت امام را می

ای بـه  طـور مسـتقیم در نامـه اشـاره مالحظـه نمـود و حضـرت بـه ، شده است  برداشت
 . کند نمی عصمت ائمه

ه بر تبعیـت حضرت در فرازهای مختلف نام، بدین ترتیب در مقوله حق امام بر مردم
کید می ا بـا سـوگند له ر ئن مسـرآن استناد نمـوده و اهمیـت ایـبه آیات ق، نماید از امام تأ

اطاعت پروردگار و پیروی از امام را مالزم یکدیگر دانسته . شود خوردن بر آن متذکر می
همچنین به ثمرات تبعیـت . سازد ه عاقبت بهتر این امر در آخرت میو اصحاب را متوج
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دا شـدن و بخشـایش گناهـان محبـوب خـ، کسب رضایت الهـی: از امام که عبارتند از
 . ١یدنما اشاره می

 گیرینتیجه
دارای سه سند است و توسط دو ، خطاب به اصحاب نامه منسوب به امام صادق

مسـند و  ،بر مبنـای ارزیـابی صـورت گرفتـه یکـی از ایـن اسـناد. راوی نقل شده است
کـه در » امام« ۀکلیدواژ ، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل محتوای کّمی. صحیح است

کـه هـر دو ، در بخـش مشـترک نامـه، کار رفته اسـت به اکثر موارد برای ائمه اطهار
. ازنظر فراوانی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است، اند راوی آن را روایت کرده

امـام « آنچه حضرت در موضوع، بر اساس نتایج حاصل از جدول تحلیل محتوای کّمی
 صـفات، گاه امامـتهای معرفی امام و جای در مقوله، اند مورد توجه قرار داده» شناسی

مطابق با تحلیل محتوای کیفی انجام . گیردوظایف امام و حق امام بر مردم قرار می، امام
امام با قرآن و امام با مردم توجه داشته و بـه ، امام با خداوند ۀبه رابط شده امام صادق

مهـم عصـمت نپرداختـه  ۀهـا ازجملـه مسـئل فلسفه یا ضرورت وجود امام و سایر ویژگی
کید میر فرازهای مختلف به الزم اإل در مقابل حضرت د. تاس ؛ نماید طاعه بودن امام تأ

کـه   شود از آنجا که امام نامه را خطاب به اصـحاب نوشـته گونه استنباط می رو این ازاین
حضـرت در پـی اثبـات جایگـاه امامـت و یـا شـرح کامـل ، انـدامامت را پذیرفته ۀمسئل

دیگر رویکرد ایشان در نامـه بـه بحـث امـام شناسـی   ارتعب به. اوصاف امام نبوده است
تبیین اعتقاد ، شناسیامام ۀبلکه هدف حضرت از پرداختن به مقول؛ رویکرد اثباتی نیست

های مختلف انحرافی و بیان نیازمندی اصـحاب  صحیح امامیه در برابر اعتقادات جریان
و گی اصحاب بـه امـام تمسک همیش، درواقع اهتمام حضرت در راستای. به امام است

به جهت بیمه کردن و حفظ مکتب و بنیان  گری ائمه ها از شأن هدایتمندی آن بهره

                                                 
در این نامه به غیر از امام شناسی به بیان مضـامین معرفتـی دیگـری  الزم به ذکر است که امام صادق. ١

فتـاحی : ک. رر این زمینـه برای مطالعه بیشتر د. آنهاست ۀشناخت اهل باطل از جمل، که اند نیز پرداخته
ــه،دیگرانزاده و  ــل« مقال ــل باط ــناخت اه ــام  ش ــه ام ــوای نام ــل محت ــای تحلی ــر مبن ــادقب ــه  ص ب
 . ش ۱۴۰۰،شماره دوم،سال هفتم،مطالعات فهم حدیث،»أصحاب
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، شناسـیمعرفتـی امـام ۀبه مقولـ این رویکرد امام صادق. فکری اصحاب بوده است
 . های مخاطب باشددهنده اهمیت و ضرورت توجه به شرایط و ویژگی تواند نشانمی

هـا شناسـی در ایـن نامـه بـه آنامـام ۀردی کـه حضـرت در مقولـموا ۳نمودار شماره 
از تحلیل محتوای کّمی  این نمودار با توجه به نتایج حاصل. دهداند را نشان میپرداخته

صورت که ابتدا با توجه بـه جـدول تحلیـل محتـوای  به این. دست آمده است و کیفی به
حـق امـام بـر  وظایف امام و، مامصفات ا، های معرفی امام و جایگاه امامت کّمی مقوله

هـا بوسـیله تحلیـل  دست آمده است و سپس هر کدام از ایـن مقولـه مردم از متن نامه به
 . محتوای کیفی بسط داده شده است

 به اصحاب منسوب به امام صادق ۀشناسی در نامی امامساختار مقوله. ۳نمودار
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 نامه کتاب
 . ۱۳۷۳، دارالقرآن کریم، قم، محمدمهدی فوالدوند ۀترجم ،قرآن مجید .۱
محمود محمد طنـاحی و  :مصحح/محقق، ث و األثریب الحدیغر  یة فیالنها ،مبارك بن محمد، ریابن اث .۲

 .  ۱۳۶۷،  انیلیاسماع یمطبوعات ۀسسؤ م، قم، چاپ چهارم، طاهر احمد زاوی
 . ۱۳۷۶، کتابچی، تهران، چاپ ششم، األمالی ،بن علی محمد، بابویه ابن .۳
 .   ۱۳۶۲،  نیمدرس ۀجامع، قم، علی اکبر غفاری :مصحح/محقق، الالخصـــــ ،  .۴
 .  ۱۳۷۹، عالمه، قم، طالب یمناقب آل أب، محمد بن علی، ابن شهرآشوب مازندرانی .۵
 . ۱۳۶۴، اسماعیلیان ۀمؤسس، قم، رجال ابن الغضائری ،احمد بن حسین، ابن غضائری .۶
 .  ۱۴۲۹،  ثیالحد دار، قم، البضاعة المزجاة ،محمدحسین، اغدییابن قار  .۷
انتشـارات ، تهـران، ملیحه آشتیانی و محمـد یمنـی دوزی سـرخابی ۀترجم، تحلیل محتوا ،لورنس، باردن .۸

 . ۱۳۷۴، دانشگاه شهید بهشتی
علوم ، »لی اصحابهإ االمام صادق ةرسال«، شیخ علی موسی، سید محمدرضا و کعبی، حسینی جاللی .۹

 .  ۱۴۲۳، ۱۲شماره ، قرآن و حدیث
 .  ۱۴۱۱، دارالذخائر، قم، رجال العالمه الحلی ،ن بن یوسفحس، حلی .۱۰
یـد اإل ـــــ ،  .۱۱ فروشـی  کتاب، تهـران، ابوالحسـن شـعرانی، متـرجم، عتقـادکشف المراد شرح فارسـی تجر

 . ۱۳۷۲، اسالمیه
انی و یوسـف محمـد یـمطهـر بـن علـی ار  :مصـحح/محقـق، شمس العلوم ،دینشوان بن سع، رییحم .۱۲

 . ۱۴۲۰، دارالفکر، دمشق، عمری  للهن بن عبدایعبدالله و حس
 . ۱۳۶۹، مرکز نشر آثار شیعه، قم، معجم رجال الحدیث ،سید ابوالقاسم، خویی .۱۳
، دانشـگاه علـوم اسـالمی رضـوی، مشـهد، چاپ پنجم، آشنایی با اصول علم رجال ،سید علی، دلبری .۱۴

۱۳۹۸ . 
 .  ۱۴۱۲، لمدارالق، بیروت، مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد، راغب اصفهانی .۱۵
، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد؛ »به اصحاب امام صادق ۀتحلیل محتوای نام«؛ سمیه، سروقد مقدم .۱۶

: اسـتادان راهنمـا، ش۱۳۹۸، دانشـگاه الزهـرا: تهران، دانشکده الهیات، رشته علوم قرآن و حدیث
 . زهرا صرفی، فتحیه فتاحی زاده

الحوزة  ین فیجماعة المدرس، قم، إلمام الصادقرواة و أصحاب ا یالفائق ف، نیعبدالحس، شبستری .۱۷
 .  ۱۴۱۸، یمؤسسة النشر اإلسالم، ة بقمیالعلم

 .  ۱۳۹۷، دارالکتب االسالمیه، تهران، چاپ سوم، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین، طباطبایی  .۱۸
 .  ۱۳۷۹، داراحیاء التراث العربی، بیروت، البیان فی تفسیر القرآن مجمع ،علی بن حسن، طبرسی .۱۹
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