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 یدهچک
تأمل در منابع روایی شیع ، ساکی از آن است ک  روایات منقهل از اما  صادق ع( از دیگر امامان ب  مراتب 

مایة این پژوهش است. بر این اساس شناسی آن، بن بیشتر است. بررسی دالئل کثرت این روایات و  هن
های مختلف بررسی شد، و سپر اسادیث وارد، از ابتدا مقتضیات زمان اما  و خط مشی ایشان در مهقعیت

است؛ تا رابطة از عزیزاهلل عطاردی، ارائ  شد،« م ند اما  صادق»اما  و آمار و نمهدار آن با توی  بر کتاب 
-اما  در هر زمین  و مقتضیات زمان ایشان، مهرد بررسی و تحلیل قرار  یرد. پژوهشمیان شمار اسادیث 

-آوری شد،؛ باورمند  ردید،جمع« م ند اما  صادق ع(» ران با تهج  ب  مجمهع روایات این اما  ک  در 

 ر است یاننما« اخالق»و « اعتقادات»، «فق »اند ک  بیشترین ب امد روایات این اما  ب  ترتیب در س  سهزة 
ای دوسهی  برقرار است؛ ک  با تأمل و میان فراوانی روایات اما  در هر زمین  و مقتضیات زمان ایشان رابط 

 تهان از مقتضیات ساکم بر فرهنگ زمان این اما  آ ا،  ردید.در مهضهعات و فحهای روایات می

 ات،ی  روا نمودار مام،ا زمان اتیمقتض ات،یروا شناسیگونه ،(ع)صادق امامواژگان کلیدی: 

 .اتیروا آمار

                                                           
 E-mail: z.sedighin1@gmail.com م ئهل( ة ندی نه  
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 مقدمه .۱
،.ق(، اما  ششم شیعیان است. کثرت 1۴8-83اما  جع ر بن محمد الصرادق  ع(  

های ایشان در زمینة باروری مذهب شیع  و ب  ثمر نشاندن آن مشههر است. فعرالیت
عنهان  ک  ب  دارد؛ ان  در میان ائم  دوازد، یمحهر یشخصیت، اما  صادق ع(همچنین 

است. در میان امامان شیع ، شد،شناخت   ی ذار مذهب جع ر ر تعالیم امامی  و بنیانتدوین
 ک است؛ چرا یر بهد، و مهرد تهجر  قرار  رفت شمار فراوان اسادیث اما  صادق ع( چشم

 یمشتمل بر عقاید، اخالق و فق  دارا ،یمختلف معارف دین یهاآن سضرت در سهز،
ای است. از آنجا ک  سیر، و روش استنباطی ایشان در یافت  و   ترد،مانهای ساآمهز،

موتب شیع ، جایگا، بنیادی و در میان اهل سنت ب  عنهان یوی از شیهخ مهم نقل سدیث 
ن بت  شیع از مهاضع شیعیان در مهاجه  با مذاهب و وجه، تمایز  یاعمد، بخش باشد؛می
لذا تحلیل و بررسی  است.آن سضرت شول  رفت  یها، بر بنیاد آمهز،مذاهب دیگرب  

اسادیث ایشان، را، را برای فهم و درک بهتر از سخنان این اسهة دینی همهارتر کرد، و 
 ردد؛ چرا ک  ما مدرعی ه تیم سومت روش و  رایش ایشان در نقل سدیث آشوار می

ایم؛ پر ینی پذیرفت های دک  اسادیث امامان را ب  عنهان منبع مهمی برای استخراج  زار،
هر چ  این اسادیث بیشتر بررسی و تحلیل شهد، مطالب جدیدی کشف  شت  و سومت 

  ردد.سخنان ایشان آشوار می

در پژوهش ساضر، سعی بر آن است تا نمایی کلی از فضای فوری و اجتماعی زمان 
مهضع های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن زمان و اما  صادق ع( ترسیم شد، و جریان

از عطاردی ک    ع(شهد. پر از آن کتاب م ند اما  صادقاما  در برابر هرکدا  بررسی 
-جلد تدوین  ردید، ب  عنهان منبع پژوهش انتخاب و سپر اسادیث اما  در سهز، 22در 

شهد. کمیت بندی و آمار هرکدا  ب  صهرت نمهداری نشان داد، میهای  هنا هن، تق یم
ین  بررسی شد، و در نهایت، رابطة میان شمار اسادیث اما  در اسادیث اما  در هر زم

 شهد. های  هنا هن و مقتضیات ساکم بر زمان ایشان، نشان داد، میزمین 
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در این م یر هر چند منابع   ترد، و متعدردی در زمینة اطالعات مهرد نیاز پژوهش در 
اسادیث، کار این  دسترس است؛ لیون کثرت اسادیث اما  و سختی بررسی جامع این

 است.پژوهش را دشهار کرد،

 ع( و آثار ایشان با تهج  ب  اهمیرت ایشان اما  صادقشخصیت  بارةدریادآوری  ردد 
ای با عنهان ؛ ک  در میان آثار اخیر، مقال صهرت  رفت  فراوانی قاتیتحقدر مذهب شیع  

د عطاردی را منبع خهد از مؤدب، م انی« شناسی روایات ت  یری اما  صادق  ع( هن »
 است. بندی مهرد نظر خهد آورد،قرار داد، و روایات ت  یری اما  را ذیل طبق 

 . مقتضیات زمان2
 های خاص خهد،ی با تهج  ب  رخدادها و ویژ یادر هر قطع و  است ذرزمان در سال  

ک   ؛ ب  این معنامختلف دارد یزمان تقاضاها گریدارد، ب  عبارت د یاقتضائ کی
 کیک  بشر در هر زمان دارد  یاجیاستکرد، و هر  رییزمان تغ در طهل یواقع اجاتیاست

های خاص و ب  تبع آن مقتضیات . دوران امامان نیز از ویژ یکندیمایجاد نهع تقاضا 
 است.خاص خهد، برخهردار بهد،

 (۱48-83. مقتضیات زمان امام جعفر صادق)ع()2-۱
چشم ب  جهان  شهد. پدرش اما  محمرد  ن ی،.ق( در مد  83اما  صادق ع( در سال 

آن سضرت  یةاست. کن بوریباقر ع( و مادرش ا ر فرو، دختر قاسم بن محمدبن اب
. باشدیم شانیمشههرتر و ب  نا  فرزند دو  ا شانیا یها یکن ریک  از سا« ابهعبداهلل»

 (. 172، 1: 1۴07 ،ینیکلر.ک؛   راستگه است یب  معنا« صادق» یو لقب نیمشههرتر
اش اما  سجاد  ع( را درک کرد، و از محضر  یجد  رام یسالگ 12تا سن  سضرت

سال، در خدمت  19است. پر از رسلت اما  چهار  مدرت فراوان برد، ةبهر شانیا
را در کنار   شانیسال از عمر شر 31پدرشان، اما  محمرد باقر ع( بهدند. در مجمهع، اما  

اند. پر از در ذشت پدرشان مدت نمهد، ضیفد، و از آنان ک ب  ذران گریدو اما  د
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 یزند  ن یمدرت، اما  در مد نی. در ادیسال، دوران امامت سضرت ب  طهل انجام 3۴
بنا ب  . اندب  موّ  و عراق داشت  ییس رها ،یاسیالزامات س ایو تنها ب  قصد سج  کردند؛یم

(. 197، 1: 136۴ند ر.ک؛ شهرستانی، انقلی ایشان مدتی هم در عراق سوهنت داشت 
و ب    م مه یقیتهسط منصهر دوان سالگی 65 سن در و( ق.،1۴8  سال در سرانجا 

ب  خاک سپرد،  عیقبرستان بقو در کنار مرقد پدر و جدر بزر هارشان،  دندیشهادت رس
 (.180، 2الف: 1۴13 د،یم ر.ک؛ شدند  

و فرهنگی دان ت؛ زیرا در قرن اورل عصر اما  صادق  ع( را باید عصر جنبش فوری 
هجری ب  دالیل مختل ی از جمل  کنار بهدن امامان از صحنة اجتماع، انشعابات مذهبی 
فراوان، منع کتابت سدیث و فشار اجتماعی از سوهمت، میان امامان و مرد  فاصل  افتاد، و 

های ریج فعرالیتم لمانان از اسال  ناب محمردی فاصل   رفت  بهدند. در آن زمان ب  تد
ای در جامعة اسالمی پدید آمد، بهد و عله  مختل ی اعم از عله  اسالمی علمی   ترد،
ت  یر، سدیث، فق ، کال  و سایر عله  مانند: نجه ، طب و ریاضیات، رواج مانند: قرائت، 

شد. از این رو های فراوانی در میان م لمانان مطرح میبهد و ب  تبع آن پرسشیافت  
بای ت مهضع دین را در میان تهدة عقاید و  ئهلیت اما  ب یار سنگین بهد؛ زیرا وی میم

 کرد. انحرافات مشخّص می
  ع(ک  اما  صادقهای اما  ب  عهامل خاصی مرتبط بهد؛ از جمل  آنکثرت فعرالیت

ری تری برخهردار بهد، و زمان بیشتری را با مرد  سپن بت ب  سایر امامان از عمر طهالنی
تهان از جمل  عهاملی ب  شمار است. جابجایی سوهمت از امهیان ب  عباسیان را نیز میکرد،

آورد ک  فرصت بیشتری برای اما  فراهم آورد و مهجب شد تا ایشان محلّ رجهع افراد 
 هنا هن قرار  رفت  و نهی ند ان ب یاری ب  ثبت سخنان ایشان بپردازند. اما  در مدین  

داشت  و شا ردانی از خهاص امامی  تا قشرهای  هنا هن مذهبی و  جل ات پررونقی
عقیدتی در جل ات ایشان سضهر داشتند. ب یاری از راویان سدیث از شیع  و ستّی رجال 
اهل سنت، مانند: یزید بن عبداهلل بن هاد و یحیی بن سعید انصاری و ابهسنی   و س یان 

 (.257، 6: 1۴06اند ر.ک؛ ذهبی، ثهری از اما  روایت کرد،
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اما  ن بت ب  دانشی ک  از دهان این و آن  رفت  شهد نگرشی من ی داشت ؛ زیرا در آن 
زمان، پر از یک دورة طهالنی منع کتابت سدیث، نقل ش اهی آن ب یار رواج یافت  و 

شد. لذا از دید اما  علم با ای مح هب میکثرت نقل و شمار فراوان راوی، امتیاز ویژ،
شهد؛ بلو  با فور و تحلیل و در سایة هدایت الهی ساصل  ت ساصل نمیکثرت مجال

دان ت؛ ک  از طریق رسهل خدا و شهد. اما  همهار، علم خهد را میراثی الهی میمی
پدرانش ب  او رسید، و شخصیت علمی او ب یار باالتر از آن است ک  با برخی بزر ان و 

 (.  1۴9: 1368نی، فقهای زمان خهیش مقای    ردد ر.ک؛ شهید ثا

  )ع(اجتماعی زمان امام صادق_. اوضاع سیاسی2-۱-۱
دوران امامت اما  صادق ع(، اغلب با فشارهای سیاسی خل ا، همرا، بهد و تنها در دهة 
سه  قرن دو  هجری، آزادی ن بی و اندکی فراهم آمد؛ ک  ستّی در همان ده  نیز 

هد. امرا پیش از آن در دوران امهیان و های آن سضرت و شیعیان، تحت کنترل بفعرالیت
شد ر.ک؛ پر از آن بهسیلة منصهر عباسی، شدیدترین فشارها علی  شیعیان اعمال می

 (. 359: 1381جع ریان، 
 شهند:عباس تق یم میامی  و بنیخل ای زمان اما ، ب  دو دستة بنی

خلی   با  5غاز  ردید، امی  ک  پر از صل  اما  س ن ع( با خالفت معاوی  آدر سل لة بنی
مداران در ردیف سیاست ،.ق( ک 105-125هشا  بن عبد الملک زمان بهدند. این اما  هم

امی  قرار داشت. او ب  خشهنت و تندخهیی، شهرت داشت. ن بت ب  علهیان کینة بنی
 باقر ع( اقدا فراوان و همهار، در پی انتقا  جهیی از آنان بهد و ب  شهادت اما  محمرد 

فردی فاسق، عیاش  ،.ق.( ک 126-125 ولید بن یزید بن عبدالملکپر از وی  کرد، بهد.
سرمتی ب  خاندان رسهل خدا ب یار   تاخی ب  خرج داد و سرمت و هرز، بهد؛ در بی

-دوازدهمین خلی ة بن ک  ،.ق(126 یزید بن ولید بن عبدالملک اسال  را شو ت. سپر

هة او، دورانی پر از آشهب و فتنة همگانی بهد ما 5آید. دوران سوهمت امی  ب  شمار می

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
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، 1: 1۴22داد او کاری انجا  دهد ر.ک؛ سیدر اسد، ک  کثرت آشهب اجاز، نمیتا جایی
138.) 

سیزدهمین خلی ة امهی بهد ک  « مخلهع»ملقب ب   ابراهیم بن ولید بن عبدالملک
ن خلی ة امهی مروان بن آخری خالفت او با ناب امانی و آغاز فروپاشی امهیان همرا، بهد.

او در سومرانی از عمل و نظری  است. ،.ق(126-132محمد معروف ب  مروان سمار 
های دور درست برخهردار بهد و عامل سقهط نبهد. عهامل زوال سوهمت امهی از زمان

فراهم شد، بهد. او تنها تهان ت با آنها دست و پنج  نر  کند و کمی سقهط را ب  تأخیر 
 (.220، 3: 1۴09ک؛ م عهدی، بیندازد ر.

ابهالعباس عبداهلل بن  زمان بهدند.از میان خل ای عباسی دو خلی   با اما  صادق ع( هم
ک  اورلین خلی ة عباسیان بهد و بیشترین کهشش  ،.ق(136-132مشههر ب  س اح  دمحمر

الح ن بنیخهد را متهجر  مبارز، با امهیان کرد؛ از همین رو کمتر ب  مقابل  با علهیان و 
ابهجع ر عبداهلل (. 295، 2: 1379پرداخت؛ هر چند ک  از اما  نیز غافل نبهد  یعقهبی، 

 اما  بهد. با معاصر عباسی خلی ة آخرینک   ،.ق(158-136مشههر ب  منصهر دوانیقی  
 .بهد اما  صادق ع( زمان باهم او خالفت از سال 12انجامید و  طهل ب  سال 22 او خالفت
 ک  ای هن  ب  دارد؛ وجهد اما  با منصهر برخهردهای مهرد در ب یاری های زارش

 .است منصهر دربارة عباسی و امهی خل ای میان در  زارش بیشترین   ت تهانمی
 را ایشان و کرد، اسضار را اما  مختلفهای بهان  ب  ولی کرد؛می زند ی عراق در منصهر
 (.238 ،۴ :1379 شهرآشهب، ر.ک؛ ابن داد می آزار

کند ک  فعرالیت فراوان اما  در سهزة علمی و فرهنگی در ظاهر این تصهیر را ایجاد می
های اما ، تنها در اما  با سیاست میانة خهبی نداشت ولی این تما  قضی  نبهد و فعرالیت

ترین دالیل (. یوی از بزرگ377: 1380شد ر.ک؛ پیشهایی، سهزة فرهنگی خالص  نمی
طاووس، یاسی اما ، تهدیدهای مورر دستگا، خالفت است  ر.ک؛ ابنهای سفعرالیت
های  هنا هن مشروعیت خالفت را ن ی کرد، و ریشة (. اما  در مهقعیت201: 1۴11

های سیاسی اما  دان تند. از جمل  فعرالیتهای م لمانان را تغییر م یر والیت می رفتاری
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ف برای دعهت ب  والیت خهد این بهد ک  ایشان نمایند انی ب  مناطق مختل
(. اما  همچنین شیعیان را از همواری با دستگا، 378: 1380فرستاد ر.ک؛ پیشهایی،می

-ها را از مراجع  ب  قضّات سوهمت باز میکرد و آنخالفت، در جهت اهدافشان منع می

و داشت. در روایتی اما  مراجع  ب  طاغهت را هنگا  مشول، منع کرد، و داوری محدرثان 
(. همچنین ایشان  اهی بنا ب  67، 1: 1۴07کنند ر.ک؛ کلینی، فقهای خبر، را پیشنهاد می

کردند و از آنها مطالبة سقهق مصلحت، افرادی را میان کار زاران سوهمت وارد می
 (.360، 72: 1۴03شدند ر.ک؛ مجل ی، شیعیان را خهاستار می

 )ع(های فکری زمان امام صادق. جریان2-۱-2
های بارز دوران اما  صادق ع( است. این های  هنا هن اعتقادی از ویژ یجریانظههر 
 یری را باید مبتنی بر ورود برخی از اهل کتاب و سایر ادیان ب  اسال  و ایمان نهپای شول

آنان دان ت ک  اسال  آورد، ولی هنهز برخی از عقاید خهد را س ظ کرد، و قصد وارد 
المی داشتند. افزون بر آن برخی از پیروان سایر ادیان نیز ب  ظاهر کردن آنها را ب  جامعة اس

 پرداختند. اسال  آورد، و ب  نشر اسرائیلیات می
های عقیدتی، رشد و ترجمة آثار فل  ی کهن یهنانی از عهامل دیگر پیدایش جریان

ر، در ای از جمل  جبر و اختیار، قضا و قدر و غیهای پیچید،بهد؛ ک  مهجب پیدایش بحث
شد. برخی از بزر ان اهل سنت، معتقد بهدند ک  نباید وارد چنین های اسالمی میاندیش 
هایی شد و آنچ  در نصهص دینی آمد، را باید تعبدی پذیرفت. در مقابل،  روهی بحث

ها کردند این م ائل را ب  طهر دقیق پاسخ دهند و یو ان نبهدن مبانی فوری آنسعی می
های مختلف فوری شد. در این میان اما  صادق ع( سعی در تصحی  مهجب پیدایش فرق 

 کردند.ها میو مقابل  با آن
کهشیدند تا مرد  را از امامان دور نگ  داشت ؛ برای از سهیی ساکمان بنی عباس می

کردند. در رسیدن ب  این هدف  اهی چهرة برخی افراد و یا عقاید را ب یار پررنگ می
 هیی در مقابل آن آمدن یک جریان فوری،  روهی از مرد  ب  پاسخ این میان با بهجهد
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های  یری فرق ساز شولشد و این خهد زمین برخاست  و مباسث ب  افراط کشید، می
  ردید. نهظههر می

ترین م ائل مطرح در عصر اما  صادق  ع( بهد. در این میان جبر و اختیار از مهم
مبتنی بر ارادة م تقل او بهد، و از ارادة خداوند جدا است  قدری  معتقد بهدند افعال آدمی

دان ت  و معتقد ب  (. ایشان افعال ان ان را آفریدة خهد او 9، 5: 1۴03 ر.ک؛ مجل ی، 
(. امرا اما  از آیات 72، 1: 1۴13استقالل افراد در خلق اعمالشان بهدند ر.ک؛ صدوق، 

و در پاسخ ب  شخصی با این اعتقادات قرآن برای ردر باورهای قدری  است اد، کرد، 
دقّت کن؛ ک  ا ر تدبیر « ایاک نعبد و ایاک ن تعین»فرمهدند: سهرة سمد را بخهان و در 

 (.55، 5: 1۴03طلبی؟  ر.ک؛ مجل ی، همة امهر ب  دست تهست چرا از او یاری می
های دیگری بهد ک  در زمان امامت ایشان میان م لمانان شول صهفی  از جریان

های این  رو، بهد. نشینی و دوری از لذّات، از ویژ ی رفت. رهبانیت، تحقیر دنیا،  هش 
امرا از دید ا، اما  دو نهع رهبانیت وجهد دارد؛ ک  نهعی از آن مطلهب، و نهعی نوههید، 
است. اما  معتقد بهدند زهد تنها در ب  زسمت انداختن ج م و دوری از خهشی نی ت؛ 

و پلیدی است و پیروی از دستهرات خدا با است اد، از سالل و دوری  بلو  دوری از  نا،
 .(2: 1372 ،.ک؛  شهد از سرا  ممون می

-اند. ک ر، ارتداد، تأویلهای مخرب و تأثیر ذار در این دور،زنادق  از دیگر  رو،

  ری و زهد تشویلپرستی، تظاهر، دهری رایی، عد  اعتقاد ب  خالق یوتا و معاد، دو ان 
(. اما  با افراد این  رو، ب  213: 1۴13دهندة نظا  فوری ایشان است  ر.ک؛ صدوق، 

-نش ت و با استدالل و براهین م تند ب  قرآن و سنت ایشان را راهنمایی میمناظر، می

 (.251کرد ر.ک؛ همان: 
امرا دو جریان فوری ب یار خطرناکی ک  در آن زمان، درون ت ور شیعی شول  رفت؛ 

 ری و دیگری جریان بتری  است. در سوهمت امهیان، برخی از مرد  تحت الیجریان غ
تأثیر تبلیغات ساکمان، از خاندان پیامبر فاصل   رفت  و ب  لعن و ناسزا ب  آنان پرداختند. در 

بیت  ع( تا آنجا افراط کردند ک  از مقابل  رو، دیگری در مبارز، و دفاع از جایگا، اهل



 ۱5۱  ۱399بهار ، 38ارة شم ،۱۱ال س منیر؛ جسرا

 

(. 303: 1۴09، و مهرد سرزنش امامان قرار  رفتند  ر.ک؛ کشی، طرف دیگر با  افتاد
غالت تا جایی پیش رفتند ک  دست ب  جعل اسادیث زدند. از جمل  سردمداران این 

ها را لعن کرد، و سعید و ابهالخطاب ه تند؛ ک  اما  صادق ع( همهار، آنبنسرکت مغیر،
(. از اقدامات اما  در 22۴: 1۴09شی، اند  ر.ک؛ کها هشدار داد،ب  شیعیان در مهرد آن

برابر این  رو،، عالو، بر ن رین و تو یر، معرفی آنان ب  شیعیان، هشدار ب  عد  رابط  با 
 (. 296: 1۴07های نادرست این  رو، بهد، است  ر.ک؛ کلینی، آنان، و ن ی اندیش 

برابر افراط غالت امرا بتری  در مقابل این جریان قرار داشت. آنان  روهی بهدندک  در 
در جایگا، امامان، ت ریط و کهتاهی کرد، و با تهجر  ب  مشوالت سیاسی و اجتماعی 
جامعة شیع  م ألة امامت سضرت علی ع( را ب  عنهان نخ تین اما  شیع  جدی 

های انجا  شد،،  هیا اینقدر ک  اما  ب  (. در بررسی20: 1۴0۴نگرفتند ر.ک؛ نهبختی، 
 اند.داختند در مقابل این  رو، اقدامات کمتری کرد،مبارز، با غالت پر

 های فقهی زمان امام صادق)ع(. جریان2-۱-3
 بهد.  را پدید آمد، را و نصدر زمان اما  صادق ع( دو جریان بزرگ فقهی رأی

تهان ب  کثرت فروع و کمی نقل سدیث از ایشان  را میهای جریان رأیاز ویژ ی
دادند کمتر ایط سختی ک  آنان برای پذیرفتن سدیث قرار میاشار، کرد. زیرا با شر

 رفت. انوار و تردیدهای آنان ن بت ب  روایات، چنان سدیثی مهرد است ادة آنان قرار می
(. 127، 9: 1367 ری در این شیه، پرداختند ر.ک؛ پاکتچی، شدرت  رفت ک  ب  افراطی

وایات ب  سبب سختی اعتماد ب  آنها  رایان ب  رأی و قیاس افراطی و تن زدن از ررأی
عصر اما  ترین عالمان همپرداختند. ابهسنی   از پیشتازان رأی و قیاس و از بزرگ

(. دربارة  رایش ب  380است ر.ک؛ پاکتچی، ابهسنی  ، صادق ع( در کهف  بهد،
لم است؛ از جمل  دوری از منبع ععلل مختل ی در روایات امامان ذکر شد، رایی، رأی

ها با فقدان روایات مهرد نیاز در بیان اهل بیت، چرا ک  برخی از اهل سنت مانند سن ی
(. 2۴1، 1: 1۴07م ائل فقهی، ب  سمت رأی و قیاس  رایش پیدا کردند ر.ک؛ کلینی، 
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ای هم مانند موتب مالوی و البت  با همین تعداد اندک سدیث در میان اهل سنت، عد،
  را بهدند. سنبلی، سدیث

-اما  صادق ع( در مقابل جریان رأی و قیاس مهضع مخالف  رفت  و بیشترین فعرالیت

ک  روایات متعدردی در زمینة های خهد را ب  مخال ت با آن اختصاص دادند؛ ب  طهری
(. در 170: 1۴09است  ر.ک؛ کشی،  محوه  کردن رأی و قیاس از آن سضرت نقل شد،

کرد؛ ک  ب  یقین خالف هایی از اسوا  فقهی بیان میب یاری از روایات، اما  صادق، مثال
کردند و وقتی او مقتضای قیاس بهدند. اما  نخ ت سوم م أل  را از شخص سؤال می

شدند پذیرفت، اما  ناساز اری آن سوم را با مدلهل قیاس، یادآور میسوم را می
 (.287، 2: 1۴03 ر.ک؛ مجل ی، 

 رایی، قیاس و ان یوی از سردمداران رأیب  عنهان مثال روش ابهسنی   ب  عنه
شهد؛ امرا اما  استح ان برای کشف مصلحت اسوا  در زمانی است ک  شک ساصل می

معتقدند یقین را هر ز نباید با شک نقض کرد؛ و هر جا شک کردیم باید ب  جای پیروی 
مثال  (. ب  طهر352، 3: 1۴07از ظنهن ب  آخرین امر یقینی رجهع کنیم ر.ک؛ کلینی، 

-امرا اکنهن تردید کرد، ک  وضه باطل شد، ک  شخص یقین داشت  ک  وضه رفت زمانی

  ردد.است یا ن ، سوم ب  آخرین باور یقینی ک  همان صحرت وضه است برمی
در واقع اما  و ابهسنی   هر دو ب  نهعی از کاربرد عقل و رأی معتقدند با این ت اوت 

منطقی و استخراج سوم کلی بر پایة مهارد یة استقرای ک  ابهسنی   رأی خهد را بر پا
کند؛ امرا روش اما ، توی  بر قیاس منطقی و استخراج سوم یک مهرد، بر جزئی استهار می

 پایة اسوا  کلی دیگر است.
 رایی در مقابل  رایی است. نصامرا اورلین جریان عا  فوری در اسال  جریان نص

ها همان اصحاب سدیث ه تند ک  در روش خهد ب   را رایی قرار دارد. نصعقل
(. اثر رایی 113، 9: 1367اسادیث و پیروی از آن اعتنای بیشتری داشتند ر.ک؛ پاکتچی، 

های این افراطی و رواج   تردة نقل سدیث بدون هیچ ضابطة م تحومی، از ویژ ی
قد  داشتن های این  رو، م(. از جمل  شیه،113، ۴: 1365 رو، بهد  ر.ک؛ کلینی، 
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سدیث بر قرآن و نگا، کردن ب  قرآن، ب  عنهان منبع درجة دو  است ر.ک؛ اسمدامین، 
انر، پیشهای مالویان بهد ک  خهد این بن(. از سردمداران این  رو، مالک2۴۴: 196۴

 سرکت را با تدوین مجمهعة سدیثی آغاز کرد. 
 رایی اصحاب ش سنتپ ندیدند و ن  رو رایی را میاما  ن  شیهة نادرست رأی

-سدیث را؛ ایشان ب  فهم و درایت سدیث تهجر  زیادی داشتند. ایشان همهار، تأکید می

کردند ک  سدیثی ک  ان ان ب همد و روایت کند بهتر از اسادیثی است ک  بدون فهم، فقط 
(. اما  با ارج نهادن ب  جایگا، قرآن، همهار، 208، 2: 1۴03راوی آن باشد ر.ک؛ مجل ی، 

: 1۴07کردند  ر.ک؛ کلینی، یع  را ب  پاالیش اسادیث از را، عرض  بر قرآن دعهت میش
1 ،71 .) 

 . منابع حدیثی امام صادق)ع(2-2

 ینس ی از «الولم مهسهع »اما  صادق ع( متعدرد است. از جمل : کتاب  یثیمنابع سد
-مهسهع »ب کتا. دارد( ع صادقاما   ثیکتاب، اختصاص ب  اساد 11ک  جلد  یرازیش

اما   ثیاساد رامهنیجلدآن، پ 15ک  تاکنهن  ینقزوی کاظم محمرد از «الصادقاالما 
 ثیاساد یةک  کل ،یاهلل عطارد زیاز عز« صادق ع(  م ند اما»است. صادق ع( چاپ شد،
 لیدل نیاست. ب  همکرد، ی ردآور تریمناسب نشیجلد با چ 22اما  صادق ع( را در 

 .ردی یو مهرد است اد، قرار م د،یاما ، بر ز ثیاساد یان منبع اصلپژوهش، ب  عنه نیدر ا
 یثیکتاب شامل اساد نیااز جلد اورل  یبخشد است. جل 22م ند اما  صادق ع( شامل 

اسماء باب تالوت،  :از جمل  ؛استاما    ت  شد،ة بلو  دربار بهد،،است ک  از خهد اما  ن
از  یو برخ شانیشهادت اها، خصائص و عادت، شانیاصل امامت اخاتم،  شو القاب و نق

 یو مطالب ر،یو غ   یابهسن ،منصهر مانند: ،افراد یبا برخ شانیزمان ا یماجراها و برخهردها
  .باشددر این باب می ثیسد 1000 بالغ برک  مجمهعاً  ؛است شانیا خانهاد، و اوالد ةدربار

ایات اما  را همانند کتاب کافى پر از آن تا ششمین جلد این م ند، روعطاردی 
 درو بندى کرد، دست  ،ت، امامت و مانند آنکلینى در مهضهعاتى چهن علم، تهسید، نبهر
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جلد ششم با عنهان کتاب ت  یر، اسادیث آن سضرت در فضیلت قرآن کریم و عمل ب  
 ،اما  است. پر از آن روایاتورد، رد آرا ت  یر ب  رأى و مانند آن ، آن، ناسخ و من هخ

هاى قرآن ذکر شد، ک  تمامى جلد ه ت و در ت  یر آیات قرآن کریم ب  ترتیب سهر،
 را نیز در بر  رفت  است. میوصد ص ح  از جلد هشت

اى از جلد نهم ب  دعاهاى اما  با مهضهعات مختلف ادام  جلد هشتم و بخش عمد، 
ک  از طهرى ب  ؛ فقهى آن سضرت بخش اعظم کتاب را فرا رفت روایات. ق داردتعلّ

غرر و درر »است. در باب یوصد ص ح  آخر جلد نهم آغاز و تا نیم  جلد بی تم ادام  یافت 
طهر ب  ،کتاب 22جلد  وخبر با مهضهعات مختلف و  ا، نادر جمع شد،  ۴15نیز  «و نهادر

 هابررسیراوى را در بر دارد.  21۴۴ک   ؛اختصاص دارد ،کامل ب  راویان اسادیث اما 
ا ر در کتب رجال دربار، راوى مطلبى یافت ، ذکر کرد، و ا ر ب  نا  نشان داد ک  مؤلف 
سپر ب  موان ذکر نا  این راوى در کتاب ساضر اشار،  ور داد، او اشار، نشد،، تذکّ

 نمهد، است.

 شناسی روایات امام صادق)ع( . گونه2-3
-جهد در یک دانش است.  هن ها و انهاع مه( دانش مطالعة  هن typologyشناسی  هن 

های مختلف علمی برخهردار شناسی از اهمیت ب یاری در ب ط و تهسعة دانش در سهز،
شناسی در روایات، شامل بررسی انهاع (.  بر این اساس  هن 137: 1370است  ساروخانی، 

های ظاهری و محتهایی و همچنین روایات بر اساس معیارهای مختلف، اعم از ویژ ی
  شاخصة کمی و کی ی درآنان است.  بررسی

تر از معارف امامان معصه  ع( شناسی اسادیث،  امی در جهت فهم بهتر و سریع هن 
هایی باشد ک  است؛ زیرا ممون است در اسادیث هر امامی از جمل  اما  صادق ع(،  هن 

ان، مت اوت در اسادیث سایر امامان یافت نگردد؛ یا میزان ب امد آن در اسادیث سایر امام
باشد. بنابر اعتقاد شیع ، سخن امامان در راستای یودیگر و خالی از هر  هن  تناقض و 
اختالف است؛ لذا اختالفات در کمیت و کی یت اسادیث امامان، ب  شرایط و مقتضیات 
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 ردد؛ زیرا آنان محتهایی واسد را  بنا بر مقتضای زمان خهد در زمان هر اما  برمی
دادند. ب  طهر مثال اما  علی  ع( ک  در م ند سوهمت قرار  هن ارائ  میساختارهای  هنا

 رفتند بیشترین خطب  و اما  سجاد  ع( ک  در دوران خ قان شیع  زی تند بیشترین هدایت 
 و روشنگری را در قالب دعا بیان کردند. 

  یرد:شناسی ب  دو روش صهرت میبر این اساس  هن 

 شناسی ظاهری. گونه2-3-۱
اند. منظهر از امامان ب  طهر طبیعی، معارف خهد را در ساختارهای مختل ی ارائ  کرد،

شناسی، های مت اوت است. در این  هن ساختار در این پژوهش، نهع بیان معارف در قالب
است. شول ظاهری اسادیث شول و قالب ظاهری اسادیث اما ، مهرد بررسی قرار  رفت 

البالغ ، مهرد یدرضی درجمع آوری سخنان اما  علی ع( در نهجامامان اولین بار تهسط س
جا ماند، از اما  علی ع( را در س  فصل تهجر  قرار  رفت. سیدرضی سخنان و آثار ب 

 آوری کرد، است.جمع و سومت ، نام خطب 
اما   ثیاساد یظاهر های هن  ی و تحلیلبررس  پژوهش ساضر آنچ  در در 

، و هاسومتاستجاجات،  ارات،یو ز  ادعی ها،عبارت از نام  ،،دب  چشم آم  ع(صادق
 ردد شمار فراوانی از روایات اما  یادآوری می .است قصص نقل شد، از جانب اما 

البالغ  در ساختار خطب  است؛ لیون در بررسی م ند اما  صادق ع(، علی ع( در نهج
دلیل بهد، ک  ایشان ساکم جامعة یافت نشد و شاید این ب  این  روایتی در قالب خطب 

 اند. اسالمی نبهد، و در طهل دوران امامت خهیش کمتر سخنرانی عمهمی داشت 
از سهیی نقل دعا و زیارت از اما  صادق ع( در روایات ایشان ب  وفهر وارد  ردید،؛ 

ای ب  آن اختصاص تا جایی ک  عطاردی در م انید مربهط ب  اما  صادق ع(، باب جدا ان 
دعا و  1500است. براین اساس سدودبندی نمهد،داد، و انهاع ادعی  و زیارات اما  را دست 

زیارت، با مضامین مختلف، از اما  نقل شد،؛ از جمل  دعای شور، مرض، سهائج، خهف، 
ن یان، غضب و غیر،؛ همچنین ادعیة مربهط ب  روزهای خاص، مانند: عید فطر و روز 
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-های فقهی و عقاید و اخالق نیز دعاهایی ب  چشم میالل بحثعاشهرا. عالو، برآن در خ

خهرد برای نمهن  در باب اطعم  در ذیل مباسث فقهی، دعای هنگا  غذا خهردن و در 
-دعا در سقّ فرزندان، از اما  نقل شد، 10کتاب اوالد، ضمن مباسث فقهی و اخالقی 

  .(۴89، 16؛ 2۴0، 17: 1386 ،یعطارد ؛ ر.کاست
یز از دیگر منقهالت اما  است. از آن جمل ، نامة ویژة اما  ب  شیعیان، ک  اما  از ها ننام 

آنان خهاست  تا همگی در منازل خهد داشت  و در فقرات آن تأمرل کنند  ر.ک؛ کلینی، 
 است. این نام  سوهمت انیاز وال یویب  های اما ، نام  از دیگر نام  (.98: روض ، 1۴07
 .از زمان باشد یا هدر هر بر یمردان هر سوهمتکار دولت ةو سرلهس تهاند الگهمی قطعاً

است. او در عصر خالفت   ع(اما  صادق روانیاز دوستداران و پ ینجاش عبداهللاین نام  ب  
و اما  در  طلبدمی حتیو نص ییراهنما، اما  شد، و ازاههاز منصهب  یب  استاندار ،یعباس

 (. 27۴: 3، 1۴07نهی ند  ر.ک؛ کلینی، ا ب  او میپاسخ ب  درخهاست او این نام  ر
آمهز است؛ ک  ها و عبارات کهتا، و درسهای دیگر روایات اما  سومتاز  هن 

ها، روایاتی است های اخالقی و با هدف تربیتی صادر شد، است. سومتاغلب در زمین 
کند و اغلب می ای را در قالب ال اظ کهتا، و مختصر بیانمای ک  معارف بلند و پر

تهقعی از مرد  است اند؛ مانند روایت: بهترین آسهد ی بیمخاطبان آن، عمه  افراد جامع 
خهیی جلب کنندة دوستی است  ر.ک؛ کلینی، (. خهش2۴3، 8: 1۴07 ر.ک؛ کلینی، 

 هیان فرامهشی است ر.ک؛ کلینی، های خداوند بر ضد دروغ(. از کمک27، 1: 1۴07
1۴07 :2 ،3۴1 .) 

های  ردد. داستانای دیگر از روایات ایشان را شامل میبیان داستان از زبان اما ،  هن 
منت ب ب  اما ، همان باز هیی و نقل مطالب تاریخی نقل شد، در قرآن است. اما  در بیان 

های قرآنی بهر،  رفت  و ب  بیان زوایایی از نوات پندآمهز ب  مخاطبان خهد از داستان
است. و یا ب  صهرت ایجاز ب  آن اشار، شد، ک  در قرآن یا ذکر نشد، رداخت ها پداستان

-داستان پیامبرانی مانند: آد ، ادریر، نهح، ههد، ابراهیم، لهط، صال  و غیر، و شخصیت

 اسرائیل.لقمان، ذوالقرنین، و سر ذشت اقهامی مانند بنیکهف، هایی مانند: اصحاب
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-ای را ب  خهد اختصاص داد،دی نیز باب جدا ان استجاجات اما ، در کتاب عطار

مهرد از استجاجات اما ، ب ند، نمهد، ولی با تهجر  ب   32است. وی در این م ند ب  ذکر 
نوات پیش   ت ، مناظر، از راهبردهای ویژة اما  بهد، و با تهجر  ب  ظههر فرق متعدرد 

اند. البت  شرایط نقل استجاج و ت داش کالمی و فقهی، اما  ن بت ب  مناظر،، اهتما  ویژ،
مناظر، با صدور یک روایت ساد،، مت اوت است. استجاج عمدتا یک   تگهی طهالنی 

هایی در نقل و ثبت و ممون است دشهاری  رفت است ک  در یک مراسم خاص صهرت 
شد،  استجاج نقل شد، از اما  را نباید با روایات کهتا، نقل 32آن وجهد داشت  باشد؛ لذا 

از ایشان مقای   کرد. استجاجات اما  در این کتاب بر اساس نا  شخص یا  رو، مخاطب، 
-ذکر شد،؛ برای نمهن : استجاج اما  با ابن ابی العهجاء، ابهسنی  ، س یان سهری، ابن ابی

 تهان از این دست برشمرد. هایی مانند زنادق  و معتزل  را میلیلی و استجاج با  رو،

       

 ییمحتوا یشناسگونه. 2-3-2
 نیادیبن یباورها . عقاید هماناخالق، اسوا  است د،یس  بخش عقا شامل یمعارف اسالم

مانند: ؛ آورد مانیها اشناخت و بدان را آنها دیک  با ی استم ائل و معارف یعنی ،یفور
چگهن  بهدن  ةدربار یو دستهرات ها یتهصاخالق نیز ها است.آن نیتریک  اساس د،یتهس
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و  یی هو راست یداد رمانند:  ؛است یهای معنهو خصلت یص ات روس ان ان از نظر
 .ر،یشجاعت ع ت و غ ییرو شاد، یو مهربان ایو س یدارامانت

دهد. این انجا   دیبااست ک  مولّف  ییکارها شامل ی،و عباد یعمل نیفرامفق ، همان 
نماز، روز،، سج، جهاد، : مانند ؛ردی یم بر مناسک و عبادات را در آداب، ی،عمل نیفرام

مربهط ب   ، اخالق شیمربهط ب  عقل و اندعقاید  یب  طهر کلپر  .ر،ینواح، طالق و غ
  .ان ان است مربهط ب  عمل و کار فق ان ان و  یخلق و خه

و شد،  بندیدست  ،،س  سهزهمین در صادق ع(،  اما  ثیاساد، در پژوهش ساضر
بخش ؛ در ردینگ یجا هادست  این کدا  از چیک  در ظاهر در ه ،اما  ثیاساد از ییها هن 

همچنین برخی از روایات، ذیل چند عنهان قرار  رفت  و از  .استقرار  رفت  یاجدا ان 
زوایای مختلف، قابل تحلیل و بررسی است؛ برای نمهن : برخی از اسادیث نماز، هم در 

-اینو هم در روایات اعتقادی قرار  رفت ؛ ک  دو راهوار وجهد دارد؛ اورل  روایات فقهی

ک  روایت، تقطیع شد، و هر بخش آن را در  رو، مخصهص خهد قرار  یرد؛ دو  اینو  
در هر روایت وج  غالب آن در نظر رفت  شد، ک  بیشتر ب  چ   روهی  رایش دارد. در 

ج  غالب آن در نظر  رفت  شد، و در  رو، این پژوهش در برخهرد با این روایات و
 است.  متناسب جای  رفت 

 شناسی محتوایی احادیث امام صادق)ع(. گونه2-3-2-۱
شناسی محتهایی اسادیث اما ، در پژوهش ساضر در س  سهزة عقاید، اخالق و  هن 

ات اسوا  و مهارد مت رق  قابل بررسی است. ولی در این پژوهش با تهج  ب  کثرت روای
 است.در سهزة اسوا  و سپر عقاید و اخالق، همین ترتیب رعایت  ردید،

 . احادیث امام در حوزة احکام2-3-2-۱-۱
 15897مجمهع اسادیث فقهی منقهل از اما  صادق در کتاب م نداالما  الصادق بالغ بر

سدیث پیرامهن اسوا  و م ائل عملی است؛ از مجمهع این اسادیث، بیشترین سدیث، ب  
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سدیث از اما  نقل شد،؛ ک  از آداب و  2999ج اختصاص دارد؛ ک  دربارة آن س
 پذیرد.معاشرت درسج، آغاز و ب  نحهة اعمال و مناسک پایان می

کثرت اسادیث اما ، دربارة سج، نشان از اهمریت آن در دوران اما  صادق ع( دارد. 
. رودنان ب  شمار میم لما نزد ،سج ازسازند،  ییو الگه اریاما  در سج، مع ر،یس

های  هنا هن، در بالد مختلف و همچنین نبهد ابزارهای پراکند ی م لمانان با  رایش
تر ارتباطی میان م لمانان، لزو  دیدار سضهری را برای تبادل افوار و اعتقادات پررنگ

است؛ چراک  های مختلف دینی بهد،کرد، و مهسم سج زمان مناسبی برای ارائة دید ا،
  رود. ب  عنهان نقطة تالقی کلیة م لمانان و از مظاهر قدرت آنان ب  شمار میسج 

های مختلف قابل بررسی است؛ از جمل  اهتما  اما  در این خصهص، در سهز،
 ة  تگه و مناظر، با هم یمناسب برا یو ب تر میعظ یاکنگر،را  سجمناظرات ایشان ک  

 ر.ک؛ کلینی،  کردمیارشاد همگان است اد،  یبرا ن یزم نیاز ا دان ت ومی انیاقها  و اد
فرمان  نیاما  است. ا دیاک یاز دستهرها ینیبرادران د یازهایپرداختن ب  ن (.72، 1: 1۴07

بر ، اما  صادق ع( و هم  امامان معصه ة ریس. همچنین ابدییم یشتریب تیدر س ر سج اهمر
: 1۴07 ر.ک؛ کلینی،  د، استب  آن به دنیبخش تیو اوله« م جد الحرا »س ظ سرمت 

2 ،26.) 
ترین مناسک شرعی اسال  است؛ ترین و پر پیچ و خماز آنجا ک  این آیین از طهالنی
تهان مهجب کثرت روایات ترین را میترین ب  کلّیپرداختن اما  ب  م ائل آن از جزئی

د آن و هم ب  دراین زمین  ب  شمار آورد. اما  ب  م ائل سج، هم ب  کلیات و اهداف بلن
و جزء ب  جزء مناسک سج را برس ب ضرورت  اسوا  و شرایع ریز و درشت آن پرداخت 

اند. م ائل متعدردی در زمین  سج مطرح است؛ ک  از فضایل سج و نیاز م لمانان بیان کرد،
و عمر، آغاز، سپر ب  نقل تاریخی سج تهسط سضرت آد ، ابراهیم، اسماعیل، سضرت 

هایت ب  شرح اسوا  شرعی، پیرامهن مراسل مختلف این آیین پرداخت  محمد  ص( و در ن
باشد؛ ک  قطعا از می« صید و ذب  در سالت اسرا »است. بیشترین روایت ذیل باب شد،

 است. م ائل کاربردی در آن زمان بهد،
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اهمیرت اجتماعی و سیاسی سج با وجهد   ترد ی و پراکند ی م لمانان با عقاید 
طرف و تنهع م ائل و مناسک آن از طرف دیگر و اختالفاتی ک  در آن  مختلف از یک

پیش آمد،؛ هم  دست ب  هم داد، تا سج بیشترین سدیث را در زمینة فقهی ب  خهد 
 اختصاص دهد.

از جمل :  یاختصاص ب  م ائل ت،یکم بیاما  ب  ترت یفقه ثیپر از سج، آمار اساد
و ارث،  اتید د،یر، زکات، طهارت، تجمل، صو نذو مانینماز، نواح، اشرب ، روز،، اَ

 دارد. سایر مهضهعات و شهاد،، قضاء، جهاد شت،ی، معجنائزاطعم ، تعمق، 

 

 . احادیث امام در حوزة عقاید2-3-2-۱-2
سدیث است؛ ک  بیشتر، اختصاص  5966اسادیث اما  صادق  ع( در سهزة عقاید، بالغ بر 

از آن، امامت دارد. باب ایمان و ک ر شامل مهضهعات  ت ایمان و ک ر و پرب  مهضهعا
- هنا هنی از جمل  درجات ایمان، ایمان و اسال ، فضل ایمان و یقین، اخالص، سب فی

 اهلل، س ن ظن باهلل، عالمات مؤمن، ارکان ک ر و غیر، است.  
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جامع  باعث  ردید، تا  های رایج درشرایط ویژة زمانی اما  و کثرت عقاید و اندیش 
های کالمی خهد نمهد، ک  غالباً ب  شول مناظر، و ای ب  ارائة اندیش ایشان اهتما  ویژ،

زی تند پرسش و پاسخ، صهرت  رفت  است. م لمانان و ستّی شیعیان در بالد مختل ی می
و عد  دسترسی ب  اما  و سضهر در جل ات مختلف و  اهی اهل سنّت، مهجب  رایش 

شد. برخی های ناب اسالمی ب  انهاع انحرافات مین ب  فرق مختلف و اختالط اندیش آنا
دیدند؛ مانند مرجئ  ایمان را ب  باور قلبی منحصر کرد، و لزومی ب  ابراز آن در عمل نمی

برخی نیز مانند جبری  و قدری  در اختصاص جبر و ت هیض میان بند، و پرورد ار افراط و 
روزی اما  و یارانشان در هارد ب یاری از این دست مهجب تالش شبان کردند. مت ریط می

 (. ۴7، 6: 1۴07شد  ر.ک؛ کلینی، های ناب اسالمی ب  مرد  میت هیم اندیش 
 یاز م هه  ساز ینشان از آن دارد ک  مهج اما ، یاسادیث اعتقاد مجمهعاز  یبرآیند

مهم  ینقش ،عریف این م اهیمشخص سضرت در تدقیق و ت بهجهد آمد، بهد.در آن عصر 
ا ب یار داشت، امر یا هن  مباسث فاصل است. با وجهد آنو  محیط مدین  از اینای ا کرد،
مختلف در مهسم سج و در مجلر درس و بحث  یهاسرزمین انبا اندیشمند اما ارتباط 
 یا برار یچنین زمین  و ضرورت، ى از اهل زندق  و دهرید ستّ ،یمذهب مختلف یهااز طیف
 ،1: 1۴07 ،کلینی ر.ک؛ بهدسضرت فراهم آورد،  یاعتقاد یهادر آمهز، یسازم هه 

 (. 7۴د72
تهسید ب   ةاتصال آمهز ةاما  ب  عنهان نقط یهادر آمهز،یوی از مباسث پرب امد 

از سضرت بر این آمهز،  یددر اسادیث متعدر ؛ ک است خدا سجت ةدیگر مباسث، م ئل
 ؛ بلو  رددیساصل نمب  خهد هدایت و معرفت ان ان خهد ین منظر از ااست. تأکید شد،

او فراهم آورد و بر  یبر خداست ک  ان ان را هدایت کند و تهفیق ک ب معرفت را برا
 (. 167د162، 1: 1۴07 ر.ک؛ کلینی، ان ان است ک  این مههبت را بپذیرد و از آن تن نزند

  م ائلی بهد، ک  در زمان اما  صادق ع( ب   ری و افراط، نیز از جملوجهد اندیشة غالی
ها اوج خهد رسید و اما  بیش از هر چیز ب  مبارز، با  رو، غالیان برخاست  و در مهاجه  با آن

 (.۴18، 2: 1۴07 ریزی جز تبیین جایگا، واقعی اما ، در میان مرد  ندارد ر.ک؛ کلینی، 
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 امام در حوزة اخالق . احادیث2-3-2-۱-3
از آنجا ک  امامان ب  عنهان پیشها و  است. ثیسد 20۴3اخالق  ةاما  در سهز ثیاساد

 ،اما  یهادر آمهز،دارند؛ الگهی بشر در سازند ی رفتار و خلق و خهی نمهن   ا  برمی
  ک   هن. هماناندکامالً در هم تنید،این دو  نبهد، و جدا و اسوا  مهضهع اخالق از عقاید

در سخن از دید ا، سضرت در خصهص ایمان و رجاء   ت  شد، اما  صادق ع( ب  
عمل و اخالق با عقاید در  ةرابطو  استمیان ایمان و عمل قائل بهد، ،وثیق یارتباط

 (.202: 18، 1389قرار  رفت  است ر.ک؛ پاکتچی، مهرد تهجر  سضرت ب یار  هایهزآم
الی روایات فقهی و پیرامهن اخالق از الب   ع(در پژوهش ساضر اسادیث اما  صادق

تر، این روایات در دوسهزة است. ب  منظهر است ادة بهتر و کاربردیاخالقی استخراج شد،
های اخالقی اما  ب  هر اخالق فردی و اخالق اجتماعی جای  رفت  و چهن برخی از آمهز،

ن فردی د اجتماعی در نظر دو سمت فردی و اجتماعی  رایش داشتند؛ بخشی نیز با عنها
است. مراد از اخالق اجتماعی در این پژوهش دستهراتی است ک  در روابط  رفت  شد،

متقابل م لمانان در جامع  کاربردی بهد، و مراد از اخالق فردی کاربرد دستهرات در 
 زند ی شخصی یک م لمان است.
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سدیث و در سهزة اخالق 1۴97در سهزة اخالق اجتماعی، بالغ بر   ع(روایات اما  صادق 
ک  در سهزة سدیث است. این 227اجتماعی_سدیث و در طبقة فردی 5۴6فردی، بالغ بر 

اجتماع شمار دستهرات اخالقی در روابط متقابل بیشتر است؛ ساکی از اهمریت جایگا، 
اری م لمانان در این سهز،، از منظر اما  است؛ زیرا یک ان ان، در سهزة روابط متقابل اثر ذ

و اثرپذیری بیشتری دارد و آنجاست ک  کهچوترین رفتار هر ان ان در روند سرکت اجتماع 
 اثر ذار است؛ هر چند ک  سازند ی اجتماع در  رو سازند ی فردی است. 
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 گیرینتیجه
سدیث نقل شد، طبق آمار ارائ  شد، از روایات، در کتاب م ند االما  الصرادق، بیشترین 

 یری ن بت ب  سایر اسادیث، ب  م ائل فقهی اختصاص دارد؛ ک  از اما ، با اختالف چشم
 ردد ک  در پر از تحلیل و بررسی مقتضیات ساکم بر دوران زند ی اما ، آشوار می

های فقهی و است اد، از راهوارهای متنهع در ارائة اسوا  عملی اسال ، آن دوران، استنباط
شدند ک  تا رواج یافت  و با  ذر زمان م لمانان با م ائل و مشوالتی روبرو میب  شدت 

آن زمان مطرح نشد، و ب  نظرشان راهواری برای آن در قرآن و سنّت وجهد نداشت و 
همین م أل ، عالمان دینی را ترغیب کرد، تا درصدد سل م ائلی برآیند ک  مرد  آن 

کردند. در پی این تالش عالمان دینی ج تجه می زمان در یر آن شد، و پاسخ آن را نزد
و تواپه، عالمان اسالمی هر کدا  ب  سمتی  رایش پیدا کرد،؛ برخی ب  سمت روایات و 

هیچ ضابطة م تحومی، متمایل و در مقابل،  روهی سنّت و است اد، از نقل سدیث بی
ضابط  را شیهة کار  رایی بیبهدند ک  در سختی اعتماد ب  روایات، افراط کرد، و رأی

داد و هیچ وسدت خهد قرار دادند. در چنین فضایی، هر کر شیهة خاص خهد را ارائ  می
های اعتقادی از جمل  مرجئ ، نیز روشی در میان م لمانان، وجهد نداشت. در مقابل،  رو،

ن ت  در اهتما  اما  ب  م ائل فقهی اثر ذار بهدند. مرجئ ، ایمان ب  خدا را اصل و کافی دا
های دان تند. بر همین اساس اما  صادق ع(، فعرالیتو عمل ب  اسوا  را ضروری نمی

چشمگیری در زمینة باروری فق  شیعی و زدودن آن از انحرافات فوری ناشی از افراط و 
دو  کرد، و دایپ ایافت ی نظا  وردیرو ،، فق همین دوراندر کردند. ت ریط را دنبال می

( در مقابل این اما  صادق ع ؛ ک عرص  شد، بهد نیوارد ا زی را ننقل  را وعقل وردیرو
دو  رو،، روش تحلیلی خاص خهد را ارئ  دادند. آنچ  از مطالعة روش فقهی اما ، 

شهد این است ک  در نظا  فقهی اما ، فهم عقلی و نقل در راستای یودیگر استنباط می
ضابط ، اما  ا ر چ  با اجتهاد بیکند. یک دیگری را نقض نمیسرکت کرد، و هیچ

مخالف بهد، لیون هر ز از نقش عقل در استخراج م ائل فقهی غافل نشد، و ستّی در 
  زینش نقل، ب یار از آن است اد، نمهدند. 
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تهان ب ت  ب  عهامل خاصی بر اساس این پژوهش، کثرت اسادیث اما  صادق ع( را می
های اجتماعی، ن و عباسیان، آش تگیاز جمل  سضهر در سد فاصل ساکمیت امهیا

 یری م ائل جدیدی آمهزی، سدفاصل زمانی از صدر اسال  و شول رایش مرد  ب  علم
ج تند دان ت؛ ک  اینها هم  از عهاملی است ک  در رونق ک  مرد  پاسخ آن را نزد اما  می

ان، در م انید سدیث از ایش 30101اسادیث ایشان تأثیر  ذار بهد،؛ تا آن جا ک  بالغ بر 
 است.مذکهر نقل شد،
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