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چكيده:
آنه قرارد،همو�در حديث ثقلين و ديگر بيانات خو�(ص)م�ل اكرسو   از آنجايى كه ر

(ع)م است كه اهل بيـت�ده�اند پـس الزفى كرا دو اصل جدا نشدنى مـعـرت رو عتر

 كاملى از يـك?نهنمـو(ع )�آن باشند،از اين رو امـام صـادق �الگويى همسنگ بـا قـر
تو آياتا در پرت رآنى هستند.هنگامى�كه شخصيت حضرانسان متربى به تربيت قر

آن ناطقى هستند كهاهيم يافت كه ايشان همان قرخوار دهيم درسى قرد بررآن مورقر
فته است.ايشان نه تنها در اخالق بلكه در علم،عبادت،ه رايات بدان اشاردر رو

اساس اين ابعاد به تربيتده وبرخويش بوگارآمـد روزمينه�ها سرسياست و ساير ز
سى بخشىداخته�اند.در اين مقاله سعى بر آن است تا به بررد پران خواصحاب و يار

دازيم.بپر�(ع)���آنى امام صادق�اندك از شخصيت قر
آنى،اخالق،علم.عبادت.�،شخصيت قر(ع)امام صادق�ه�ها:اژكليد و

مقدمه
آن جدا نشدنى�و قر(ع)اتر بين شيعه و سنى است،اهل بيت�ايات ثقلين كه متو   بنابر رو

اهيماين هنگامى�كه مى�خوآن ناطق�اند.بنابرهستند.به بيان ديگر ايشان اسالم مجسم و قر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از .ان اهو*استاد دانشگاه شهيد چمر
از.ان اهوشد ـ دانشگاه شهيد چمرشناسى ارى كار**دانشجو
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ه أطهارّ يكى از أئم?هگزينيم فقط كافيست به سيرد براى خـوآن برالگويى كامال منطبق با قر
آن و با آيات آن مقايسها در كنار قراجعه كنيم و هنگامى�كه مناقب و فضائل اخالقى آنان رمر

نيز فضايل اخالقى مسلمانان(ع) د.در اين ميان،امام صادق�اهيم بركنيم به اين مهم پى خو
ندگى سال ز٦٥ل ت در طودند.آن حضرسانده بوب راه علم و دانش به كمال مطلوا از رر

دندكهده بوكرد م نفسانى و فضايل اخالقى خو مكار?ا شيفتـهست و دشمن رد،چنان دوخو
نه تنها در���(ع)انده�اند.فضيلت امام صادقت سخن رحتى علماى سنى،در فضايل آن حضر

د.تنى،عفو و گذشت و…نيز بواضع و فروعلم بلكه در صبر و شكيبايى،تو
دازيم.��پر(ع)آنى امام صادق�سى شخصيت قر   در اين مقاله سعى بر اين است تا به برر

اهيماجه خوسعت اطالعاتى مواجعه كنيم با چنان وندگى ايشان مره و زمانى كه به كتب سيرز
انيم به شناخت كاملى ازت عدم دسته بندى و تفكيك صحيح آنها،نمى�توشد كه در صور

ا به خوبىآنى ايشـان رانيم شخصيـت قـراى اين�كه بتـواين برت دست يابيم.بنـابـرآن حضر
ار دهيم.از اين�سى قرد بررا از چند بعد مورت رندگى حضرم است كه زشناسايى كنيم الز

داخت.اهيم پرسى ابعاد شخصيتى ايشان خو،به برر(ع) امام صادق�?ندگى�نامهرو پس از ذكر ز

ندگى نامهز
لدى در مدينه متول سال هشتاد و سه هجرروز هفدهم ماه ربيع األو(ع)�   امام صادق�

ال سال يك صد و چهل و هشت در سن شصت و شـشجب و يا شوشد و در نيمه ماه ر
مان حيات جدشده سال در زازمدت دو(ع)�ت صادق�دند.حضرموحلت فرسالگى از دنيا ر

حلت پدرد و مدت سى و چهار سال هم بعد از رش بوده سال هم با پدرد و نوزندگى كرز
ام خالفت هشام بن عبد الملـك وّدند.امامت ايشان مصادف بـا أيش امامت كـرارگوبزر

اهيم بنف به ناقص و ابرليد بن عبد الملك معروليد بن يزيد بن عبد الملك و يزيد بن وو
اسان قيامچم سياه از خراهن سياهان با پرد.پس از اين پيران بن محمد حمار بوليد و مروو

مانز(ع)��ت صادق�فته شد و به دست عباسيان افتاد،حضردند و خالفت از بنى اميه گـركر
د و درفات كران خالفت أبو جعفر منصور در مديـنـه ود و در دورك كـرا هم دره راين�گرو

١ده شد.به خاك سپر(ع)�ت امام حسن�كنار قبر پدر و عمويش حضر

سيدند:امام�پر(ع)ده�اند كه از امام زين العابديـن�ايت كرندى رواو إبن بابويه و قطب ر
سيدند:بعد از او اماما مى�شكافد».پركه علم ر(ع)�دند:«محمد باقر�موبعد از تو كيست؟فر

اد اهل آسمان�ها صادق است».گفتند:چركه نام او نز(ع)�دند:«جعفر�مود؟فراهد بوكه خو
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ادند:«خبر داد مرمواستگوييد؟فـر شما صادق و ر?ا صادق مى�نامند و حال آن�كه همـهاو ر
ند من جعفربن محمـد بـنن فرزد:«چوموت فركه آن حضـر(ص)��ل خدا�سوش رم از پدرپدر

اهدند او جعفر نام خوا كه پنجمين فرزا صادق ناميد؛زيرد او رلد شو�متو(ع)على بن الحسين�
اب؛ّكذد خدا،جعفـرد و او نزاهد كرى امامت خـوا،دعوى افتـرغ و از روداشت و به درو

٢ا كننده بر خداست».يعنى: افتر

(ع)ابعاد شخصيتى امام جعفر صادق
هاشيده نيست.ايشان در تمامى�عـصـربر كسى پـو(ع)�   فضايل و مناقب امام صـادق�

د كهنه�اى بوده�اند.شخصيت ايشان به گواد بوه نه تنها معلم شيعيان بلكه تمامى�افـرارهمو
ت دراقع شخصيت حضـرند.در وه ببـرمينه�هاى مختلu از آن بهـرانستنـد در زاد مى�توافر

خى از ابعاد شخصيـتـىنه به بـراى نمـوح مى�باشد كه بـراياى متعددى قابـل طـرابعاد و زو
ه مى�كنيم:ايشان اشار

م اخالقى،سجاياى عالى اخالقى هستند كه صفت انسـانمكارال* :بعد اخالقى:
ند و هميشه و در هر عملى بروز وندگى او مى�شواى زء اليتجزم جزند و اين مكارمى�شو

م اخالقىد.عالى�ترين مكارندگى مى�كند و با آنها نيز مى�ميرم زند.او با آن مكارظهور دار
� از٣ده�اند.م بواع مكار انو?د تمام كنندهده و ايشان با بعثت خـومو�ابالغ فر(ص)م�ا پيامبر اكرر

آنجا كه دين و اخالق دو حقيقتى هستند كه در ديانت اسالم و ساير اديان از هم جـدايـى
٤ش داده است.ا در مسائل اخالقى گسترد رند،اسالم منطق خوندار

»ËÓ≈½]pÓ� ÓFÓš vKÔKÔŽÅoÓErOÌ«مايند: مى�فر (ص)مآن كريم خطاب به پيامبر اكرند در قر   خداو
مايند:«عليكممينه مى�فر�در اين ز�(ص)ماست خلقى عظيم».پيامبر اكر؛«و تو ر)٤/ ٦٨(القلم،
نداستى كه خداوم اخالق،به ر بعثنى بها؛بر شماست مكارّجلوّ الله عزّم االخالق فإنبمكار

٥ده».ث كرا با آنها مبعو مرّجلوّعز

ليت خطيـر�عهده�دار اين مسـئـو(ع)مين� معصـو?ّه�أئـم(ص)م�ل اكرسوحلـت ر      بعد از ر
هنـگندگى فرجب ساز�مو�(ع)صيه�هاى اخالقى و تربيتى امـام صـادقشدند.سخنان و تـو

م اخالقىى آنان از فضايل و مكاردارخورم برصيu شيعه و لزود.در تومى�اجتماع بوعمو
صيه ايشان به عبدالله بـنسيده است كه تـو�به ما ر(ع)امام صادق�ايات متعـددى ازشيعه رو

٦جندب در اين شمار است.
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دازيم:ار مى�پرگوخى ابعاد مهم اخالقى اين امام بزر اينك به بر
سيدن به آن كار آسـانـىگترين فضايل اخالقـى كـه ريكى از بـزر. عفو و گذشـت:١

فتن خطاهاى آنان است.ادامه حيات اجتماعىان و ناديده گرح گذشت از ديگرنيست،رو
ق خويش سختگيراهند در استيفاى حقودم بخو مر?مبتنى بر عفو و گذشت است.اگر همه

ح صفااهد شد و روندگى بسيار تلخ خوشى نكنند زشى چشم پوچكترين لغزباشند و از كو
šÔ�«cÚFÓHÚuمايند:«آن مى�فرند در قراهد بست.خداوخت بر خوو صميميت به كلى از جامعه ر

ÓË Ó√Ú�ÔdÚÐ �UÚFÔdÚ·Ë Ó√ÓŽÚd÷ÚŽ Ós�« Ú−Ó¼UKsOÓ«دهارد قر خو?ها شيو؛«عفو و گذشت ر) ٧/١٩٩اف،(األعر
دان».ى بگرت نما و از جاهالن روو به نيكى�ها دعو

ها و اخالق و از خاندانى است كه شيو تقو?ه�نيز مانند اجدادشان اسو( ع)   امام صادق�
د يا به ايشان بـدىش آنان عفو و گذشت مى�باشد.اگر از كسى خـطـايـى سـر مـى�زو رو

٧فت .ا ناديده مى�گرأفت و مهربانى از خطاى او مى�گذشت و اشتباه او رد با كمال رمى�كر

د و تاا برعمويت اسم تورد:فالن پسرض كرسيد و عر�ر(ع)دى خدمت امام صادق�   مر
د كـه آبمود فرت به كنيز خوا گفت.حضرد و به شما ناسزانست بد�گويى كرآنجايى كه تو

دمى گفت:من بـا خـواوفت و داخل نماز شـد.رضو گـرايش حاضر كند.پـس وضو بـرو
دند:مواندند و فركعت نماز خوت دو را  نفرين كند.حضراهد او رت مى�خوگفتم كه حضر

م تو از من بيشتر استد و كرا بخشيدم و جـود،من او ردگار من،اين حق من بو«اى پرور
٨ا ببخش».پس او ر

ا بـهد ران خوج مى�نهد و پيـرودين مقدس اسالم به كسب و كـار ار. كار و تالش:٢
ÓS–Ó( «ÔCOÓXB�« ]…öÔ% Ó½UÚ²ÓAdÔ«Ë%«مايد:آن كريم مى�فرند در قـركار و فعاليت امر مى�كند.خداو

%—_« wÚ÷Ë ÓÐ«Ú²ÓGÔ� «usÚ% ÓCÚqK�« ]t«،اكندهمين پرن نماز پايان يافت،در ز؛« و چو)٦٢/١٠(الجمعة
ا طلب كنيد».ق خدا رشويد و رز

د نيز دردند بلكه خوت مى�كرا به كار و تالش دعوان رنيز نه تنها ديگر(ع)�    امام صادق�
دند.ل به كار بوعه مشغوم تابستان در مزرهاى گرروز

عها ديدم كه در مزر�ر(ع)ايت است كه مى�گويد:امام صادق�    از أبى عمرو شيبانى رو
تاهن آن حضرده است آن چنان كه پـيـرق زيادى كردن است و عـرل بيل زخويش مشغـو

ا انجام مى�دهمه بدهيد من اين كار ره به ايشان گفتم:اگر اجازخيس شده با ديدن اين منظر
ابرى خويش در برد در طلـب روزم كه مرست دارد:«دومواحت كنيد.امام فـرتا شما استر
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٩د».آفتاب اذيت شو

انىاواى اهميت فره دارارعاتى كه در دين اسالم هموضويكى از مو. صبر و شكيبايى:٣
اى دست�نج برده،صبر و شكيبايى مى�باشد.حقيقت صبر همان استقامت و تحـمـل ربو

٩٣ه و  سور٤٥بار در ١٠٣دا آن حدوه صبر و مشتقات آن در قراژيافتن به هدف است.و
د شده است.ار آن و?هى هم دربارايات بسيارآيه آمده است و رو

نج و مشقت و اطاعـتابر رد كه تحمل در برده�اى دار   صبر و شكيبايى معناى گستر
ا دربرامل گنـاهـان ركش و ايستادگى در مقـابـل عـوس�هاى سـره با هـودگار و مبـارزپرور

�١٠د.مى�گير
ى نفس بـردداراغب در معناى صبر چنين گفته است:صبر يعنى :شكيبائـى و خـور
ىددارع،خوا كه عقل و شرا مى�طلبد يا آنچه رع حكم مى�كند و آن را كه عقل و شرآنچه ر

١١ا اقتضاء مى�كند.نفس از آن ر

�¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó«مايد:آن كريم مى�فرند در قرخداو¬ ÓMÔÝ« «uÚ²ÓFMOÔÐ «uB�U]³ÚdË ÓB�«]…ö≈ Ê]K�« ]tÓ� ÓlÓ

B�«]ÐUds¹Ó«ده�ايد،از شكيبايى و نماز مدد جويـيـد؛ «اى كسانى كه ايمان آور)٢/١٥٣ة،(البقـر
كه خدا با شكيبايان است».

ندگىادث تلخ زدند و در تمام مصائب و حوه صبر و استقامت بوايان ما نيز اسوپيشو
ى و آثار شكست نشان ندادند.د بى صبرار ايستاده و حتى يك بار از خوه استون كوهمچو

ند او عيادتسيدم تا از فرز�ر(ع)ده كه:خدمت امام صادق�كلينى از قتيبة أعشى نقل كر
م حالدم:فدايت شوض كرهناك است.عـركنم.ديدم امام  بر در ايستاده و غمين و اندو

د سپسنگ كرد:«مى�بينى كه سخت بيمار است».پس ساعتى درمودك چطور است؟فركو
د.گمانفته بوه از آن رد و آثار غم و اندوه�اش شاد بون آمد در حالى كه چهرى ما بيروبه سو

دك چطور اسـت؟م حال كـود يافته است گفتـم:فـدايـت شـودك بهبـودم كه حـال كـوكر
احت ود شما نارنده بودك زم هنگامى�كه كوفت».گفتم:فدايت شواه خدا رد:«او به رموفر

(ع)د:«ما اهل بيت�موا؟!فرن شد،چرگود حالت شما دگرن كه بمرديد اما اكنوهگين بواندو

د به قضاىاقع مى�شوهناكيم اما هنگامى�كه مصيبت وسيدن مصيبت غمين و اندوپيش از ر
١٢ديم و تسليم امر خدا مى�شويم».د مى�گرالهى خشنو

د ود دارجوانى واواهد فرشـو(ع)�� در باب عظمت علمى�امام صـادق�ب: بعد علمـى:
 سال امامت٣٤ل طو�در(ع)ل دانشمندان شيعه و اهل سنت مى�باشد.امام�د قبواين معنا مور
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جع دينـى ود و مردان و دانشمندان اسالمى�گشـوى شاگرا بررواب علم رد ابـوالنى خوطو
د آمدهجوصت  مناسب سياسى كه به وجه به فـر�با تو(ع)ديد. امام صادق�علمى�شيعيان گر

هنگىمينه اجتماعى،دنباله نهضت علمى�و فرد و با مالحظه نياز شديد جامعه و آمادگى زبو
د ود آورجوگى به وسيع علمى�و دانشگاه بزر و?هفت و حوزا گـر�ر(ع)ش امام محمد باقر�پدر

نجسته اى همچوگ و بردان بزرم عقلى و نقلى آن روز،شاگرشته�هاى مختلu علـودر ر
هشام بن حكم،محمدبن مسلم،أبان بن تغلب،هشام بن سالم،مفضل بن عمر،جابربن

چهت هرى باقدرشته اند.وار نفر نوا بالغ بر چهار هزد كه تعداد آنها رحيان و...تربيت كر
اى جهان اسالم و تشيعا برگى راث عظيم و سترد و ميرگ علمى �برپاكرتمام�تر نهضت بزر

از� ايشاند و آود در مسائل علمى�بوترين فرعصر خويش،نام آور�در(ع)باقى نهاد.امام صادق�
تاسر ممالك اسالمى�شنيده مى�شد؛بدين سبب هيچ يك از امامان ديگر ما به تعداددر سر
ند.چنان كـهايت ندارايات ايشـان رود نداشتند و به تـعـداد روت شاگردان آن حضـرشاگر

دند ود مى�آورسر تعظيم فرو(ع)ابر عظمت علمى�امام صادق گ در برفقها و دانشمندان بزر
نه:اى نمودند.برا مى�ستوى علمى�او رتربر

ّدقه حنفى،مى�گفت:من دانشمندتر از جعفربن محـماى مشهور فرحنيفه پيشو   أبو
١٣نديده�ام.

دم گشته ود مرت نقل شده كه زبانزم از آن حضرى علو   شيخ مفيد مى�نويسد:به قدر
ه او علم و دانشاد خاندان اوبه اندازه آن همه جا پخش شده است و از هيچ يك از افرازآو

١٤نقل نشده است.

د،�بو(ص)ل�سوت رندان حضرد اعلم فرزمان خو�در ز(ع)سى مى�گويد:امام صادق   طبر
١٥جمندى داشت�.د خاصه و عامه مقام ارو در نز

نقل شده از كسـى(ع)��ب در�«مناقب»�گويد:دانش�هايى كه از صـادق�   إبن شهر آشـو
ثيق� شده�اى از مذاهب مختلu كه ازثان توّديگر نقل نشده است،و حديث�شناسان،محد

١٦ار تن دانسته�اند.ا چهار هزده كه تعدادشان رى كردآورده�اند و گرى حديث نقل كرو

لسوك رحى الهى است كه بر قـلـب مـبـارآن كتاب آسمـانـى و وقرآن:.علم بـه قـر١
فته است.اين كتاب�جاى گر(ص)دى پيامبر�جوف ول شده و تمام معانيش در ظر�ناز(ص)�خدا�

ى است كه هيچاى باطن�هاى متعدد ديـگـرد و باطنش نيـز دارآسمانى ظاهر و باطنـى دار
�بعد از(ع)ه أطهـار��ّاسخين در علم» كه أئـمد،جز «رگاهى كامـل نـداركس بر تمامى�آنهـا آ
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آنآن و مفسر قر�نيز معدن علم به قـر(ع)مى�باشند.در اين ميان امام صـادق�(ص)�ل خدا�سور
ايى،اكثريت قريب به اتفاق احاديثى رواجعه به كتب تفسيرنه�اى كه با مرمى�باشند.به گو

نه:اى نموآن كتب متعلق به ايشان مى�باشند.بر
مايند:ن در علم مى�فراسخوان و در تفسير ره آل عمر سور�٧در تفسير آيه (ع)امام صادق�   

ن در علم،اسخوة من بعده عليهم السـالم؛رّمنين و األئمن فى العلم أمير المـؤاسخو«الر
�١٧بعد از او مى�باشند».(ع)ه�ّ�و أئم( ع)ت على�حضر

ما يند:«من، مى�فر)٣/١٧ان،(آل عمر»ËÓ�«ÚLÔ@Ú²ÓGÚHds¹ÓÐ Ý_UÚ×Ó—U«   ايشان هم�چنين در تفسير�
اظب على ذلك حتىة و هو قائم فوسبعين مرب اليه»«استغفر الله و أتوتره إذا أوترقال فى و

ة من الله تعالى؛هرجبت له المغفرتمضى له سنة كتبه الله من المستغفرين باألسحار و و
تبه بگويد در حالى كه ايستاده است وا هفتاد مرب اليه»رالله و اتوتر«استغفركس در نماز و

ةار مى�دهد و مغفرا از مستغفرين باالسحار قرند او را ادامه دهد خداوتا يك سال اين كار ر
١٨د ».اجب مى�شواو والهى بر

اجباتار كسى است كه واومايند:«همانا نام و معناى ايمـان سـز   امام صادق مى�فر
ىا انجام ندهد و از آن�هـا دوره رسته و گناهان كبيـرا انجام دهد آن هم به طور پيـوگ ربزر

ه ايماندد از گستره گرتكب گناه صغيرك كند و مرا ترچك ركند.اگر كسى طاعت�هاى كو
�ÊÚð Ó−Ú²ÓM³ÔC «uÓ³ÓzUdÓ≈«مايد:آن كريم مى�فـرند در قرا خداود زيرج نمى�شوخار Óð UÔMÚNÓuÚÊÓŽ ÓMÚtÔ½ ÔJÓHÒdÚ

ŽÓMÚJÔrÚÝ ÓOÒ¾ÓðUJÔrÚË Ó½ÔbÚšKÚJÔrÚ� ÔbÚšÓC öÓdL¹Î U«،ا ازگى كه شما ر؛« اگر از گناهان بزر)٣١/ ٤(النساء
ا به مكانى نيكـوده�اند اجتناب كنيد،از ديگر گناهانتان در مى�گذريـم و شـمـا رآن نهى كر

هتكب گناهان كبيرد و اگر كسى مره نمى�شوش شامل گناهان كبيرمى�آوريم».�يعنى:آمرزدر
منى كـه آنها كيفر مى�بيند.اين است حقيقت و صفت ايمـان و صـفـت مـؤ?اى همـهشد بر

١٩اب و پاداش است.ار ثواوسز

مايند:«إنان مى�فره ى آل عمر سور�٧در تفسير محكم و متشابه در آيه �(ع)   امام صادق
من به و النعملمن به و نعمل به،و أما المتشابه فنؤآن محكم و متشابه،فأما المحكم فنؤالقر

اى محكم و متشابه است ما به محكم ايمان مى�آوريم و به آن عمل مى�كنـيـمآن داربه؛قر
٢٠لى به متشابه ايمان مى�آوريم اما به آن عمل نمى�كنيم».و

اانين دين رة،امام بايد تمام احكام و قوّ إمامي?طبق عقيـده. علم به احكام فقهى:٢   
ا بشناسد صحيح و باطل ر?د بداند؛عقيدهت داردم ضرورى مرى و اخرواى سعادت دنيوكه بر

د نيـاز امور جامعه مـور?هشاد و هدايت انسـان�هـا و اداراى ارو به طور كلى به آنچـه كـه بـر
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اىن امام و پيشواضح است،چواست،اطالع كامل داشته باشد.دليل بر اين مطلب بسيار و
 اين مطلب آن است كه به تمام حقائق آشكار و?مه بارز انسان كامل است.الز?نهدينى نمو

ط به ديات و قصاص ودم در يكى از امور مربوگاهى داشته باشد.ممكن نيست مرپنهان آ
سى آن عاجز باشد و به كليـد آن دسـتـرّلى امام از حـلند،وه محتـاج شـومعامالت و غيـر

نداشته باشد.
ا تدوينر(ص)�ده و فقه آل محـمـد�اد نسبت به اين احكـام بـوگاه ترين افـر   ايشـان از آ

ى،فقها بنيان نهاده است.از همين رواب فقه و احكام فقهى شيعه رى از ابوده و بسيارنمو
ى گويند.ا فقه جعفرشيعه امامى�ر

نه اى كه فقيهانع فقه است،به گوضوموت در   بيشترين أحاديث نقل شده از آن حضر
مايند:«خداا تشكيل مى�دهند.ايشان مى�فـر�ر�(ع)هسته� اصلى اصحاب خاص امام صادق

ده، و علمى�كه جز او كسى نمى�دانـد،سل تعليم كرد؛علمى�كه به مالئكه و ردو علم دار
ىص خدا است اگر چيزسل بدانند ما نيز مى�دانيم و از علمى�كه مخصوا مالئكه و رآنچه ر

اىانين الهـى داراين ايشان نسبت به احكام و قـوبنابـر٢١اهد آمد».د پيش ما خـوج شوخار
ان است كهاوفر�بسيار(ع)ش شده از امام صادق�ارن فقهى گزدند.متوى بوعلم و تسلط بسيار

نه به بيان چند حديث اكتفا مى�كنيم:اى نموبر
سيـدم�پر(ع)اج گويد:از امام صادق�ّب فسخ به خيار رؤيت:جميـل بـن درجول: وّاو

گشتها ديده و بازفتـه و آن رمين رد بر سر آن زا خريده است و خوى رارمين كشتزشخصى ز
ده استسى كـرا بررفته و آن رميـن راغ زداخته و به سرا پرلى هنگامى�كه بـهـاى آن راست و

اشنده حاضر نيست بيع رده است در حالى كه فروشنده كرنپسنديده و تقاضاى فسخ از فرو
ا ديده وصد آن رد و نه درده و نوا زير و رو كرمين رد:«اگر همه آن زمو�فر(ع)�فسخ كند امام�

ا باز پساند آن ر�يعنى:مى�تـو٢٢د».صد باقيمانده كه نديده است خـيـار رؤيـت داريك در
دهد».
ه حلبى گويد:از امامّد:عبيد اللفته شو و آن�كه شهادتش پذيرّدم: آن�كه شهادتش ردو
هد:«آن�كه گمان بد در بارموفته نيست؟فردم چه كسانى شهادتشان پذيرال كر�سؤ(ع)صادق�

ل شهادتش نفعى عـائـدشهم باشد،ديگر آن�كه در قبـوّد،و آن�كه در دينش مـتده شواو بر
ى گويد:اوهم،دشمنى باشد».رّعى عليه؛يعنى:متّد،و شهادت آن�كه ميان او و مدبشو
د:«اين دو همان كسانى هستند كه گمانموت فردم پس فاسق و خائن چه؟حضرال كرسؤ

٢٣همند».ّد،و در دينشان متده مى�شوه�شان بربد در بار
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(ع)كريا بن مالك جعفى از امام صادق�د: زم:خمس به شش قسمت تقسيم مى�شوسو

ËÓŽ«ÚKÓL?Ô«u«مايد:سيدم كه مى�فرند پراجع به اين سخن خـداوت رنقل مى�كند كه از آن حضر

√Ó½]LÓž UÓMLÚ²ÔrÚ� sÚý ÓwÚ¡Ì% ÓQÓÊ]� K]tš ÔLÔ@ÓtÔË Ó�dK]ÝÔ‰uË Ó�c�« ÍÚIÔdÚÐÓË vÓ�«ÚOÓ²Ó�UÓË vÓ�«ÚLÓ@ÓCUsOË ÓÐ«Ús@�« ]³qO≈ ÊÚ

CÔMÚ²Ôr?Ú�¬ ÓMÚ²ÔrÚÐ K?�U]tË Ó�Ó√ UÓ½Úe?Ó�ÚMÓŽ UÓKÓŽ v?Ó³Úb½Ó¹ UÓu?ÚÂÓ�« ÚHÔdÚ(ÓÊU¹ Óu?ÚÂÓ�« Ú²ÓIÓ�« vÚ−?ÓLÚFÓÊUË ÓK?�«]tÔŽ ÓKÓC vÔq?Òý ÓwÚ¡Ì

(Óbd¹«،االنفال)اى خدا وديد خمس آن بـر؛« و بدانيد كه آنچه به غنيمت به دسـت آور)٨/٤١
ا خمسىّد:«اممواه است�»؟فرماندگان در رپيامبر و خويشان پيامبر و يتيمان و مساكين و در

ف كند.و اما خمسىاست مصرسد كه هر كجا خوص خدا است به پيامبر مى�ركه مخصو
صى القربى هم مخصـوسد و خمس ذوص پيامبر است به خويشـان او مـى�ركه مخصـو

ست،اين چهار سهم مال�او(ع)خويشان پيامبر است و منظور از يتيمان،يتيمان اهل بيت�
ن مى�دانى كه ما صدقه نمى�خوريم و بر مااه،چوماندگان در رآنهاست،و اما مساكين و در

٢٤اه است».ماندگان در راى مساكين و درحالل نيست آن بر

ديـت وا عبـوآن كريم هـدف نـهـايـى از آفـريـنـش رند در قـرخـداوج. بعـد عـبـادى:  
�ËÓ«ده اند:فى كـردگار معربندگى؛يعنى:همـان عـبـادت پـرورÓš U?ÓKÓI?ÚXÔ�« Ú−s]Ë Ó½ù«Úf?Ó≈ ô

�OÓFÚ³ÔbÔÊË«،اى اين�كه عبادتم كنند».از اينا نيافريدم جز بر «من جن و انس ر)؛٥١/٥٦(الذاريات
ند متعالدن و غفلت نورزيدن از خداوه در ياد و ذكر خدا بواردگار و همورو عبادت پرور

�و(ص)م�ه پيامبر اكـره�ها در سيـره�هاى مهم دين اسالم مى�باشـد كـه ايـن آمـوزيكى از آمـوز
،همين بس كه(ع)س مى�باشند. در بيان شخصيت عبـادى امـام صـادق��در دستـر(ع)ه�ّأئم

ه دار،يا ايستاده بهد،يا روزج نبوت صادق  از سه حال خارمالك بن أنس مى�گويد: حضر
شاندگارگ،آنان�كه از پروراهدين بزرگترين بندگان و زعبادت و يا در حال ذكر و او از بز

[Ê≈«مايد:آنى مى�باشند كه مـى�فـر قر?اقع ايشان مصداق بارز اين آيـهدر و٢٥د.سند بـومى�تر

�«]cs¹ÓŽ MÚbÓ— ÓÐÒpÓ¹ ô Ó@Ú²ÓJÚ³dÔÊËÓŽ ÓsÚŽ ³ÓœUÓðtË Ó¹Ô@Ó³Ò×Ô½uÓtÔË Ó�ÓtÔ¹ Ó@Ú−ÔbÔÊËÓ «؛«آنها كه)٧/٢٠٦اف،(االعر 
ا تسبيـحند و او راند هيچگاه از عبادتش تكبـر نـمـى�ورزدگار تود پرورب ـ نزـ در مقام قـر

ايش سجده مى�كنند».مى�گويند و بر
تند از:نه�هاى فضيلت عبادى ايشان عبارخى از نموبر
نچوفتم وبه حج ر(ع)� مالك بن أنس مى�گويد:سالى با امام صادق�. خشيت الهى:١

كبمرد ازديك بوگير مى�شد و نزاست تلبيه گويد گلوكب نشست و مى�خوام بر مرقع احرمو
نهد:« اى پسر أبى عامر چگوموئى،فره بگو بايد بگـوّل اللسود بزير افتد،گفتم يابـن رخو
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«ال لبيك� ومايد: سم كه خداى عز و جل فر مى�تريك»ّهم لبّ «لبيك اللأت كنم بگويم:جر
٢٦».ال سعديك

�بين نخلستان�هاى(ع)ت صادق� حفص بن غياث گفت:حضرالنى:.سجده�هاى طو٢
دمفت شمرد، آنگاه سجده رع كركوفته رضو گرسيد ومائى رخت خرفت به دراه مى�رفه ركو

د:مود،آنگاه� فرما داده دعاهائى كـرخت خرتبه تسبيح گفت،سپس تكيـه بـه درپانصد مـر
ماد شاخه خرموند به مريم فرمائى است كه خداوخت خرحفص! به خدا قسم اين همان در

٢٧د».ايت بريزه برماى تازا تكان بده تا خرر

ائت آياتى ازل قر�در حال نماز مشغو(ع) نقل است كه: امام صادق�. حضور قلب:٣
انگشت حـاضـرن به حـال عـادى بـازفت و چـود ناگاه مـنـقـلـب شـد و از حـال رآن بوقـر
لد:«هنگامى�كه مشغومود كه در نماز به شما دست داد؟امام فرسيدند:اين چه حالتى بوپر

ند متعـال بـر مـنا از زبان خـداوسيدم كه گـويـى آن آيـات ردم به حالـتـى رار آيات بـوتكـر
٢٨اندند».مى�خو

ندگى اند.بديهى استه ز�هاديان خلق به بهترين شيو�(ع): امامان شيعه.بعد سياسى٤
ايط مناسب باشد.از جمله مهم ترينمينه�ها و شرگ بايد تمام زسالت بزراى ايفاى اين ربر

نا بدوندگى رن زه همه شؤوان ادعاى اداره�هاى «سياست» است.نمى�توآنها آشنايى با جلو
دد خوجوا در و�اين آشنايى عمـيـق ر(ع)آشنايى عميق با تدبير و سياست داشـت و امـامـان�

ه أطهار است.ّة أئماه اين مدعا سير�سياست عين ديانت است.گو(ع)ند،از منظر اهل بيت�دار
ان توّمت،در حدفتن حكوس در تدبير امور جامعه و به دست گرّات مقدهر يك از آن ذو

انندا جداى از ديانت مى�دانند،نمى�تودند.از اين رو،كسانى كه سياست رشش نموتالش و كو
به خوبى عهده دار تربيت سياسى(ع)�ى از ايشان باشند.در اين ميان امام صادق�عى پيروّمد

ه و اعمالدند اما در سيرد سياست نشده بواردند.اگر چه ايشان در ظاهر ود بوأصحاب خو
ل كلى سياست امـامآن مى�باشند.از جملـه اصـود تأييد قرد همان سياست مـدار مـورخو

ى مى�باشد.ت ستيز�و مهم�ترين آنها اصل طاغو(ع)صادق�

ىت ستيزاصل طاغو
ËÓ�«]cs¹Ół« Ú²ÓMÓ³ÔD�« «u]žUÔ uÓ√ ÓÊÚ¹ ÓFÚ³ÔbÔ¼ËÓË UÓ√Ó½ÓÐUÔ≈ «u�ÓK�«Åv]t«مايند:آن كريم مى�فرند در قر   خداو

� ÓNÔrÔ�« Ú³ÔAÚdÓ% ÈÓ³ÓAÒd?ÚŽ ³ÓœU«دند و بهت اجتناب كـر؛ «كسانى كه از عبادت طاغو)٣٩/١٧مر،(الز
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تت ده».طاغوا بشاراين بندگان مرت از آن آنها است،بنابرگشتند بشارند بازى خداوسو
ندگىل زد كه امامان در طوار داشته است و اين اصلى بونامه�هاى انبيا قرأس برى در رستيز

ت آنه با رژيم طاغوه به مبـارزارنيز همو(ع)�دند.امام صـادق�دار نبوخويش از آن دست بـر
تند از:ت عباره با طاغواى مبارزه�هاى ايشان برداختند.از جمله شيومان مى�پرز

فت وال از ر�معمـو(ع) امام صادق�ت:ى با دستگاه طاغـول: عدم همنشينى و همـكـارّاو
ـ جز در مو ـ سرباز مى�زارآمد به دربار منصور  ف منصورد و به همين سبب هم از طرد خاص 

ان به ديدارا مانند ديگرت گفت:چرى به آن حضرفت.چنان�كه روزار مى�گراض قرد اعترمور
ةد:«ليس لنا ما نخافك من أجله و ال عندك من أمر اآلخـرمواب فرد؟امام در جواو نمى�رو

يك بها،فما نصنع عندك؟؛ ماّاها نقمة فنعـزيك و ال ترّال أنت فى نعمة فنهنك له وجومانر
ى نيست كه بـه آنت پيش تو چيزسيم؛و از امر آخرده�ايم كه به جهت آن از تو بتـرى نكركار

اا به تو تبريك بگوييم و تو آن راقع نعمتى نيست كـه آن رار باشيم؛و اين مقام تو در واميدو
�بديـن٢٩ى بدهيم،پس پيش تو چكار داريم؟».ا دلدارد نمى�دانى كه تـو راى خومصيبتى بر

از مى�داشت، چنان�كـه بـامت او ابـرا نسبت به حـكـود رضايتـى خـونار(ع)�د كه امـام�نه بـوگو
ك؛بر تو باد كه از همنشيـنـىاك و مجالسة الـمـلـوّاد مانند:«ايصيه�هاى سياسـى بـه افـرتو

ا نيز از همنشينى سالطين بر حذر مى�داشت.د ران خو�يار٣٠ى كنى».پادشاهان دور
تمينه طاغوه امامان در زمين شيودوم:تأييد و تقويت قيام�هاى مخلصانY شيعـى:ّدو

فت،ت�مى�گراغيت صـورى تأييد و تقويت قيام�هاى مخلصانه شيعى كه علـيـه طـوستيـز
ان شيعى شد.سخن از قيامگر(ع)�د امام صادق�ايتى چنين آمده است كه:نزمى�باشد.در رو

ّت أنْددد،و لوّ آل محمْ منّجىخارْج الر ما خرْال� أنا و شيعتى بخيد:«…ال أزموت فرحضر
سته در سايه ايـن� نفقة عياله�؛خير من و شيعيانم پيـوّج� و علىد خرّ آل محـمْ منّجىخارْال

جى قيام كننـد و مـن مـخـاران شيعى عـلـوم كه قيـام�گـرست مـى�دارقيام�هاسـت و مـن دو
 از جمله اين قيام�هاى مخلصانه قيام شهيد زيد بن على بـن٣١ا تأمين كنم».خاندانشان ر

اده خويش امامادر ز�و بر(ع)د امام باقر�ادر خود.زيد از معتقدان به امامت بـربو(ع)� الحسين�
قى فومت امـود او از مشاهده  صحنه�هاى ظلم و ستم و تاخت و تـاز حـكـو�بو(ع)صادق�

نگواژا وى رمت فاسد امود و عقيده داشت كه بايد با قيام مسلحانه،حكواحت بوالعاده نار
ف واى نشر معـارصتى برد كه امامان فركات اين قيام�هاى مخلصانه ايـن بـوساخت.از بر

ه اى عميق و اساسى عليـهد مبـارزهنگ اسالم ناب محمدى مى�يافتند كه خـوش فـرگستر
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انندل شده و امامان بتوت سبب مى�شد آنها مشغوحانه عليه طاغوّد.جبهه مسلت بوطاغو
گو نمايند.ا بازا تبيين كنند و ابعاد مختلu آن راغت ذهن،اسالم ربا فر

ّده اند:«من أحبموفر(ع)� امام صادق�ت:ستى و محبت با دستگاه طاغوم: عدم دوسو
ست داشته باشد درا دوان ره؛هر كس بقاى ستمگرّ أن يعصى اللّبقاء الظالمين فقد أحب

٣٢د ».ند معصيت شود كه خداوست دارحقيقت دو

د انديشه�ها وخور�عصر بر(ع)عصر امام صادق�افى:قه�هاى انحرد با فرخورم: بر  چهار 
د مسلمين با عقـايـد وخورمان ايشان،بر اثر بـرد.در زق و مذاهب مختلu بـوپيدايش فـر

د.درنى پديد آمده بوناگونان،شبهات و اشكاالت گواى اهل كتاب و نيز دانشمندان يوآر
دندجئة،غالت و امثال اين�ها پديد آمده بولة،جبرية،مرن:معتزقه�هايى همچومان فرآن ز

ى و�با تمام جريان�هاى فكر�(ع) امام صـادق٣٣دند.ا ترويج مى�كرد ركه هر كدام عقايد خو
ى بينشترشن ساخته و برابر آن�ها روا در برضع اسالم رده و مود كرخورعقيدتى آن روز بر

ن:تأسيسه�هاى مختلفى چوقه�ها از شيود با اين فرخوردند.ايشان در برا ثابت نمواسالم ر
ه بامسلك�هاىش فقه،احياى حديث،مبارزاد مستعد،تبيين و گسترعلمى�و تربيت افراكزمر

دند.ه استفاده مى�كرافى و گفتگو و مناظرانحر

ى:نتيجه گير
آنىسى شخصيت قـرآنى به بررجه به آيات قـرد كه با تو   در اين مقاله سعى بر اين بـو

هسى دقيق سيرجه به مطالب ذكر شده و نيز با مطالعه و برردازيم كه با تو�بپر(ع)امام صادق�
آنىى قرنه  كاملى از يك الگوسيم كه ايشان نمو�به اين نتيجه مى�ر(ع)ندگى امام صادق�و ز

مان حيـاتآن ناطق مى�باشند.ايشان در  زاقعى قـرئيس مذهب شيعه مصـداق وهستند.ر
مينه�هاى شخصيتى از جمله:اخالق،علم،دين،سياست و… به تربيتد در تمامى�زخو
ت شخصيتى منطبق بااين شخصيت آن حضرداخته اند.بنابرد پران خوآنى اصحاب و يارقر
كى تارّ�در شأنشان  گفتـه:«إن(ص)�متى هستند كه پيامبـر اكـرده و ايشان همان عـتـرآن بوقر

جه بهاين با توا أبدا».بنابـروّكتم بهما لن تضلّتى ما إن تمـسه و عترّفيكم الثقلين كتاب الـل
آنى است:،همان شخصيت قر(ع)�د زير،شخصيت امام صادق�ارمو

دل خوسـوده تا آنجـايـى كـه بـه رند بـود تاكيـد خـداوآن بسـيـار مـور. اخالق در قـر١
�Ó³LÓ— UÓŠÚLÓWÌ%«مايد:مى�فر sÓK�« ]t� MÚXÓ� ÓNÔrÚË Ó�ÓuÚC ÔMÚXÓ% ÓEÒÎž UÓKk?OÓ�« ÚIÓKÚV½ô ÚHÓC^� «usÚŠ ÓuÚ�pÓ«آل�)

ى و مهربـانشخـوحمت خداست كه تو با آنها اين�چـنـيـن خـو؛«به سبـب ر)٣/١٥٩ان،عمـر
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جه بهاين با تواكنده مى�شدند».بنابرد تو پردى از گرهستى.اگر تندخو و سخت�دل مى�بو
آن مى�باشند.،ايشان از نظر اخالقى،منطبق با قر(ع)د اخالقى ذكر شده از امام صادق�ارمو

انين الهى و احكام فقهىاكه از قودى رارآنى است.موت نيز علمى�قر. علم آن حضر٢
آن كريم بيـانند در قردكه خـداودى بواردند منطبق با همـان مـود بيان مى�كران خـواى ياربر

ده�اند.كر
دند.صفات عبادى ايشان از عبادى نيز بنده حقيقى خدا بو?مينهدر ز(ع)�.امام صادق�٣

هجمله حضور قلب و خشيت الهى،از جمله صفاتى است كه در آيات الهى به آنها اشـار
فته است.ر

آنى ازد.ايشان طبق آيات قـرآن بود نظر قـر.سياست ايشان نيز همان سياست مـور٤
 هم نشينى با آن�ها?هد نيز اجازان خودند و به يارى مى�كرددارت خوهمنشينى با دستگاه طاغو

ا نمى�دادند.ر
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