
  

 الهیات

سواالت خود و جواب های صادق را در کتابی تحت عنوان که  مفضلعقاید صادق در الهیات از طریق 

توحید مفضل گردآوری کرده، ثبت شده است. در این کتاب که در آن، صادق دالیلی برای یگانگی 

خداوند می آورد، به نظر، همان کتاب االهلیلجه است که در پاسخ به درخواست مفضل که از صادق 

از دیگر  هشام بن حکم .را انکار می کنند بنویسد، است خواسته بود ردیه ای بر کسانی که خداوند

ه شاگردان مشهور امام است که نظریاتش بعدها جزئی از الهیات شیعه ی دوازده امامی شد. از جمل

این نظریات ضرورت عقلی وجود امام در هر عصر است، که خداوند او را مسئول تعلیم و رهبری امت 

  .قرار داده است

همچنین هر که  .ه خدا دروغ بسته استب است، شر باعث خداوند کند ادعا که هر": این سخن که

منتسب به صادق است. این  "ادعا کند خیر و شر هر دو از جانب خداست، به خدا دروغ بسته است،

مبرا می کنند، سنخیت دارد.  که خدواند را از مسئولیت وجود شر در دنیا معتزلهدیدگاه با دیدگاه 

به عقیده ی صادق خداوند به مخلوقات دستوری نمی دهد مگر اینکه به آنها توانایی انجام ندادن آن 

دستور را عطا کند، هر چند بدون اجازه او قادر به انجام آن نیستند. در واقع دیدگاه صادق چیزی 

ند بر برخی چیزها به صورت قطعی قرار بین جبر و اختیار)تفویض( است. بر این اساس، حکم خداو

می گیرد، اما برخی دیگر بر عهده ی انسان قرار می گیرند. این دیدگاه بعدها کاربرد زیادی پیدا 

شهرت یافت. به این معنی که نه جبر مطلق، نه اختیار مطلق، بلکه  "امرا بین االمرین"کرده به 

آیا خداوند بندگانش  "ده ای از صادق پرسید: همچنین روایت شده که سؤال کنن  چیزی بین این دو

صادق به هر دوی  "را مجبور به انجام شر می کند، یا آنکه اختیار آن را به خودشان واگذار کرده؟

موهبت خداوند "صادق جواب داد:  "پس چه؟"این سواالت جواب منفی داد. سؤال کننده پرسید: 

 . چیزی بین این دو قرار می گیرد

 
 
 
 
 
 
 
 

 فقه جعفری

معروف شد، به این دلیل که احکام فقهی جعفر مهمترین  فقه جعفریشیعه بعد از جعفر صادق به  فقه
 دیثحمنبع قوانین فقهی فقه شیعه می باشد. فقه جعفری همانند فقه اهل سنت بر اساس قرآن، 

شکل گرفته است. اما تفاوت این دو در این است که در حالی که شیعه وزن بیشتری به  اجماعو 
صادق به عنوان کسی  .در قوانین فقهی استفاده می کند قیاست از نوعی می دهد، فقه اهل سن عقل

ر می قعیت تغییکه توسل به رای و قیاس را رد می کند، معتقد است که قوانین خداوند بسته به مو
کنند و پیش بینی ناپذیرند پس وظیفه ی بندگان این نیست که با تعقل در آنها قانون آنرا کشف 
 کنند بلکه می بایست با گرفتن دستور این احکام از امام تسلیم اراده ی خلل ناپذیر خداوند باشند

پرسد چگونه اختالفات پیش  ، از امام میمقبولهعمر بن حنظله)از شاگردان امام( در کتابش با عنوان 
آمده در میان امت باید حل و فصل شود و آیا کسی می تواند این اختالف را به درگاه سلطان یا 
قاضی حکومتی ببرد. صادق به این سؤال پاسخ منفی داده در عوض یک سیستم غیر رسمی قضاوت 

ما را روایت می کنند مراجعه کسانی که احادیث "را پیشنهاد داده، ایراد می دارد که مردم باید به 
 .چنین شخصی را قاضی و حکم شما قرار داده است"به این دلیل که امام  "کنند.

 آثار
به عقیده ی هی وود، نیم جین از کتابهای دینی نام صادق را به عنوان نویسنده بر خود حک دارند، 

اد. محتمل است که صادق با این حال نمی توان با اطمینان هیچکدام از آنها را به صادق نسبت د
به عنوان مثال ابراز  جابر .نویسنده ای بوده که کار نوشتن را به شاگردانش واگذار می کرده است

ک جور بازنویسی تعلمیات صادق است و از خود چیز زیادی به آنها اضافه نکرده می دارد که آثارش ی
چنین نقل قول های زیادی از هم مسعودیو  یعقوبی، طبریدر منابع تاریخی زیادی از قبیل  .است

از قبیل قاضی  اسماعیلینیز به آثار روایی اهل سنت و دانشمندان  ذهبی .صادق یافت می شود
کتاب جفر هم یک نوع تفسیر [ ۹۲.]نعمان اشاره کرده که اقوال صادق را در اثارشان ضبط کرده اند

 .توسط صادق درباره ی معانی پنهان قرآن نگاشته شده است ابن خلدونقرآن است که به گفته ی 
چنین مجموعه ای از احکام حقوقی نیز به او نسبت نسخه های مختلفی از یک وصیت نامه و هم

که از منابع اصلی حدیث شیعه است، حاوی  شیخ کلینیاثر  اصول کافیداده شده اند. همچنین 
 .مطالب و گزارش های زیادی از آن امام می باشد

جعفر صادق بعد از مجلس درس روزانه خود به مناظره با افراد مختلف از جمله خداناباوران 
مشهور شده ،مباحثی را به نقل ار  توحید مفضلدر کتابی که به  مفضل بن عمر جعفی.پرداختمی

تن کارشناسی )آناتومی و فیزیولوژی(، فلسفی و ایشان نوشته است که از دیگاه کالبد شناسی و 
جهان شناسی به تحکیم پایه های خدا باوری طرف مباحثه می پردازد. در متن بعضی از این مناظرات 

 .استاشاره شده -که در آن زمان ناشناخته بوده-ش خون به مسایلی علمی همچون گرد
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 سخنان برگزیده

 باهوش ترین مردم، خوش اخالق ترین آنها هستند . 

  کسی که به موضوعی که درباره اش نمی داند حمله می کند دماغ خودش
  .را بریده است

 کسی که مانع بخشش می شود به خدا اطمینان ندارد . 

  امانت داران پیغمبر هستند تا زمانی که به دیدار حاکمان نرفته اندعلما . 

 آزادترین آزاد کسی است که گرفتار حرص نیست . 

  هیچ چیز بهتر از سکوت نیست. هیچ دشمنی بدتر از جهل نیست. هیج

 . بیماری ای خطرناک تر از دروغ گویی نیست

 وردحسادت ایمان را می خورد همانطور که آتش چوب را می خ . 

  :سه چیز محبت می آورد: دین، فروتنی و بخشش... سه چیز نفرت می آورد

 . ریا، خودپسندی و ستم

  اگر بداخالق بداند که به خودش زخم می زند در رفتارش مدارا پیشه می

  .کند

  کسی که از خدا بترسد، خدا کاری می کند همه چیز از او بترسد. کسی که
 . که از همه چیز بترسد از خدا نترسد، خدا کاری می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد فرهنگی بسیج حقوق دانان سمنان 


