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ملخص البحث
كان اإلمام الصادق  يف زمنه قطب الرحى الذي التف حوله اآلالف من

الطلبة والعلامء بغض النظر عن أدياهنم ولغاهتم وتوجهاهتم وكانت مدرسته أرقی

مدرسة علی مستوی العلوم والفكر إذ هلا سامت خاصة متيزها من غريها طوال
العصور وبإمكاهنا أن تكون أنموذجا للجامعة اإلسالمية املثالية التي هيدف كثري من

العلامء إىل بنائها اليوم .وذلك أن هذه املدرسة سارت علی النهج القويم الذي جاء
به النبي الكريم  يف توعية الناس وإرشادهم نحو السبل الصحيحة والعلم الذي
كان يشع من أنوار اإلمام الصادق  يف مدرسته ُينتفع به يف املجاالت الدنيوية

واألخروية كافة ولعل الرضورة أملت علی اإلمام  أن يطرح مرشوعه العلمي

الرتبوي.

هيدف البحث احلايل اىل دراسة السامت واخلصائص املتميزة هلذه املدرسة

مستخدما املنهج الوصفي .

ومن أهم نتائج البحث أن هذه املدرسة امتازت باعتنائها بالتخصص العلمي،

وفتح أبواب املناظرة واجلدال علی مرصاعيها ،واالهتامم باجلانب الرتبوي فضال

عن اجلانب العلمي.
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ABSTRACT
In his time Imam Al Sadiq was the cynosure thousands of disciples
and scientists gravitate around regardless of their religion, languages and
propensities. Whose school surged as the most elegant in the orbit of
sciences and thought as it has distinguished features giving it prominence
over the other throughout ages. It could be a nonpareil for the perfect
Islamic university attracting many a scientist ,such as a school keeps pace
with the traditions the beneficent prophet advocates in guiding people
to the right paths and science emitting light from Imam Al-Sadiq school
people make use of in the here and hereafter fields .For the necessity
urges the imam to broach his educational and scientific project. The
actual paper tackles the distinguished traits for such a school in terms of
analytic-descriptive methodology.
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 ...املقدمة ...
نظرا ألمهية القدوة يف النظم التعليمة ورضورة استخدام القدوة فيها ،فيجب

علی اجلامعات اإلسالمية اليوم التأيس بأنموذج عال .مل يغفل النص الديني عن

موضوع القدوة وحتدثت آيات القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل البيت
عنه وعن أمهيته ودوره ومن مجلة ذلك أن اهلل تعاىل قالُ :
ذين هَ َدى َّ ُ
اهلل
﴿أولئِ َك ا َّل َ
داه ُم ا ْقت َِده﴾ [األنعام ]90 :6؛ إذ أمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه باالقتداء باألنبياء
َفبِ ُه ُ

السابقني وحث اهلل سبحانه األمة عىل االقتداء بالنبي  ،قالَ :
﴿ل َقدْ كانَ َل ُك ْم يف
اهلل َوا ْل َي ْو َم ْال ِخ َر َو َذ َك َر َّ َ
اهللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة ِملَ ْن كانَ َير ُجوا َّ َ
ول َّ
َر ُس ِ
اهلل َكثري ًا﴾ [األحزاب
ْ
]21 :33؛ قد ورد يف تفسري امليزان« :واملعنى من حكم رسالة الرسول وإيامنكم به

أن تتأسوا به يف قوله وفعله وأنتم ترون ما يقاسيه يف جنب اهلل وحضوره يف القتال

وجهاده يف اهلل حق جهاده» (الطباطبايي ،د.ت.)288 :16 ،

هذا من جهة ومن جهة أخری فمن اخلطأ أن نتصور أن الرتاث يشء مضی

وانقضی وأصبح جزءا من التاريخ ،بل ال بد أن نعده مظهرا لعبقرية األمة اإلسالمية

وال سيام إذا كان هذا الرتاث يتعلق باألئمة األطهار ؛ وهذا هو الذي يبعث آمال
األمة ويلهم مشاعرهم .واالنقطاع عنه يؤدي إلی هدم األساس الذي تقوم عليه
احلضارة اإلسالمية ويف زماننا هذا إذا أردنا أن نستعيد أجمادنا وحضارتنا ما علينا

إال أن نتوجه إلی ما ترك هؤالء الطيبون لنا بام يناسب حاجات جمتمعنا اإلسالمي؛

عن أن عدم االهتامم هبذا الرتاث أو ضعف االهتامم به يؤدي إلی أزمة فكرية يف

تربيتنا املعارصة تتمثل يف جتاهلنا لقيمته وأمهيته يف بناء شخصية األمة وإعطائها
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اهلوية الثقافية املميزة .إذن العودة الصحيحة والسليمة إلی الينبوع ال تكون بالعودة
إلی مظاهر املجد والزهو يف حضارتنا فقط ،بل إلی أسباب عظمته فالتاريخ غني

باستخالص قوانني حركته (الراوي1984 ،م.)29 ،

درس فيها الفروع
وصحيح أن هناك اليوم كثريا من اجلامعات املختلفة ُت ّ

املختلفة املتنوعة ولكنه مما يبدو رضوريا يف هذه األيام هو أسلمة اجلامعة؛ ألن

اجلامعة إذا بنيت علی أساس إسالمي ولوحظت فيها األخالق اإلسالمية فستكون

كل العلوم املختلفة يف خدمة اإلنسان ولن خترج عن اإلطار األخالقي اإلسالمي.
وعندما نتصفح صفحات التاريخ اإلسالمي املرشقة نالحظ أن مدرسة اإلمام

الصادق  تستأهل أن تكون أنموذجا راقيا جلامعات اليوم؛ إذ كان يدرس أكثر

من أربعة آالف طالب يف هذه املدرسة الكبرية أو قل اجلامعة اإلسالمية.

ومن نامذج املدرسة اإلسالمية طوال التاريخ ،التي كان يرأسها إمام من أهل

البيت  هي مدرسة اإلمام الصادق  وال خيامرنا شك يف أن أهل البيت 

تربوا علی املبادئ التي وضعها الرسول  وكانوا مكلفني بوصيته  للحفاظ

علی هذه املبادئ إذ هم األجدر بتوفيق من اهلل تعالی (النوبختي1969 ،م،)22 ،
ومل تبتعد حياة األئمة  عن اإلسالم كونه منهجا متكامال للحياة لذلك ال نجد

فاصال بني الدين وتعاليمه من جهة وطريقة حياهتم من جهة أخری بل كانت وثيقة

الصلة هبا (األديب1988 ،م ،)38 ،وكانوا يف نشأهتم وأخالقهم حياكون سرية
الرسول ،وهم توارثوا أخالقه من بعده .من هذا املنطلق فدراسة اخلصائص التي

امتازت هبا مدرسة اإلمام الصادق  تساعدنا علی معرفة هذه املدرسة واقتداء

اجلامعات هبا يف أيامنا هذه .وانسياقا مع هذا هيدف هذا البحث دراسة هذه املدرسة
والسامت اخلاصة هبا .واملنهج الذي توخاه البحث هو الوصفي  -التحلييل.
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نبذة عن عرص اإلمام الصادق 
عاش اإلمام الصادق  زمن التحوالت الكبرية فشهد زوال احلكم األموي

وقيام احلكم العبايس وشهد عرصه تزلزل احلكم األموي واشتداد شوكة العباسيني،

وكان الطرفان يف رصاع مستمر حتی انترص العباسيون عام  132هجرية .والظروف

السياسية أدت اىل أن متتاز تلك املدّ ة التي عاش فيها اإلمام باهلدوء واحلرية النسبية

لإلمام الصادق  وشيعته ،فكانت فرصة مناسبة جد ًا لتفعيل نشاطهم العلمي
والثقايف .وذلك ألن األمويني كانوا منشغلني باملشاكل السياسية الكثرية وكان

العباسيون يدعون أهنم يدافعون عن أهل البيت وقاموا علی الدولة األموية بشعار

«الرضا من آل حممد» ومل يضايقوا اإلمام قبل أن يستلموا مقاليد احلكم .كان هذا
املجتمع يزخر بأنواع مظاهر الفساد واالنحراف عن البعد العقائدي والفكري

وأصبحت هذه األفكار خطرا علی اإلسالم وكيانه فقد بدأ الضالل يدب يف

النفوس ووجدت األفكار الضالة طريقها إلی العقول وكان كل ذلك لتشويه
اإلسالم والنيل من كرامته ،فهناك فرق خمتلفة وبعض البؤر كانت تدعي األصالة
يف الفكر اإلسالمي كاخلوارج واملرجئة واملعتزلة والزنادقة والغالة وغريها .واتسم

هذا العرص الذي عاشه اإلمام الصادق  بظهور احلركات الفكرية ووفود اآلراء
االعتقادية الغريبة إلی املجتمع اإلسالمي وأمهها عنده هي حركة الغالة اهلدامة

(السبحاين .)45 ،فمع القرن الثاين للهجرة نبتت الفرق الكالمية وسادت النظرات

الفلسفية وتزامحت األديان عىل بعث امليت منها :كاملانوية واملزدكية والزرادشتية
والصابئة والدهرية( ...الشهرستاين2008 ،م .)72 :2 ،كان عرص اإلمام الصادق

 العرص الذهبي الذي يستمد منه التاريخ أنوارهّ .
إن اإلمام  رشع بالرواية
عن جدّ ه وآبائه عندما اندفع املسلمون إىل تدوين أحاديث النبي  بعد الغفلة التي

وترسبت
استمرت إىل عام  #143حيث اختلط آنذاك احلديث الصحيح بالضعيف
ّ
ّ
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إىل الس ّنة العديد من الروايات اإلرسائيلية التي وضعها أعداء ِ
االسالم من الصليبيني

واملجوس ،فض ً
ال عن املختلقات واملجعوالت عىل يد علامء السلطة ومرتزقة البالط

األموي ومن هنا فقد وجد ِ
االمام ّ
أن أمر الس ّنة النبو ّية قد بدأ يأخذ ّاجتاهات خطرية
وانحرافات واضحة ،فعمد اىل التصدّ ي هلذه الظاهرة اخلطرية ،وتفنيد اآلراء

ترسب الكثري منها نتيجة االحتكاك الفكري والعقائدي
الدخيلة عىل اإلسالم التي ّ

بني املسلمني وغريهمّ .
كونت حتدّ ي ًا خطري ًا لوجود الس ّنة النبو ّية،
وإن تلك املدة ّ
وخلط ًا فاضح ًا يف كثري من املعتقدات ،لذا كان اإلمام  كان بحقّ سفينة النجاة

من هذا املعرتك العرس (السبحاين.)79 ،

ويمكن حرص األسباب التي أوجبت حدوث احلركة العلمية العظيمة يف عرص
اإلمام الصادق  والنشاط الفكري والثقايف فيه يف ُ
األمور التية:
 .1حرية الفكر والعقيدة يف اإلسالم ،ومل يكن العباسيون بال تأثري يف هذه احلرية
الفكرية قطع ًا ،غري ّ
أن هلذه احلرية جذورا يف تعاليم اإلسالم بحيث لو كان

العباسيون يريدون الوقوف أمامها ملا كان بمقدورهم ذلك.

 .2كانت البيئة اإلسالمية آنذاك بيئة دينية متام ًا ،وكانت الدوافع الدينية هي التي
حترك الناس ،كام ّ
ّ
وحث القرآن
أن لتشجيع نبي اإلسالم عىل طلب العلم،

عىل التعليم والتع ّلم وتأكيده ذلك وعىل التفكري والتع ّقل ،الدور األسايس يف

تنشيط وتفعيل هذه احلركة العلمية.
 .3كان للقوميات ُ
واألمم التي دخلت اإلسالم خلفية فكرية وعلمية ،وكان
لبعضها مثل العنرص الفاريس -الذي كان له خلفية حضارية أكثر ازدهار ًا-
واملرصي والسوري حضارات عريقة يف تلك املدة ،فراحت هذه ُ
األمم بدافع

معمق تبحث وتتفحص وتتبادل اآلراء فيام بينها.
فهم تعاليم اإلسالم بشكل ّ
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 .4التساهل الديني أو التعايش السلمي مع غري املسلمني خاصة التعايش مع
أهل الكتاب فقد قبل املسلمون أهل الكتاب ومل يروا يف ذلك خمالفة لعقيدهتم
الدينية ،وكان ألهل الكتاب يف تلك املدة علامء وخرباء وكان املسلمون

يواجهوهنم مواجهة علمية ،وكان هذا يؤدي إىل اجلدل والبحث واملناظرة
(السبحاين 135 ،نقال عن املطهري142 ،ـ .)160

ومل تتخذ اآلراء الدينية اجتاها فلسفيا إال عند الفاطميني ذلك أن انتشار العلم

يف ذلك احلني أطلق روح البحث واالستقصاء وأصبحت املناقشات الفلسفية عامة

يف كل جمتمع من املجتمعات واجلدير بالذكر أن زعامة تلك احلركة الفكرية إنام
وجدت يف تلك املدرسة التي ازدهرت يف املدينة والتي أسسها حفيد عيل بن أيب

طالب املسمی باإلمام جعفر امللقب بالصادق  ويعترب أول من أسس املدارس

الفلسفية الرئيسة يف اإلسالم ومل يكن حيرض حمارضاته أولئك الذين أسسوا فيام بعد
املذاهب الفقهية فحسب بل كان حيرضها الفالسفة وطالب الفلسفة من األنحاء

القصية وكان اإلمام احلسن البرصي مؤسس املدرسة الفلسفية يف مدينة البرصة
وواصل بن عطاء مؤسس مذهب املعتزلة من تالميذه الذين هنلوا من معني علمه

الفياض( .البعلبكي.)193 ،

مدرسة اإلمام الصادق ؛ سامهتا لدورها القيادي
يف هذا القسم من البحث سنشري إلی السامت التي متتاز هبا مدرسة اإلمام

الصادق  ،تلك السامت التي جتعلها ترتأس جامعات اليوم وتقتدي هبا هذه
اجلامعات ،وهذه السامت هي:
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 )1فتح أبواب احلوار واملناظرة
احلوار أصله يدل علی معنی الرجوع إما إلی اليشء أو عن اليشء واملحاورة:

الرجوع واملراودة يف الكالم أو مراجعة املنطق يف املخاطبة (ابن منظور ،حور)،

قال الراغب :احلور الرتدد إما بالذات وإما بالفكر (الراغب األصفهاين2001 ،م،
 .)142هو يف اللغة «حاوره حماورة وحوار ًا :جاوبه وجادله .وحتاوروا :تراجعوا
الكالم بينهم وجتادلوا .احلوار :ولد الناقة ساعة تضعه» (إبراهيم و آخرون ،د.ت،

 ،)204 :1وقيل «املحور :اخلشبة التي تدور فيها املحالة و هي البكرة العظيمة التي

يستقی منها » (ابن فارس1979 ،م« )117 :2 ،واألحور :كوكب ،و هو املشرتي
» (اجلوهري1984 ،م .)640 :2 ،واحلوار اصطالحا هو املناقشة بني طرفني أو

أطراف ويقصد هبا تصحيح كالم وإظهار حجة وإثبات حق ،وبعض العلامء عرفه
علی أنه حمادثة بني شخصني أو فريقني حول موضوع حمدد لكل منهام وجهة نظر
خاصة به هدفها الوصول إلی احلقيقة أو أكرب قدر ممكن من تطابق وجهات النظر

بعيدا عن اخلصومة أو التعصب (السقار .)8 ،وقيل هو «نوع من احلديث بني
شخصني ،يتم فيه تداول الكالم بينهام بطريقة ما ،فال يستأثر به أحدمها دون اآلخر،
و يغلب عليه اهلدوء و البعد عن اخلصومة و التعصب» (ديامس1999 ،م.)11 ،

أسلوب احلوار من أبرز األساليب احلكيمة و البليغة التي استعملها القرآن

الكريم ،يف إقامة األدلة علی وحدانية اهلل تعالی وعلی صدق الرسل الكرام ،من

أجل الوصول إلی احلقّ عن اقتناع عقيل ،وارتياح نفيس ،جيعل صاحبه يعيش حياته

وهو ثابت علی ما آمن به ثبات ًا ال ينازعه ريب وال خيالطه ّ
ّ
ولعل من األدلة
شک.
أن مادة (القول) وما اشتق منها التي ّ
علی ذلکّ :
تدل علی التحاور واملراجعة بني

مرة.
الناس يف أمور معينة قد تكررت يف القرآن الكريم أكثر من ألف وسبعامئة ّ
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(عبد الباقي1981 ،م ،ص )554الغرض من احلوار هو البحث عن احلق ليتضح،
فاحلق مطلوب والتعاون علی النظر فيه مفيد ومؤثر هكذا عادة السلف الصالح

يف حتاورهم ،فقد تدعو احلاجة إلی البحث املشرتك للتوصل إلی احلق (الغزايل،

2000م.)54 :1 ،

وعندما ندقق يف حياة اإلمام الصادق  ومنهجه يف إدارة املدرسة الكبرية

التي كان يرأسها نالحظ أنه  عزز القيم واملبادیء اإلنسانية التي هي القاسم
املشرتک بني مجيع احلضارات والثقافات ،كان يستخدم احلوار الذي يسهم بدرجة
كبرية يف التقارب بني الشعوب واألمم ،ويف إزالة احلواجز املرتاكمة من سوء الفهم

املتبادل ومن األفكار املسبقة القائمة علی أساس غري صحيح؛ ألن ذاك العرص كان
عرص التقاء كثري من احلضارات.

ومن جهة أخری فال ّ
شك يف وجود تباين واضح بني الناس ،يف عقوهلم

ومدركاهتم و قابليتهم لالختالف ،إال أن اهلل وضع علی احلق معامل بارزة ،وجعل
علی الرصاط املستقيم منارات هادية .فالغاية من احلوار هي إقامة احلجة ،ودفع

الشبهات وكل فاسد من األقوال واآلراء ،وهو تعاون من املتناظرين علی معرفة

احلقيقة والتوصل إليها ،ليكشف ّ
كل طرف ما خفي علی صاحبه منها ،والسري
بطرق االستدالل الصحيح للوصول إلی احلق (ابن محيد1999،م.)213 ،

التعصب ،إذ يقود احلوار
يستلزم هذا املوضوع التزام املوضوعية والبعد عن
ّ

إلی طريق مستقيم ال عوج فيه ،وحيول دون انسياق إلی اهلوی .وقد أرشدنا القرآن

الكريم إلی األخذ هبذه القاعدة ،إذ ع ّلم الرسول  واملسلمني أن يقولوا يف
اك ْم َل َع َىل ُهدً ى َأ ْو ِيف َض ٍ
﴿وإِ َّنا َأ ْو إِ َّي ُ
الل ُّمبِ ٍ
ني﴾ [سبأ ]24 :34ويف هذا
حوارهمَ :
ّ
التخيل عن التعصب ألمر سابق ،وفيه كامل إعالن الرغبة بنشدان احلقيقة أنّی
غاية
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كانت .ناظر اإلمام  أصحاب اآلراء من اجلربية والقدرية و ...الذين حتدوا

الكثري من العلامء بمجالسهم وهذا ما دفعه للتصدي هلم فكانت حواراته ومناقشاته
التي عربت بشكل حقيقي عن احرتام األفكار التي حيملها اآلخر مهام كانت حيث

تبدأ باحلوار البناء واإلقناع البعيد عن التهكم والسخرية واالنتقاص ولعل هذا ما

يفرس لنا التغيري الذي حتدثه مناظراهتم تلك يف أهنا حتاور الفكر بالفكر (ابن الصباغ،
.)885 :2

إذا راجعنا إلی املصادر التي ثبتت حوارات اإلمام الصادق  ومناظراته

املختلفة لنكشف أن أطراف احلوار مع اإلمام  تتنوع إلی أنواع املعتقدات بدء ًا

من اإلنكار لوجود اهلل وانتهاءا ًبالسلوكيات املنحرفة وأصحاب الفهم اخلاطئ
ملسرية الرشيعة وهي مجيعها تكشف لنا عمق النشاط الفكري والعقائدي الذي

مارسه اإلمام الصادق  وإن اإلمام  مل يكن بمنأی عن احلياة الفكرية يف
عرصه بل كان مطلعا إطالعا تاما وشامال علی تلك احلركات ومتفاعال تفاعال

إجيابيا مع مهوم األمة والتحديات التي كانت تواجهها.

و احلوار الطيب هو الذي يوضح كالم اهلل تعالی والسنة النبوية الرشيفة ويعرف

املسلمني وغريهم الفرق بني الكالم الرباين املعجز و الكالم البرشي ويعرف الناس

وسطية الدين كذلك يسد باب املغالطات يف الدين اإلسالمي وخاصة ظاهرة
اإلفراط يف الدين والتفريط فيه كذلك يعرف اآلخر األسس اإلسالمية يف النهي

عن العنف وقتل النفس بغري نفس وهنيه عن الفساد يف األرض (محدي زقزوق،

2004م .)205 :5 ،فكان اإلمام  هيتم باحلوار الطيب يف مدرسته اإلسالمية.

مل يكن  هيتم بموضوع احلوار فقط ،بل كان يطلب منهم أن حيدثوه بام

جری هلم من حوار مع املخالفني فقد سأل هشام أن حيدثه بام جری له مع عمرو بن
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عبيد ،وإبداؤه رضاه عنهم فقد ورد يف آخر احلديث :فضحك أبو عبداهلل سالم اهلل

عليه وقال :يا هشام من علمك هذا؟ قال :قلت :يشء أخذته منك وألفته (الطويس،

د.ت.)500 :2 ،

ومل هيتم  باحلوار مع التيارات امللحدة فقط ،بل كان يناظر وحياور أصحاب

املذاهب املختلفة فواجه تيار القياس والرأي واجلربية الذي تزعمه أبو حنيفة بشدة
ونذكر منه علی سبيل املثال ال احلرص هذه املحاورة إذ دخل أبو حنيفة فجرى حوار

مطول بينهام ،منه :قال اإلمام :يا أبا حنيفة إذا ورد عليك يشء ليس يف كتاب اهلل ومل

تأت به الثار والسنة كيف تصنع؟ فقال :أصلحك اهلل أقيس وأعمل فيه برأيي .قال

 :يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس امللعون قاس علی ربه تبارك وتعالی فقال:
أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني .فسكت أبو حنيفة .فقال  :يا أبا

حنيفة أ يام أرجس البول أو اجلنابة؟ فقال :البول .فقال  :الناس يغتسلون من
اجلنابة وال يغتسلون من البول .فسكت ...إلی آخر الرواية (املجليس1403 ،ه:2 ،
 293ـ  .)296ولرياجع َمن يريد مزيدا ِمن االطالع علی مناظرات اإلمام الصادق

 إلی كتاب الكايف للكليني وهتذيب األحكام للطويس ،واالحتجاج للطربيس.
 )2االهتامم بالرتبية بجانب االهتامم بالعلم
الرتبية هي عملية يتم هبا إكساب األفراد جمموعة من القيم فالرتبية بجوهرها

عملية قيمية إذ إن مهمتها ليس التعليم فحسب وإنام تعني اإلعداد والتنمية والتوجيه

وغرس القيم وتكوين االجتاهات (التميمي2005 ،م )13 ،والرتبية يف املنظور

اإلسالمي هي منظومة قيمية من حيث املضمون واجلوهر إذ إن هدفها الشامل

يصب يف تنمية الفرد واملجتمع نحو األفضل من طريق االكتامل والنضج والتهذيب
والتثقيف املستمر واملتواصل (اخلويل1988 ،م.)23 ،
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وإنسان اليوم يعيش يف عامل متعدد الوسائط هتيمن فيه وسائل اإلعالم علی

الفضاء الثقايف واالجتامعي العريب؛ عامل يتميز بتعدد يف القنوات التلفزيونية فضال

عن استعامل احلاسوب وانتشار استعامل شبكة اإلنرتنت و ...وال بد من هتيؤ
التلميذ أو الطالب ليتعامل مع هذه البيئة اجلديدة .وعلی املدرسة واجلامعة يف العامل

اإلسالمي أن جتهز الطالب وحترضه بكفاءة واستقاللية ووعي نقدي وبمسؤولية
يف املجتمع متثل فيه وسائل اإلعالم وتكنولوجيتها مكانة مرموقة وتتمتع بسلطة
قوية يف تشكيل العامل الثقايف هلم (بو خنوفة2005 ،م .)77 ،ومما امتازت به مدرسة
اإلمام الصادق  االهتامم باجلانب الرتبوي بجانب البعد العلمي ،إذ مل يكن
هدف هذه املدرسة اجلانب العلمي فقط ،بل كان ينشد بناء الفرد الصالح ومن ثم
املجتمع الصالح .وذلك واضح يف توصيات اإلمام الصادق  إلی الطلبة ويف

أقواله الكريمة.

قال سفيان الثوري« :لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم

فقلت :يابن رسول اهلل أوصني ،فقال  :يا سفيان أدبني والدي بثالث وناين

عن ثالث فأما اللوايت أدبني هبن فإنه قال يل :يا بني من يصحب السوء ال يسلم
ومن ال يملك لسانه يندم ومن يدخل مداخل السوء يتهم .قلت :يابن رسول اهلل

فام الثالث اللوايت هناك عنهن .قال  :ناين أن أصاحب حاسد نعم وشامتا
بمصيبة أو حامل نميمة» (الكليني1388 ،ه .)546 :2 ،وأوصی اإلمام الصادق

 املفضل بن عمر وأمره أن يبلغها شيعته هذه الوصية(( :أوصيك بست خصال
تبلغهن شيعتي أداء األمانة إلی من ائتمنك وأن ترضی ألخيك ما ترضاه لنفسك

واعلم أن لألمور أواخر فاحذر العواقب وأن لألمور بغتات فكن علی حذر وإياك
ومرتقي جبل سهل إذا كان املنحدر وعر ًا وال تعدن أخاك وعد ًا ليس يف يدك وفاؤه))

(املصدر نفسه.)636 :2 ،

64

يعد القرآن أعظم منهج تربوي عرفه البرش ،وقد طبقته أمةكانت تعاين الفرقة

والضعف واجلهل والتأخر فأصبحت أرقی األمم أعلمها وأقواها (عمر1995 ،م،
 .)7كيف ال يكون ذلك وقد نزل القرآن هلداية اإلنسان وتعليمه وتنظيم حياته فهو

كتاب جاء أساسا لإلنسان وهيدف إلی إصالحه حيث اشتمل علی وصف أحوال
النفس اإلنسانية وأسباب انحرافها ومرضها وطرق تربيتها وهتذيبها وعالجها
وكثري من احلقائق عن اإلنسان وحياته النفسية (نجايت1980 ،م.)393 ،

وذلك ألن منهج هذه املدرسة هو منهج القرآن الكريم الذي حيمل كل عنارص

النمو والتجدد والكفيلة بأن جتعله صاحلا للتطبيق يف كل جمتمع وإن اختلفت
مقوماته قليال أو كثريا وسيظل هذا املنهج علی اختالف األزمان واألجيال الدواء

لكل داء واحلل لكل مشكلة والعصمة من كل ضالل وذلك بنص حديث إمام
اهلدی املصطفی (( :إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها :كتاب اهلل

وسنتي)) (يوسف2002 ،م.)2 ،

كيف ال هيتم اإلمام  باجلانب الرتبوي وهو إمام دين متيز بتأسيس مفهوم
﴿ل َقدْ َم َّن َّ ُ
التزكية الذي يعترب وظيفة من وظائف األنبياء ،قال عز وجلَ :
اهلل َع َىل

ني إِ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم َر ُس ً
ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
وال ِم ْن َأن ُْف ِس ِه ْم ي ْت ُلو َع َلي ِه ْم آياتِ ِه َويزَ ِّكي ِه ْم َو َيع ِّل ُم ُه ُم
َاب َو ْ ِ
احل ْك َم َة َوإِنْ َكا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [آل عمران ]164 :3؛ فيعترب
ا ْل ِكت َ
هذا املصطلح منظومة تربوية متكاملة يف الفكر اإلسالمي تدور حول اإلنسان برتبية

نفسه واالرتقاء هبا يف مدارج السالكني .وذلك ألن الرتبية من أهم الوسائل التي
تساعد يف إصالح املجتمع وحتقيق أهدافه يف التقدم والتطور ولذلك آمن هبا الكثري

من املفكرين واملصلحني اليوم فجعلوها إحدی وسائلهم املهمة التي تساعدهم
علی حتقيق أهدافهم ونرش مبادئهم.
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 )3حرية احلضور لكل فرد حمب للعلم فيها
ال هيم يف مدرسة اإلمام الصادق  أن يكون الطلبة من جنسيات خمتلفة أو

بألوان متعددة أو يتحدثوا بلغات متباينة؛ ألن هذه املدرسة هتتم بالرتبية والتعليم
وكل من يشتاق إلی هتذيب النفس أو حتصيل العلوم فله مكان ومنزلة يف هذه
املدرسة؛ فلذا نالحظ أن يف هذه املدرسة طلبة من أنحاء البلدان اإلسالمية قريبها

وبعيدها شاركوا فيها ،وأخذوا العلوم املختلفة الدينية وغريها ،العقلية منها والنقلية.

يؤم مدرسته طالب العلم ورواة احلديث
وبام كتبه األستاذ أسد حيدر أنه قال :كان ّ
من األقطار النائية ،لرفع الرقابة وعدم احلذر فأرسلت الكوفة ،والبرصة ،وواسط،

واحلجاز إىل جعفر بن حممد أفالذ أكبادها ،ومن ّ
كل قبيلة من بني أسدّ  ،وخمارق،
وطيء ،وسليم ،وغطفان ،وغفارَ ،
واالزد ،وخزاعة ،وخثعم ،وخمزوم ،وبني ضبة،

سيام بني احلارث بن عبد املطلب ،وبني احلسن بن احلسن بن ع ّ
يل
ومن قريش ،وال ّ

(حيدر .)38 :1 ،ومرد هذا أن األئمة هم صورة اإلسالم املرشقة يف صفحات
تاريخ احلضارة اإلسالمية فكان هلم دور بارز يف إعطاء احلضارة اإلسالمية سمة
اإلنسانية والعاملية وكانوا هم متبعي املنهج القرآين الذي يدعو املسلمني إلی نرش

الدعوة اإلسالمية وإقامة املحبة والدعوة باحلكمة واالنفتاح والتفاعل مع اآلخر
بغض النظر عن العقيدة واجلنس واللون واللغة ويبني أنه ال بد أن يكون أساس

الدعوة احلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن؛ قال تعالی﴿ :ا ْد ُع إِ َىل
احل ْك َم ِة َو ْاملَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
َسبِيلِ َر ِّب َك بِ ْ ِ
احل َسن َِة َو َج ِ
اد ْ ُهل ْم بِا َّلتِي ِهي َأ ْح َس ُن إِنَّ َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم

ين﴾ [النحل ]125 :16؛ َ
بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ ْ ُ
الد ِ
﴿ال إِ ْك َرا َه ِيف ِّ
ين
امل ْهت َِد َ
وت َويؤْ ِم ْن بِ َّ
اغ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغي َف َم ْن ْ
يك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
َقدْ َت َب َ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
اهللِ َف َق ِد ْ
ني ُّ

ا ْل ُو ْث َقى َال ان ِْف َصا َم َ َهلا َو َّ ُ
يم﴾ [البقرة .]256 :2
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
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وال شك أن الناس «يتباينون يف كل يشء يتباينون يف ذكائهم وعلمهم كام

يتباينون يف أمزجتهم ومشاعرهم ثم إهنم خيتلفون يف أفكارهم وتصوراهتم كام
خيتلفون يف ميوهلم واجتاهاهتم .وكل هذا مما يفرض تغري املدخل األكثر مناسبة إلی

نفوسهم واألسلوب األكثر مالءمة إلی عقوهلم» (كيف ندعو إلی اإلسالم)29 ،؛
يقول سيد قطب« :املجتمع اإلسالمي جمتمع عاملي بمعنی أنه جمتمع غري عنرصي
وال قومي وال قائم علی احلدود اجلغرافية فهو جمتمع مفتوح جلميع بني اإلنسان
دون النظر إلی جنس أو لون أو لغة بل دون نظر إلی دين أو عقيدة» (نحو جمتمع

إسالمي .)92 ،وكان األئمة  جيسدون ما أمر به املنهج القرآين من أجل إرساء
مبادئ التعايش السلمي فكانوا أنموذجا مجع بني النظرية والتطبيق ،وانسياقا من
هذا أرسوا التعايش السلمي بني املسلمني بعد أن كانوا يقرون أن االختالف بينهم

أمر طبيعي .وحتی تلحظ أن الكثري من طلبة اإلمام  الذين هلم دور كبري يف نرش

الصيت العلمي لإلمام  هم من املوايل منهم :هشام بن احلكم مولی بني شيبان،
عيل بن يقطني ،جابر بن حيان؛ إذ بدأ هؤالء املوايل نشاطهم العلمي بمساعدة اإلمام

 وإرشاداته القيمة.

 )4االعتناء بالتخصص العلمي
مع أن هذه املدرسة ضمت يف أحضاهنا كثريا من الطلبة املشتاقني إلی العلوم

املختلفة ،فتنوع العلوم هو من خصائص مدرسة اإلمام الصادق  املهمة امتازت
بالتخصص العلمي وكل طالب كان يدرس يف فرع خاص حيبه ويبذل جهده لتعلم

أصوله .وإليك بعض أسامء هؤالء الطلبة الذين برزوا يف العلوم املختلفة وأصبحوا
علامء كبارا:

 .1الفلسفة :هشام بن احلكم ،هشام بن سامل.
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 .2الفقه :زرارة بن أعني ،وحممد بن مسلم ،وأبان بن تغلب ،وأبو حنيفة ،ومالك،
وسفيان بن عيينة.

 .3احلكمة :املفضل بن عمر.

 .4التاريخ :أبان بن عثامن األمحر البجيل.
 .5الكيمياء :جابر بن حيان الكويف.

واالهتامم هبذا اجلانب مهم جدا وخاصة بعد أن كثرت العلوم وازدادت فروعا

خمتلفة ،ويف زمن اإلمام الصادق  نالحظ أن املسلمني أقبلوا علی التفاعل

احلضاري برسعة يمتصون من حضارات األمم السابقة كالفرس واليونان ،وما

كان لدی خمتلف األمم التي التقت مع املسلمني لقاء مودة أو خصام .وقاموا كذلک
بتحرير هذه العلوم و تنقيتها من الشوائب وتنميتها وصقلها وإصالح فاسدها،
مسرتشدين باملنهج العام الذي رسمه للمسلمني مصدرا الترشيع اإلسالمي

العظيامن؛ القرآن الكريم والسنة النبوية ،كل ذلک فيام مل يكن من خصائص الرشيعة
بيانه وحتديد أصوله و فروعه كأصول االعتقاد وأحكام العبادات واملعامالت ونظم
احلياة الفردية واالجتامعية (امليداين ،)125 ،فلم يكن املسلمون جمرد نقلة ،وإنّام

ح ّللوا وأضافوا وابتكروا ألهنم كانوا ينظرون بعني إلی الثقافة اليونانية أو الفارسية،

وبالعني األخری إلی التعاليم اإلسالمية.

مل تقترص مدرسة اإلمام الصادق  علی الطلبة املوالني فقط بل كانت

مفتوحة جلميع طالب العلم واملعرفة من اجلنسيات واللغات واأللوان املختلفة؛

ألن اإلمام  كان إمام األمة بأرسها .و مل تقترص هذه املدرسة علی علوم حمددة
بل شملت العلوم املختلفة أو قل مجيعها ومنها :علم الفقه واحلديث والتفسري
والكالم والعلوم الطبية والفلكية والطبيعية و...
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كانت دار اإلمام الصادق  كجامعة كبرية متوج باحلكامء وأهل العلم

جييب علی أسئلتهم وحيل مشاكلهم دون التفات إلی نحلهم ومذاهبم أو فرقهم
ومقاصدهم يلقي علی طالبه خمتلف العلوم واملعارف وكان ينهل من فيض علمه
طلبة العلم من كل األقاليم فانترش صيته يف مجيع البلدان وروی عنه الكثري منهم:

حييی بن سعيد ،وابن جريج ،ومالك ،وأبو حنيفة ،وأبان بن تغلب ،وسفيان الثوري

سفيان بن عيينة و( ...أبو نعيم األصبهاين .)195 :3 ،1933 ،وكان ّ
كل واحد
من هؤالء الطالب شخصية علمية كبرية متأ ّلقة ،وقد قدّ موا خدمات كبرية ،وكان

لبعض منهم مؤلفات علمية وتالمذة كثريون ،فمث ً
ال كان هلشام بن احلكم واحد
وثالثون كتاب ًا (الفتال النيسابوري ،)229 ،#1375 ،وأ ّلف جابر بن حيان أكثر من
مائتي كتاب (ابن النديم1978 ،م.)512 ،

وإذا دققنا حياة اإلمام الصادق  العلمية الحظنا أن لإلمام  دورا

كبريا يف العلوم العقلية كالطب والصيدلة وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم

اهليئة والنجوم وغريها .فمثال مل يكتشف حقيقة علم اإلمام الصادق  الغزير
وأقواله الكريمة وكلامته احلكيمة الطيبة يف الطب أطباء عرصه كام اكتشفت بعد عدة

قرون؛ وكان خوض األئمة  يف املسائل الطبية كخوضهم يف سائر العلوم؛ وكأنه
يمثل نوعا من الكرامة واإلعجاز .فصل اإلمام الصادق  احلديث عن اهليكل
العظمي واألعصاب واجلوارح يف جسم اإلنسان ورشحها رشحا دقيقا مفصال.

روی سامل الرضير« :إن نرصانيا سأل اإلمام جعفر الصادق  تفصيل

اجلسم فذكر اإلمام  :إن اهلل تعالی خلق اإلنسان من اثني عرشا وصال وعلی

مائتي وستة وأربعني عظام وعلی ثالث مائة وستني عرقا فالعروق هي التي تسقي
اجلسد كله والعظام متسكها والشحم يمسك العظم والعصب يمسك اللحم وجعل
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يف يديه اثنني وثامنني عظام يف كل يد واحد وأربعون عظام منها يف ك ّف ِه مخسة وثالثون
عظام ويف ساعده اثنان ويف عضده واحد ويف كتفه ثالثة ويف األخری كذلك ويف رجله

ثالثة وأربعون عظام منها يف قدمه مخسة وثالثون عظام ويف ساقه اثنان ويف ركبته ثالثة

ويف فخذه واحد ويف وركه اثنان وكذلك يف األخری ويف صلبه ثامين عرشة فقرة ويف
كل واحدة من جنبيه تسعة أضالع ويف عنقه ثامنية ويف رأسه ستة وثالثون عظام ويف

فيه ثامنية وعرشون» (النوري1987 ،م.)445 :16 ،

إن هذا التفصيل للجسم البرشي واهليكل العظمي هبذه الدقة ال يأيت إال من

أتيحت له فرصة دراسة الطب والترشيح وفضال أن اإلمام أفاد غريه هبذا العلم

وخترج من مدرسته هذه عدد من أصحابه (ابن شهر آشوب1956 ،م.)379 :3 ،
أو أشار  إلی كثري من األمراض ووصف هلا الدواء منها :السعال والسل
والزكام ووجع املثانة واحلصاة وأوجاع املفاصل وسلس البول واإلسهال واجلدري

وعرق النسا واجلروح والقروح والرمد والربص واجلذام والسموم وأوجاع الظهر

والبهق وعلل الفم واألسنان واحلمی والصداع و( ..القراغويل1963 ،م.)148 ،
وهنا سنشري إلی دور اإلمام الصادق  الريادي يف أحد العلوم املهمة ،أال وهو

علم الكيمياء.

وإن نجد رأيا آخر قائال بأنه من املشكوك أن «جعفر الصادق جلأ شخصيا إلی

النظر يف املعارف الكيميائية (السحرية) واملعارف الفلكية والتنبؤية التي نسبت إليه

ولكن ال يشء يناقض أنه شجع هذه املعارف عند تالميذه مضيفا عليها دالالت
إسالمية وأنه رسم خط تطورها الذي قاد مبارشة إلی الباطنية الشيعية بمختلف

أشكاهلا وهبذا املعنی يمكن اعتبار اإلمام السادس للشيعة اإلثنی عرشية أب الرتاث
العلمي العريب» (فهد ،د.ت.)85 ،
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ور ّد أمحد عبد الرزاق أمحد علی َمن نفی أن يكون لإلمام الصادق  دور يف

علم الكيمياء ،فقال« :حاول بعض املحدثني نفي صلته بعلم الكيمياء علی أساس

أنه قصد من اشتغاله هبا فيه تطهري الروح فقط ،وفاهتم أيضا أن لفظة الكيمياء كانت
تطلق قديام علی فرعني خمتلفني بعض اليشء من فروع املعرفة خيتص األول بالتفسري
املجازي والصويف للتغريات الكيميائية يؤدي لتطور اإلنسان الروحي الذي يدخل
ضمن تعاليم علم الكالم يف حني استهدف الفرع الثاين من الكيمياء السعي إلی

معرفة تكوين املادة حيث كانوا يشتغلون به ويؤمنون بإمكان حتويل املعادن اخلسيسة
أو الناقصة إلی ذهب وفضة تلك النظرية التي باءت بالفشل ألهنا ال تستند اىل أي

أساس علمي ومع ذلك أخذ هبا أغلب علامء املسلمني» (1991م.)282 ،

ولكن نسبة الريادة إلی اإلمام  تعود إلی موضوعني :األول :ما أكدته

املصادر ،والثاين :أثر اإلمام يف عدد من العلامء .أما األول فذكر ابن النديم أن لإلمام

 كتاب اهلليلجة (وهو ما يتداوی به) (املجليس1403 ،ه ،)237 :59 ،وقال ابن
خلكان« :له كالم يف صنعة الكيمياء والزجر والفأل وكان تلميذه أبو موسی جابر

بن حيان الصويف الطرطويس قد ألف كتابا يشتمل علی ألف ورقة تتضمن رسائل

جعفر الصادق وهي مخسامئة رسالة» (ابن خلكان .)337 :1 ،و ذكر الصفدي هذا
أيضا (2000م.)27 :11 ،

وورد يف كتاب البيان جلابر بن حيان من منشورات هوليامرد :أنه ملا كان البيان

أجل ما حيتاج إلی تقديمه يف علوم موالنا - أي جعفر -وكان طريقه أحد
الطرق التي جيب أن يدرج املتعلم عليها ويتغذی هبا وجب أن نذكره يف هذا الكتاب

ليعرفه الراغب يف هذه العلوم الرشيفة بحقه وصدقه فيعظم انتفاعه به» (اهلاشمي،

1986م .)112 ،واإلمام  علی حد قول جابر كان يطلب من جابر أن يسهل
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املوضوعات؛ وقد ورد يف كتاب الرمحة جلابر بن حيان إذ قال ..« :قال يل سيدي :يا

جابر! فقلت :لبيك يا سيدي ،فقال :هذه الكتب التي صنفتها مجيعها وذكرت فيها
الصنعة وفصلتها فصوال وذكرت فيها من املذاهب وآراء الناس وذكرت األبواب
وخصصت كل كتاب ...وبعيد أن خيلص منها يشء إال الواصل والواصل غري
حمتاج إلی كتبك ثم وضعت كتبا كثرية يف املعادن والعقاقري فتحري الطالب وضيعوا
األموال وكل ذلك من قبلك ..والن يا جابر استغفر اهلل وأرشدهم إلی عمل قريب

سهل تكفر به ما تقدم لك وأوضح» (املصدر نفسه.)111 ،

ومما ال يفوتنا ذكره أن جابر يف كثري من كبته أقر بتعلمه من اإلمام الصادق

 فإليك بعض النامذج من هذه اإلقرارات :قال يف كتابه اإلكسري األعظم:
من اهلل تعالی عيل بجعفر بن حممد
«لقد حتملت من هذا أملا عظيام بذكري له إلی أن ّ
صلوات اهلل عليه ،فلم يزل يسهل عيل ذلك ويكشف يل األمر»( .ابن حيان ،د.ت،
 )40وقال أيضا« :وحق سيدي لو ال أن هذه الكتب باسم سيدي ملا وصلت إلی

حرف من ذلك آخر األبد ال أنت وال غريك إال يف كل برهه عظيمة من الزمن»
(اهلاشمي1986 ،م .)116 ،وكذلك ذكر جابر يف كتابه امليزان« :وهذا يف امليزان

عجيب أن ال يدخل أحد العلوم عليها ال التدبري وال غريه وهذا الذي نقول :إنه
أول عظيم النفع يف خواص القدم والتوحيد هلل تعالی علوا كبريا ونقض عظيم علی

الثنوية كذا أخربين سيدي وأمرين أن أقول وأصنف» (املصدر نفسه.)117 ،
 )5حرية الرأي والتعبري

متتاز مدرسة اإلمام الصادق  بحرية الرأي والتعبري التي دعا إليها الرسول

الكريم  وترد هذه احلرية ضمن سياق حرية التعبري عن األفكار واآلراء من
طريق الكتابة أو الكالم وفقا لقوانني حتافظ علی سالمة الدين اإلسالمي الذي متيز
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بأفقه الواسع يف قبول اآلخر وخطابه الراقي مع الفكر اإلنساين الذي ُعد املوجه
احلقيقي ملا يقوم به اإلنسان من أعامل وهذا ما يبني لنا إرصار القرآن الكريم علی

استخدام العقل والفكر والتدبر .كان اإلمام  يشجع املسلمني علی االستشارة
والتعبري عن آرائهم يف مجيع املسائل لتتآلف قلوهبم ويستفيدوا من خربات اآلخرين

يف شؤون احلياة .كان اإلمام الصادق  رائد مدرسة فكرية متميزة جتسدت

يف تكوينه الروحي والفكري كل جتليات اخلالق املتعايل .وأعمق أثر ملعنی احلرية
وحرية التعبري منها يف مدرسة اإلمام الصادق  يتبني بتأثري اإلمام  يف الناس
بأخالقه وأفكاره ومتكنه من جذب الكثري من األتباع املوالني له .ولعل أبرز صور

حرية التعبري والرأي قد جتسدت يف طريقة تعامل اإلمام  مع الناس وخاصة
الذين كانوا يسيئون اىل اإلمام  حيث كان يقابلهم باإلحسان ومن نامذج تعامل

اإلمام  مع من أساء إليه هاتان الروايتان :قال أبو جعفر اخلثعمي« :أعطاين
رصة فقال يل :ادفعها إىل رجل من بني هاشم وال تعلمه أين أعطيتك
الصادق ّ 

شيئ ًا ،قال :فأتيته ،قال :جزاه اهلل خري ًا ما يزال كل حني يبعث هبا فنعيش هبا إىل قابل،

ولكني ال يصلني جعفر بدرهم يف كثرة ماله» (املجليس1403 ،ه .)12 :47 ،وعن
أيب جعفر الفزاري قال :دعا أبو عبد اهلل الصادق  موىل له يقال له :مصادف،

فأعطاه ألف دينار وقال له« :جتهز حتى خترج إىل مرص ،فإن عيايل قد كثروا» ،قال:

فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إىل مرص ،فلام دنوا من مرص استقبلتهم قافلة خارجة
من مرصِ ،فسألوهم عن املتاع الذي معهم ما حاله يف املدينة ،وكان متاع العامة،

فأخربوهم أنه ليس بمرص منه يشء ،فتحالفوا وتعاقدوا عىل أن ال ينقصوا متاعهم

من ربح دينار دينار ًا ،فلام قبضوا أمواهلم انرصفوا إىل املدينة ،فدخل مصادف عىل
أيب عبد اهلل  ومعه كيسان يف كل واحد ألف دينار ،فقال :جعلت فداك هذا

رأس املال وهذا اآلخر ربح ،فقال (( :إن هذا الربح كثري ،ولكن ما صنعتم يف
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املتاع؟)) فحدّ ثه كيف صنعوا وكيف حتالفوا ،فقال (( :سبحان اهلل حتلفون عىل

قوم مسلمني أ ّال تبيعوهم إ ّال بربح الدينار دينار ًا؟!)) ثم أخذ الكيسني ،فقال(( :هذا

رأس مايل وال حاجة لنا يف هذا الربح)) ،ثم قال(( :يا مصادف جمالدة السيوف أهون
من طلب احلالل)) (الكليني1388 ،ه.)166 :5 ،

وبجانب حرية الفكر والرأي يف مدرسة اإلمام الصادق  نالحظ أن هناك

حرية االجتامع والتداول؛ إذ اعرتف اإلسالم هبذا احلق للمسلمني مجيعا إذ كان من

عادة املسلمني أن جيتمعوا يف املسجد ألداء الصالة والتداول يف أمورهم العامة وهذه
كانت مكفولة يف االسالم برشط عدم استخدامها من أجل معارضة وحتدي السلطة
(املالح2002 ،م .)245 ،واإلمام  كان يعقد املجالس الفكرية والعلمية يف
املسجد أو يف بيته يعلمهم ما يمكنهم من مواجهة التحديات الفكرية والعقائدية

بأسلوب احلجة واإلقناع .و كان اإلمام  حيرض املجالس العامة التي حيرضها
الناس بمختلف مستوياهتم فكان يشجع أصحابه علی املناظرات أيضا.

النتيجة
خترج
حصل من التطواف الذي قمنا به يف مدرسة اإلمام الصادق  التي ّ

منها العديد من العلامء األفذاذ والفضالء الستخراج نامذج مثالية لتكون قدوة
للجامعات اإلسالمية يف يومنا هذا ،حصل لنا عدة نتائج منها:

 .1جيب االهتامم بالرتبية بجانب البعد التعليمي؛ ألن الرتبية هي أساس بناء
جمتمع رصني ،ومن طريقها تتكون شخصية األفراد وجتعلهم ينعمون بحياة

سعيدةخالية من كل االضطرابات النفسية واجلسمية.
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 .2ومن جراء الرتبية التي اهتم هبا اإلمام الصادق ُ فككت القيود ليتجه العقل
نحو اإلبداع واحلضارة احلديثة وهو بإزالة العوائق االجتامعية والتارخيية التي
تكبل هذا العقل ،وال بد من حتقق توازن بني خمتلف عنارص الثقافة.

 .3أعطی اإلمام الصادق  يف مدرسته املتميزة نامذج كثرية للفكر احلر الواعي
ليسري أصحابه علی خطاه ،ومن أهم النامذج هذا املوضوع هو كيفية تعامله مع

من أساء إليه.

 .4إن اإلمام الصادق  قد مد إلينا حبال علی مدی القرون املديدة وعلينا أن
نمت إليه بصلة لنفيد منه يف حارضنا ونحيا بعلمه حياة طيبة.

 .5كانت أخالق اإلمام الصادق  وكيفية تعامله مع الطلبة توجيها لسلوكهم
نحو هدف معني وهو احلؤول دون وقوعهم يف الضالل واالنحراف العقائدي.

التوصيات واملقرتحات
يف ضوء املباحث وما تم من حتديد النتائج فيمكن وضع التوصيات واملقرتحات

التية:

 .1االهتامم بوضع خطط خمتلفة لتنمية روح التعاون والتفاعل وتطورها يف
اجلامعات وبني اجلامعات املختلفة أو وضع أنظمة حوافز مادية ومعنوية لرفع

الروح املعنوية لدی الطلبة والكوادر يف اجلامعات؛ الستثامر الطاقات حسب
اخلطط املدروسة والعقالنية لسلوك أخالقي.

 .2دراسة اخلطط والربامج بدقة بحيث ال تؤدي إلی كون التعليم عشوائيا
وارجتاليا للحيلولة دون هدر الطاقات البرشية.
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 .3االفادة من املناهج الرتبوية التي ذكرها القرآن الكريم وطبقها األئمة الطاهرون
 واإلمام الصادق  يف مدرسته املتميزة بشكل مستدام والتأكيد علی
استمراريته باملالءمة بني القيم واألخالق وباستيعاب توجهات األجيال.

 .4التعريف بالشخصيات إالسالمية الشهرية وخاصة اإلمام الصادق 
بوصفه رئيسا للمدرسة الصادقية ،إذ إن للتعليم عن طريق التقليد أمهية كبرية
ويبدو أن السلوك يتدعم أو يتغري تبعا لنمط التعزيز املستخدم ،فضال عن أن

العلم احلديث اهتم بنظرية القدوة؛ إذ أعطاها اهتامما بالغا ودورا كبريا يف

عملية الرتبية والنمو عند اإلنسان فكانت نظريات العلامء املسترشقني وغريهم
يف هذا املجال وقد سموا هذه النظرية بنظرية التعليم االجتامعي.

 .5تشجيع البحوث والدراسات النظرية والعملية املتعلقة بمدرسة اإلمام
الصادق  وتسليط الضوء علی دورها يف حتقيق النشاط العلمي والفكري
والثقايف وكيفية حتقيق ذلك بغية اخلروج بنتائج وتوصيات علمية وعملية
يمكن تطبيقها وتنفيذها مستقبال.

 .6فكر اإلمام الصادق  الرتبوي غني وغزير بالعلم واملعرفة وال شك أن
املتمعن والدارس هلذا الفكر يستخلص العرب والدروس لتنري الطريق حلل
املشكالت احلارضة يف ضوء فهم املايض.

 .7دراسة كل خصيصة من خصائص هذه املدرسة فضال عن الشخصيات التي
درست فيها وظهرت عبقريتهم إلجياد عالقة إجيابية بناءة بني الرتاث واملستقبل؛
إذ إن الرؤية الواعية للرتاث تزيد املجتمع وضوحا بشأن املستقبل.
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