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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا 
علينا، والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  جملة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بني 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  جيد فيه جمموعة من االبحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أوهلا ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  حتت  توحيده  عىل 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية- )ليس ثمة 
ظالٌم يف فجر احلسني( والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام 
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية-، واسرتاتيجيات التداولية 
-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد، و تضاد الرسب 
والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم 
بن عقيل والعامل  املمحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني 

اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية 
واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا 



ثقافيا كبريا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  املعتادة، بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت 
فيها، والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعىل الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول 
فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره 
السيايس، وبحث د. صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني 
املتنبي والرشيف الريض، ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور 
االرس  تنمية  يف  ودورها  الصغرية  الصناعية  املشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية 
للمفاهيم  العميل  التطبيق  اىل  التنظري  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د. أمحد عيل 
جيد  هلا  القارئ  فإن  بريس،  عند  وصريورهتا  العالمة  نظرية  املعنون 
صالح  حممد  الدكتور  أما  بينها،  جتمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب 
السيايس  االثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العاملية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  عىل  الربيطانية  اخلارجية  للسياسة 
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى 
العريب  التاريخ  حقب  من  مهمة  تارخيية  حلقبة  حتليليا  منحا  البحث 



يف  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  عىل  السوري 
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص، حتوالت املفهوم البنيوي 

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر 
العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متّد القارئ هلا 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا. ويف هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي 
التعليم  يف  اجلودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  االسالمي  التأصيل  بني 
اشكالية  حول  احلسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العايل 
العربية،   اللغة  اىل  القرآن  معاين  ترمجات  يف  القرآين  املصطلح  ترمجة 
فضال عن بحث د. حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

يف  والباحثني  الكتاب  ندعو  أن  لنا  البّد  التقديم  هذا  ختام  ويف 
جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا 
تنوعاهتا وأشكاهلا  االنسانية عىل خمتلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .
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ت . 

ويا
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املصطلح الرتبوي بني التأصيل اإلسالمي وحداثة التكنولوجيا 17امل
)نظام اجلودة يف التعليم انموذجا(

أ.د. سعد عيل زاير /جامعة بغداد /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  
ابن رشد /قسم العلوم النفسية والرتبوية

اشكالية ترمجة املصطلح القرآين يف ترمجات معاين القرآن الكريم اىل 57
اللغة العربية )أسامء السور القرآنية أنموذجًا(

أ.م.د.ستار عبداحلسن جبار الفتالوي
جامعة القادسية / كلية اآلداب / قسم علم اآلثار

املصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة يف الفلسفة التحليلية املعارصة 107
)لودفج فنغنشتاين أنموذجًا(

م.د.حسني محزة شهيد العامري
جامعة الكوفة / كلية اآلداب /قسم الفلسفة

أثر اإلمام جعفر الصادق  يف االصالح االجتامعي من خالل 135
فكره السيايس )رؤية معارصة(

أ.د.عادل حممد زيادة /جامعة القاهرة /كلية االثار

شعر احلكمة بني املتنبي والرشيف الريض )حتليل وموازنة(167
أ.م.د.صادق حسني كنيج 

اجلامعة املستنرصية /كلية الرتبية /قسم اللغة العربية

املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية األرس النازحة يف 195
مدينة الكاظمية املقدسة

م.د.سالم فاضل عيل/جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد 
قسم اجلغرافية

م.د.عدي فاضل عبد /جامعة كربالء /كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية/قسم جغرافية

نظرية العالمة وسريورهتا عند شارلس سندرس بريس229
أ.م.د.أمحد عيل حممد

جامعة بغداد /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية



سياسة بريطانيا باجتاه سوريا خالل احلرب العاملية الثانية253
حتى عام 1946

أ.م.د.حممد صالح حنيور الزيادي
جامعة القادسية /كلية الرتبية /قسم التاريخ

معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص329
أ.م.د.نوري كاظم الساعدي

جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد /قسم اللغة العربية

19Imam Hussein's Supplications on the day of Arafah 
(A Linguistic STUDY)
Prof.  Dr. Riyadh Tariq Kadim AL- Ameedi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Manar Kareem Mehdi
M.A. Student / Department of English / College of 
Education for Human Sciences / University of Babylon

57Pragma-Rhetorical Strategies in Zainab's Speech at 
Yazid's Court
Prof. Dr. Fareed Hameed Al-Hindawi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Asst.Lec. Ramia Fu'ad Mirza
Department of English  / College of Arts / University 
of Kufa

87Clique versus Non-Clique In Recrudescence  Of 
Creation Formation and Simpatico Suppression (The 
Emissary of Light and The Deleted World)
Asst. Prof. Haider Ghazi J. AL-Jabari AL. Moosawi 
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ملخص البحث

إن االنقالب الذي أحدثه اإلمام الصادق عىل مستوى املواجهة السياسية 
ال يوازيه إال انقالب حد السيف، فقد استطاع أن يرتقي بالفتن واالقتتال الداخيل 
واحلروب ليحوهلا إىل سجال فكري وسيايس، فقد كانت له إضافات ورؤى فكرية 
حية  صورة  وأعطى  وحديثًا،  قدياًم  اإلنسانية  وللحضارة  للتاريخ  قدمها  وسياسية 
لكيفية حل اخلالفات واملشاكل بطريقة سلمية. وهو الذي أوجد السبيل إىل وحدة 
الصف بني ربوع املجتمع اإلسالمي وإىل رأب الصدع والوحدة واأللفة واألخوة، 

وبتعبرينا املعارص أوجد السبيل إىل االنصهار القومي.

خالل  من  االجتامعي  الفساد  أشكال  كل   الصادق اإلمام  قاوم  وقد 
وكرس  والعام،  اخلاص  والسلوك  واألدب  التفكري  يف  النبوية  السنة  معامل  جتديد 
حياته إلصالح املجتمع اإلسالمي من خالل الرتكيز عىل الوازع األخالقي للفرد 

واملجتمع.

وضم  اإلسالمية  للفتوح  امتدادًا  األول  القرن  من  الثاين  النصف  شهد  فقد 
قادة  قرن  نصف  خالل  وأصبحوا  واسعة،  وبالدًا  خمتلفة  شعوبًا  إليهم  املسلمون 
كان  الثقافات  وتعدد  األوضاع  تغري  وبسبب  املتمدين،  العامل  من  األكرب  القسم 
ثقافات  عىل  املسلمني  انفتاح  يواجه  ومتطور  جديد  اجتامعي  فكر  بزوغ  من  البد 
تلك األمم وحضاراهتا، وعىل األعراف الترشيعية واألوضاع االجتامعية املختلفة، 
أصالتهم  للمسلمني  يؤكد  العلمي  الصعيد  عىل  جاد  عمل  من  أيضًا  البد  كان  كام 
البالد يف حاجة إىل حركٍة فكرية  املتميزة، وغدت  الترشيعية  الفكرية وشخصيتهم 
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حيفظ  رشعي  إطار  يف  واحلاكم  املجتمع  بني  العالقة  وتنظم  الذهنية  آفاقهم  تفتح 
لكل طرف حقوقه يف ظل إعداد الشخصية اإلسالمية إعدادًا تربويًا اجتامعيًا واٍع 
بمقاصد الرشيعة اإلسالمية، وهذا ما قام به اإلمام الصادق من خالل حلقات 
البحث والدرس يف مسجد الرسول  ليحّدث الناس بصنوف املعرفة اإلسالمية 
من تفسري وحديث وفقه، ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين ويمّرن الناهبني 

منهم عىل الفقه واالستنباط. وتتمحور إشكالية هده املداخلة حول أسئلة ثالثة:

ما هو دور اإلمام الصادق يف توحيد الفكر االجتامعي اإلسالمي؟. 1

كيف نظم اإلمام العالقة بني احلاكم واملجتمع من خالل فكره السيايس؟. 2

ما هي رؤية املجتمع املعارص لفكر اإلمام الصادق وما مدى تأثريه عليه؟. 3

أما حماولة اإلجابة عليها فسوف تكون بالرتكيز عىل املحورين التاليني: 

مسامهات اإلمام الصادق من خالل أحاديثه وتعاليمه يف إصالح املجتمع . 1
اإلسالمي.  

إجياد . 2 يف  وحماوالته  احلاكمة،  بالسلطة  بعالقته  املتعلق  لإلمام  السيايس  للفكر 
السبل الرشعية لتنظيم العالقة بني احلاكم واملجتمع، وكذلك الرؤية املعارصة 
لفكر اإلمام والذي ال يزال يلعب دورًا مؤثرًا يف حياة املجتمع اإلسالمي حتى 

زماننا احلارض. 
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. . . Abstract . . .

On the political confrontation level Imam Al-Sadiq erects a revolution 
that runs equal to the sword one; he succeeds in rendering the dissention 
acts and interior fighting into political and intellectual debate. Imam Al-
Sadiq copes with all the forms of social corruption as he resuscitates the 
facet of the prophetic traditions in thinking, ethics and the private and 
public conduct and he consecrates all his being to reforming the Islamic 
community through paying heed to ethical conscience of the person and 
society. Such controversy ramifies into three questions:

1. What is the role of Imam Al-Sadiq in unifying the Islamic social 
thought?

2. How does Imam Al-Sadiq organize the nexus between the ruler 
and the populace through his political mind?

3. What a vision does contemporary society have for Imam Al-Sadiq 
mind and how deep does it influence them?

Yet to answer these inquires it is to concentrate on the following two 
axes:

1. Imam Al-Sadiq contributions; homilies and instructions to reform 
the Islamic community.

2. Imam Al-Sadiq political mind  concerning his nexus with the gov-
erning authority , his endeavours to find legitimate ways that give 
system between the ruler and his contemporary vision that has 
been taking advance in the  life of the Islamic community to the 
moment. 
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... املقدمة ...

اإلمام  عند  االجتامعي  اإلصالح  يف  السيايس  الفكر  الدراسة  هذه  تتناول 
جعفرالصادق؛ واإلمام الصادق زعيم روحي عامل بالكتاب والسنة، جمتهد 
يف استنباط األحكام يف ضوء القرآن الكريم وكذلك فهوعبقري استقى علومه من 
منهل الرسالة العذب، فبلغ بنبوغه واجتهاده منزلة رفيعة يف حل مشاكل املجتمع 
االجتامع  علم  يف  عرصه  سبقبها  رائدة  بنظريات  واإلتيان  وحديثًا  قدياًم  اإلسالمي 
والنظريات السياسية ومواقفه مع احلكام، وجاءت القرون الطوال من بعده فأثبتت 
صدق نظرته بعد جتارب أخذ هبا ساسة املسلمني يف التاريخ احلديث واملعارص، هذا 
إىل جانب املسائل اإلهلية واإلنسانية والعلمية واحلضارية. وقد قاوم اإلمام الصادق 
 كل أشكال الفساد االجتامعي من خالل جتديد معامل السنة النبوية يف التفكري 
واألدب والسلوك اخلاص والعام، وكرس حياته إلصالح املجتمع اإلسالمي من 

خالل الرتكيز عىل الوازع األخالقي للفرد واملجتمع.

من  البد  كان  اإلسالمي  املجتمع  يف  الثقافات  وتعدد  األوضاع  تغري  وبسبب 
بزوغ فكر اجتامعي جديد ومتطور يواجه انفتاح املسلمني عىل ثقافات تلك األمم 
وكان  املختلفة،  االجتامعية  واألوضاع  الترشيعية  األعراف  وعىل  وحضاراهتا، 
الفكرية  أصالتهم  للمسلمني  يؤكد  العلمي  الصعيد  عىل  جاد  عمل  من  أيضًا  البد 
تفتح  فكرية  حركٍة  إىل  حاجة  يف  البالد  وغدت  املتميزة،  الترشيعية  وشخصيتهم 
آفاقهم الذهنية وتنظم العالقة بني املجتمع واحلاكم يف إطار رشعي حيفظ لكل طرف 
بمقاصد  واعيًا  اجتامعيًا  تربويًا  إعدادًا  اإلسالمية  الشخصية  إعداد  ظل  يف  حقوقه 
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الرشيعة اإلسالمية، وهذا ما قام به اإلمام الصادق من خالل حلقات البحث 
من  اإلسالمية  املعرفة  بصنوف  الناس  ليحّدث   الرسول مسجد  يف  والدرس 
تفسري وحديث وفقه، ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين ويمّرن الناهبني منهم 

عىل الفقه واالستنباط.

توحيد  يف   الصادق اإلمام  دور  حول  الدراسة  هذه  إشكالية  وتتمحور 
العالقة وضبطها بني  لتنظيم  السيايس  الفكر االجتامعي اإلسالمي، وكذلك فكره 
السياسية جتاه احلاكم ونظريته يف عدم اخلروج  إىل مواقفه  املجتمع واحلكام فضاًل 

عىل السلطة السياسية.

وقد قسمت الدراسة إىل مبحثني رئيسني، يتناول املبحث األول مسامهة اإلمام 
اإلسالمي  املجتمع  مفاسد  إصالح  يف  وتعاليمه  أحاديثه  خالل  من   الصادق
ثم  عهده،  يف  اإلسالمي  املجتمع  أحوال  دراسة  خالل  من  وذلك  به،  والنهوض 

تعاليمه يف سبيل اإلصالح.

ويتناول املبحث الثاين الفكر السيايس لإلمام  وعالقته بالسلطة احلاكمة 
مطلبني،  طريق  عن  وذلك  واملجتمع،  احلاكم  بني  العالقة  لتنظيم  الرشعية  وسبله 
  اإلمام  فكر  هو  والثاين  احلاكمة،  بالسلطة  وعالقته  السيايس  فكره  األول 
نتائج  بأهم  بعد ذلك  البحث  احلاكم واملجتمع، وتأيت خامتة  العالقة بني  تنظيم  يف 
الدراسة. وقد حرصت يف تناول املبحثني عىل اتباع املنهج العلمي التحلييل يف تناول 
صالحيته  ومدى  اإلسالمي  املجتمع  بأحوال  وربطه    لإلمام  السيايس  الفكر 

للعرص احلديث وتفاعل املجتمع املعارص معه.
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املبحث األول

إسهام اإلمام الصادق  من خالل أحاديثه وتعاليمه
يف إصالح مفاسد املجتمع اإلسالمي

أواًل: دور اإلمام الصادق  يف اإلصالح االجتامعي

 أحوال املجتمع اإلسالمي يف عهد اإلمام الصادق  )1

العباسية  الدولة  وأوائل  األموّية  الدولة  أواخر  يف  اإلسالمي  املجتمع  عاش 
فرتات عصيبة شهدت ضعف السلطة السياسية وعدم قدرهتا عىل إحكام السيطرة 
احلالة  وضعف  وقّوهتا،  الثورات  كثرة  بسبب  املختلفة  احلياة  شؤون  عىل  الكاملة 
وذلك  األموية  الدولة  أواخر  يف  خاصة  االجتامعية  احلياة  واضطراب  االقتصادية 
بسبب الظلم الفاحش الذي مارسته سلطاهتا واالستئثار باألموال، واحتكار اإلدارة 
الذين عاشوا حياة الرتف وهجروا  السياسية عىل يد فئة قليلة من شباب بني أمية 
احلياة الدينية العاّمة التي حيرتمها عموم املسلمني، ولذلك ساد االضطراب والقلق 

مجيع البالد اإلسالمية.

وتتابعت الثورات يف البالد العربية، وتفاقمت حركة اإلنكار عىل سوء السرية 
والظلم للرعية واالستهانة بمقدرات األمة، فكانت ثورات يف العراق ويف احلجاز 
والة  عىل  املؤاخذات  دائرة  واّتسعت  األرجاء  مجيع  اخلوف  وعّم  وغريها،  ومرص 
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األمر، وسوء ترّصف العامل وَجْورهم عىل الرعية بشكل ال جمال معه إاّل إىل انفجار 
خمتلفة  أماكن  يف  الثورات  فاشتعلت  اهنيارالدولة،  إىل  يؤّدي  وانقالب  دموّية  ثورة 
األمن  عدم  من  مرتدية  حالة  يف  اإلسالمي  املجتمع  وأصبح  القالقل  وانترشت 

واالستقرار )1(.

وملَّا كان عهد اإلمام الصادق قد امتد من آخر خالفة عبد امللك بن مروان 
إىل منتصف عهد خالفة أيب جعفر املنصور، أي من سنة 83# إىل سنة 148# فقد 
أدرك طرفًا كبريًا من العرص األموي وعارص كثريًا من خلفائهم، وشاهد من حكمهم 
أعنف أشكاله، وقىض حياته األوىل حتى احلادية عرشة من عمره  مع جده زين 
  يف ظّلهام  ونشأ ،وحتى الثانية والثالثني مع أبيه الباقر ،العابدين
ج  من تلك املدرسة اجلامعة،  ينهل من علمهام الذي نمت به مواهبه ، وخترَّ
وتوىل  الزعامة بعد وفاة أبيه  عام 114#، واّتسعت مدرسته  بنشاط 

احلركة العلمية يف املدينة ومكة والكوفة، وغريها من األقطار اإلسالمية)2(.

واالضطرابات  بالفتن  مليئًا   الصادق اإلمام  عاشه  الذي  العهد  وكان 
الدولة،  رجال  بني  ونزاع  طاحنة  حروب  فيه  نشبت  اإلسالمية،  البالد  مجيع  يف 
األمويني،  عىل  اإلنكار  بلغة  البالد  وجتاوبت  كياهنا،  هتّدد  بتحركات  واصطدمت 
وقد قاربت املؤامرات الرسية النجاح يف تدبريها اخلفّي، وهم يف غفلة عن معاجلة 
تلك املشاكل التي حّلت باألمة، ومل ينظروا إىل املصالح التي حتتاجها سالمة املجتمع 
اإلسالمي كاهتاممهم بمصالح أنفسهم، ولذلك عّم االستياء مجيع طبقات املجتمع 
عىل  العمل  يستوجب  الدولة  وضع  وكان  والسياسية،  االقتصادية  األحوال  لسوء 
إجياد طرق حلّل تلك املشاكل التي فتحت عليهم باب املؤاخذات من مجيع الطبقات، 
للسكوت  جمال  ال  بصورة  اإلسالم  تعاليم  ختالف  بدأت  احلكام  سرية  كانت  فقد 
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تزداد  جديد  األمرحاكم  ويل  وكّلام  األمور،  واشتّدت  احلوادث  وتتابعت  عنها)3(. 
واالستياء  الكراهة  النفوس  يف  تبعث  ُأمور  عهده  يف  وتظهر  املؤاخذات،  قائمة 

منهممن جانب املجتمع.

النقمة  الوضع االقتصادي أصبح عاماًل مهاًم يف بث  أن  تقدم نجد  فضاًل عام 
ومضاعفة املقاومة لذلك احلكم، فقد حرص احلكام عىل زيادة اخلراج واتباع الطرق 
أمية  بني  كان عامل  إذ  فارس،  فعلوا يف  تقديره كام  اجلباية، وأجحفوا يف  السيئة يف 
خيرصون الثامر عىل أهلها، ثم يقّوموهنا بسعر دون سعر الناس الذي يتبايعون به، 
فيأخذوهنا عىل قيمتهم التي قدروها)4(، وأخذوا اجلزية ممن مل جتب عليهم كام فعلوا 
بمرص عندما أمر عبد العزيز بن مروان بإحصاء الرهبان، فأحصوا ثم ُأخذت منهم 
الرهبان. كام ُفرضت رضائب إضافية كالرسوم  ُتأخذ من  اجلزية، وهي أول جزية 
الرضائب  وأرجعوا  عرضًا،  يكتب  أو  يتزّوج  من  وعىل  واحلرف  الصناعات  عىل 

الساسانية التي تسمى هدايا النوروز)5(.

هبدايا  اًل  حُممَّ  #120 سنة  دهقان  ومعه  قدم  هرات  وايل  أن  الطربي  ويذكر 
وأباريق من  وأباريق من ذهب  كان هبا قرصان، قرص من فضة وقرص من ذهب، 
فضة، وصحاف من ذهب وصحاف من فضة فضاًل عن الديباج اهلروي والقوهي 
يعترب  أن  يأمره  اجلزيرة  يف  عامله  إىل  مروان  بن  امللك  عبد  وبعث  كام  واملروي)6(. 
من  يطرح  ثم  كّلها،  سنته  العامل  يكسبه  ما  وحيسب  بأيدهيم،  عاّماًل  كّلهم  الناس 
العامل،  ففعل  كّلها،  األعياد  أيام  وطرح  وكسوته،  وأدمه  طعامه  يف  نفقته  ذلك 
ووجد الذي حيصل من ذلك يف السنة لكّل فرد أربعة دنانري فألزمهم ذلك مجيعًا)7(. 
وارتكب عامل اليمن أنواعًا شتى من التعسف واجلور، فكان يصادر أمالك األهايل 

وأمواهلم، وفرض عليهم رضيبة معينة عدا اخلراج الذي فرضه اإلسالم)8(.
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بام اجتمع عنده من اخلراج،  امللك  ُأسامة بن زيد عىل سليامن بن عبد  ودخل 
وكان واليًا عليه يف مرص وقال: »يا أمري املؤمنني إيّن ما جئتك حتى هنكت الرعية 
ه عليها، وختّفف من خراجها ما تقوى به عىل  وجهدت، فإن رأيت أن ترفق هبا وترفِّ
عامرة بالدها وصالح معايشها فافعل، فإّنه يستدرك ذلك يف العام املقبل«. فقال له 
سليامن: »هبلتك ُامك، احلب الدر فإذا انقطع فاحلب الدم«. وهبذا جهدت الرعية، 
وفقدت الرفاهة، فكان الكل متأثرًا من تأدية تلك الرضائب الثقيلة التي تتمتع هبا 
أقلية مستهرتة، ومل هيتم والة األمر بام ينجم من وراء ذلك من خراب البالد، واغتنم 
العاّمل رغبة والة األمر يف حتصيل املال وجبايته، فكانوا يعبثون يف جبايتها للحصول 
عىل الثروة من وراء ذلك، ورّبام كان اخللفاء من األمويني خُيولون عامهلم ما حيصل 

حتت أيدهيم من جبايةالرضائب)9(.

جارفة،  فكرية  تّيارات  احلقبة  تلك  يف  والسياسية  االجتامعية  احلياة  صاحبت 
وهزات إحلادية قوية، وتطور غريب يف النزعات واالجتاهات أقلق بال محاة الرشيعة 
العلامء  مناهضة  كان  ذميمة،  جاهلية  عصبيات  وحدثت  حوضها،  عن  والذائدين 
الباطل،  أهل  بمقارعة   الصادق اإلمام  هلا  فتصدى  ملحًا،  امرًا  هلا  والفقهاء 
معتقدات  إلفساد  تصّدوا  الذين  اجلدليني  الكالم  وأهل  الفالسفة  مع  والتباحث 

الناس)10(.

اختذ العلامء والفقهاء سياسية احلذر من السلطة األموية وكان اإلمام السجاد 
واملجتمع  األخرى،  والعلوم  الفقه  مدرستهم  يف  سون  يدرِّ  الباقر وابنه   
يسوده االضطراب يف األهواء وامليول وتشتت يف األفكار واالجتاهات، وكان والة 
السالطني  وعاظ  من  النفوس  وضعاف  هلم،  يسوغ  بام  حيكمون  وعامهلم  األمور 
يتقربون إىل احلكام عن طريق بيع دينهم وضامئرهم فكانوا يتهمون هذا ويشنعون 
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عاش  الوسط  هذا  ويف  وباطل،  فاسد  لكل  ويروجون  احلقائق  ويقلبون  ذاك  عىل 
اإلمام الصادق تلك الفرتة العصيبة)11(.

األموية  الدولة  عرص  يف  األحداث  هذه  من   الصادق اإلمام  موقف  كان 
والسيام بعد مقتل عمه زيد بن عيل سنة 125# والذي كان له وقع شديد يف نفسه، 
كانموقفًا حرجًا زاد ثقل العبء عىل كاهله غري أنه استطاع بحكمته ولباقته جتنب 
املدينة  يف  حينًا  ومدرسته  بيته  يف  واعتزاله  دنياهم  يف  بزهده  وذلك  أمية  بني  طيش 

وحينًا يف الكوفة منرصفًا إىل نرش العلم بينالطالب والعباد)12( .

واالضطرابات  احلروب  من  أخرى  مرحلة  العباسية  الدولة  بداية  وكانت 
املواقع  وتثبيت  أمية  بني  ذيول  آخر  عىل  للقضاء  العسكرية  والعمليات  والثورات 
قداسة  عدم  -مع  بالطبع  ذلك  وصاحب  اجلديدة،  للدولة  والعسكرية  السياسية 
الغاية- البطش بكل مكامن اخلطر ورموز الثائرين عىل الدولة الفتية، وتساوى يف 
ذلك القريب والبعيد، ونعني بذلك اخلطر الشيعي العلوي عىل الدولة التي قامت 

وانترصت يف ظل شعار تضلياللفكراملجتمعي خصوصًا اخلراسانيني)13(.

ومما ال شك فيه أن الوضع السيايس والعسكري املضطرب واملرتدي قد ترك 
فعدم  أيضًا،  والدينية  والفكرية  واالقتصادية  االجتامعية  اجلوانب  عىل  اخلطري  أثره 
كثرة  مع  والرتغيب  بالرتهيب  إال  واملجتمع  احلكام  بني  الكيل  االنسجام  وجود 
الفتوحات اإلسالمية يف تلك الفرتة أدى إىل اضطراب وتداخل فكري خطري تناول 
احلكام  وبقي  وغريها.  اإلسالمية  والتفسريية  والروائية  والعقلية  الفقهية  اجلوانب 
الفكرية والعلمية واألدبية إال بام خيدم  بالقضايا  غري منسجمني وال مهتّمني أصاًل 
تطور  من  غالبها  يف  العباسية  الدولة  بداية  خلت  ولذا  زعامتهم،  ويثّبت  سلطاهنم 
عنارص  أدخلت  التي  اإلسالمية  الفتوحات  أن  إال  وغريه،  الديني  والعلم  الفكر 
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واملرتمجني  اجلدد  املسلمني  أحوجت  اإلسالم  إىل  مسلمة  وغري  عربية  غري  جديدة 
إىل البدء بأعامل التدريس والتعليم، وبدأت حركة الرتمجة عن اليونانية والفارسية 
وغريمها، فانرصف الناس عن احلكام وانشغل احلكام بأنفسهم وبسلطاهنم، وبرزت 
العلمية،  احلركة  فإن  ولذا  خطرية،  فلسفية  وحركة  وعلمية  فكرية  هنضة  بوادر 
واملذاهب الدينية، والنظم االجتامعية يف أواخر الدولة األموية وخالل عرص الدولة 

العباسية كانت أفضل بالنسبةلفرتات أخرى)14(.

ساعد عىل التحرك الفكري الرسيع يف مطلع الدولة العباسية حترير الفكر من 
رقابة احلكم وقيوده، وكان ذلك نتيجة انرصاف احلكام لتثبيت مواقعهم يف حماولة 
يف  عامة  الفكرية  احلركة  خطوات  تلخصت  وقد  الشاملة)15(.  السيطرة  الستعادة 
تلك احلقبة الزمنية ببدء حركة الرتمجات املختلفة وإدخاهلا مواضيع جديدة وخطرية 
عىل املجتمع اإلسالمي، وإقبال املسلمني اجلدد من املوايل عىل تعّرف عىل اإلسالم 
والقرآن وتعلمه ومعرفة أرساره ومعانيه، واستدعى ذلك بطبيعة احلال وجود علامء 
وفقهاء، وكذلك البدء يف مرحلة تدوين احلديث، ومن ثم ُبعد الشّقة عن أسلوب 

املجتمع اإلسالمي يف سنواته األوىل.

وقد امتدت احلركة العلمية لتشمل سائر احلوارض اإلسالمية الكربى يف انطالقة 
فريدة)16(. وليس من شك أن انتشار العلم يف ذلك احلني قد ساعد عىل حترير الفكر 
من عقاله، حتى أصبحت املناقشات الفلسفية من األمور التي كثر انتشارها يف كل 
العباسيني  احلكام  أن  نغفل  أال  وعلينا  اإلسالمي)17(،  العامل  حوارض  من  حارضة 
كانوا بخالف احلكام األمويني، قد نشأوا يف بيت علمي عريق حيث يعود نسبهم إىل 
عبداهلل بن عباس املشهور بأنه حرب هذه األمة، ويعني ذلك تشجيعهم حلركة العلم 

والفكر الديني باألساس ولو كان ذلك لغايات يف نفوسهم.
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تعاليم اإلمام الصادق  إلصالح املجتمع اإلسالمي  )2

التارخيية  املراحل  أدق  من  تعد  مرحلة    الصادق  جعفر  اإلمام  عاش 
الناحية  من  عاش  فقد  واالجتامعية،  والفكرية  السياسية  نواحيها  يف  اإلسالمية 
السياسية واالجتامعية جتربة عظيمة ختترص يف طياهتا كل الظروف واألساليب -يف 
تشاهبها واختالفها- لدولتني لعبتا دورًا حساسًا وخطريًا يف التاريخ اإلسالمي، مها 

دولة بني أمية ثم دولة بني العباس.

يف ظل هذه الظروف االجتامعية والسياسية، ويف وجود هذا الضعف األمني 
تدريس  السري عىل هنج والده يف   الصادق اإلمام  الدولة اإلسالمية واصل  يف 
العلوم املختلفة وعىل رأسها العلوم الدينّية، وذلك يف سبيل إصالح مفاسد املجتمع 
التي  السياسية  والتغريات  الظروف  نتيجة  ربوعه  يف  انترشت  التي  اإلسالمي 
حلت عىل املجتمع، وساعده يف ذلك اإلصالح تالميذه الذين خترجوا يف مدرسته 
األمصار  يف  به  وحتّدثوا  العلم  عنه  فرووا  علمه،  من  وهنلوا  أحاديثه  إىل  واستمعوا 
علمية  جامعات  تأسيس  إىل   الصادق اإلمام  وّفق  وقد  املختلفة،  اإلسالمية 
أقاليم أخرى، بل وإىل تأسيس مدن جديدة مثل مدينة ُقم حيث كانت  جديدة يف 
باملقام هبا  إليها وأمرهم  العلمي وذلك بتشجيع هجرة األشعريني  مركزًا لإلشعاع 

والصرب عىل مشاق احلياة فيها)18(.

الغافلني عن  نبَّه   الصادق اإلمام  التي وضعها  األسس  تلك  ومن خالل 
غفلتهم، وأوضح هلم اعوجاج مذاهبهم والتواء سبلهم، ودعاهم إىل كلمة احلّق، 
التاريخ  لنا  احتفظ  وقد   ، البنيِّ بالربهان  وناقشهم  أحسن،  هي  بالتي  وجادهلم 
 الصادق اإلمام  أن  القول  وصفوة  واملناقشات)19(.  املناظرات  تلك  من  بكثري 
تعاليمه  له  املجتمع اإلسالمي يف شتى االجتاهات، وُسجلت  ربط حياته بمصالح 



150

وعلومه التي انصبت بشكل مبارش يف رفع شأن األمة اإلسالمية، تلك التعاليم التي 
البرشية عىل مر العصور وذلك لتطور فكر واضعها، والتي تتالءم  استفادت منها 
والفكر املعارص يف اإلصالح االجتامعي والسيايس عىل السواء، ونعرض من هذه 

التعاليم: 

تعاليمه يف بناء الوحدة اإلسالمية أ ( 

املفاهيم  يف  تالمذته  لدى  االجتهاد  آفاق  فتح  إىل   الصادق اإلمام  سعى 
اإلسالمية، حماواًل تصحيح الطرق االجتهادية التي كانت متداولة لدى بعض من 
الفقهاء ليجعل من ذلك قاعدة أساسية يف استنباط األحكام الرشعية من أدلة ترتكز 
عىل الكتاب والسنة الصحيحة يلتزم هبا الفقهاء يف حياهتم العلمية، وكأنه كان يدرك 
أنَّ فتح باب صحيح لالجتهاد يعطي حركة تطورية للعلم من شأهنا أن تساعد يف 
تقريب وجهات النظر املختلفة، وذلك من خالل إعادة أي حوار يف أي مسألة إىل 

قاعدته األصلية التي هي الكتاب والسنة)20(.

وكانت أهم تعاليم اإلمام لفتح األفق العقيل لدى الفقهاء هو التفكري يف مصلحة 
إىل  بحاجة  اإلسالمية  الوحدة  بناء  ألن  السلطة،  مصالح  يف  ال  واملجتمع  اإلسالم 
عقول مدركة حلقيقة اإلسالم وواقع مصالح املسلمني، ولوال هذا اإلدراك الواقعي 
لإلمام  والسيايس  الفكري  العمق  ويتضح  بينهم،  وحدة  أي  تأسيس  يمكن  ال 
الصادق من خالل تشجيعه الفقهاء عىل االجتهاد الصحيح املبني عىل القواعد 
ملا  كبريًا،  باحلوار   الصادق اإلمام  والتزام  إيامن  وكان  األصيلة)21(.  الرشعية 
إقناع اآلخرينباملفهوم الصحيح، ولذلك كان يتحاور مع  للحوار من دور مهم يف 
الزنادقة وامللحدين الذين مل يؤمنوا باإلسالم بأسلوب راق رصني تأسس عىل مبدأ 

تِي ِهَي َأْحَسُن﴾. ْم بِالَّ ﴿َوجاِدْلُ
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يتوقف  مل   الصادق اإلمام  احلواري يف مدرسة  الفكر  أن  ندرك  أن  والبد 
عنده، بل سار األئمة الباقون عىل هنجه يف ترسيخ تعاليم احلوار يف حياة املسلمني 

باحلوار واملناقشة العلمية اجلادة)22(.

للحوار  أسس  وبناء  االجتهاد  وتأسيس  املذاهب  نشأة  أن  نالحظ  أن  وعلينا 
يف  ملحوظ  تطور  حدوث  إىل  احلارض-  وقتنا  يف  -حتى  ت  أدَّ العلمية،  واملناقشة 
لدى  االجتهاد  باب  غلق  فإن  عليه  يؤسف  مما  ولكن  اإلسالمية،  املفاهيم  توضيح 
املدارس اإلسالمية من ناحية، وحماباة بعض مدعيي الفقه والعلم للحاكم أوتابعيه، 
واستعامل الدوائر واملؤسسات اإلعالمية لشعار اإلسالم من أجل املصالح الذاتية، 
املسلمني  تفكك  من  وتزيد  اإلسالمية  الساحة  وحدة  عىل  سلبًا  تؤثر  عوامل  كلها 

والرصاعات فيام بينهم.

الفكر  تأصيل  نحو  قدمًا  السري  امللتزمني واجب  األمة ومفكرهيا  وعىل عقالء 
املذاهب  أتباع  بني  هادفة  وحدة  بناء  إىل  بجد  والسعي  الصحيح،  اإلسالمي 
العامة بعيدًا  املتبادل حلفظ مصالح املسلمني  اإلسالمية تقوم عىل أساس االحرتام 
بدوهلا  تعصف  التي  الفتن  كل  لدرء  املذهبي  أو  السيايس  الرصاع  أشكال  كل  عن 

وشعوهبا والتي بدأت تتمزق من جديد.

باحلوار  خاصة  وتعاليم  أسس  وضع   الصادق اإلمام  أن  نرى  وهكذا 
العلامء، و ظلت  إعداد آالف  الرصح اإلسالمي متكن من خالهلا من  لبناء  أساسًا 
إىل  أحوجنا  ما  واليوم  احلارض.  عرصنا  حتى  اإلسالمية  لألمة  إرثًا  التعاليم  هذه 
مفكرين مصلحني وفقهاء بعيدين عن بالط احلكم والسلطة يوصلون تعاليم هذا 
اإلمام للبرشية ليعيدوا للفكر اإلسالمي رونقه احلقيقي عن طريق حوار بناء بينهم 

قد يعني املسلمني عىل الوحدةوبناء جمدهم من جديد.
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ب( تعاليمه يف الدعوة إىل السالم االجتامعي والتعايش السلمي

كان اإلمام الصادق يدعو إىل احلفاظ عىل األخوة اإلسالمية، ويدعو إىل 
ااُللفة والتقارب، وينهي عن التباغض والتباعد، وحياول تأليف القلوب بمختلف 
الطرق، ألّن املحبة هي أقوى عامل لسعادة بني اإلنسان، وباملحّبة ينتظم العامل، وهي 
واإلخاء  باملودة  مفعاًم  اإلسالم  روح  نجد  ولذلك  احلياة،  لكيان  الطبيعي  القانون 
واإلخالص والنصيحة، فكتاب اهلل وسّنة رسوله الكريم دعوة خالصة ونداء دائم 
لألخوة ومجع الكلمة ونبذ الفرقة، واالعتصام بالدين، ولذلك هنى الشارع املقّدس 
أوضاعهم  وختلخل  بتامسكهم  وختّل  املسلمني،  بني  العداء  تثري  التي  األمور  عن 
املسلمني  وأمر  أصحابه،  بني   النبي آخى  أيضًا  ولذلك  االضطراب،  وختلق 
َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة﴾)23(، وجعل النبي عنوان األخوة  باملؤاخاة، وقال تعاىل ﴿إِنَّ
أن حتّب ألخيك ما حتّب لنفسك، فإذا كنت حتّب ألخيك اخلري أحّبه لك، فكانت 

راحة نفسك من عاملني قويني)24(.

لذلك كله كان اإلمام الصادق يدعو بتعاليمه إىل األخوة اإلسالمية وحيّث 
توجب  اإلخوان  مساعدة  ألّن  وذلك  حوائجهم،  وقضاء  املسلمني  مساعدة  عىل 
-التي  وحكمه  اإلمام  تعاليم  يف  ولنا  العامة.  املنافع  حتصل  وهبام  واأللفة،  املحبة 
إيضاح  كفاية عىل  الناس يف مدرسته-  الوافرة من  املجموعة  تلك  يلقيها عىل  كان 
فوائد احلّب يف اهلّل ومضار الكراهة، فكان ينصح املسلمني وحيذرهم عاقبة التباعد 
والبغضاء، ومل يقترص عىل القول يف هدم عوامل الفرقة، بل كان يسعى لذلك من 
عىل  املتخاصمني  يصلحوا  أن  وأمرهم  بعض أصحابه  أقام  أّنه  حتى  خمتلفة،  طرق 

يشء من حطام الدنيا من ماله اخلاص.
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وهل نرى –يف وقتنا احلارض- مظهرًا للمدنية الصحيحة أجىل من هذا املظهر؟ 
فاهلّل سبحانه وتعاىل رمحة بعباده جعل األخوة اإلسالمية ليتم نظام احلياة عىل مبدأ 
التعاليم  وهبذه  َواْلُعْدواِن﴾،  اإِلْثِم  َعىَل  َتعاَوُنوا  َوال  َوالتَّْقوى  اْلرِبِّ  َعىَل  ﴿َوَتعاَوُنوا 
سادت  اإلسالمي  املجتمع  يف  ترسيخها  وأعاد   الصادق اإلمام  هبا  نادى  التي 
األخوة واملحبة يف ربوع هذا املجتمع، ولنا أن ندرك وجود هذه التعاليم يف جمتمعاتنا 

املعارصة ومدى تأثريها يف وجود الرتابط واملحبة للنهوض بمجتمعنا اإلسالمي. 

جـ( تعاليمه يف احلض عىل العمل والنهوض باالقتصاد

كان اإلمام الصادق حيّث عىل العمل، ويعمل بنفسه وال حيتقر ذلك، ألّن 
كرامة اإلنسان يف عمله، فقد حّث عىل العمل قواًل وفعاًل، وقد تضافرت األخبار 
بأّنه كان يعمل بيده ويّتجر بامله)25(. ورضب اإلمام الصادق أروع مثل للعلامء 
 يف  العاملني، وقد ورد يف كتاب الوايف الكثري من األقوال املأثورة عن اإلمام 
حضه عىل العمل مهام كانت الظروف املحيطة، وكان  قدوة ملن يريد االقتداء 
بسريته والسري عىل منهاجه يف التزامه بالعمل، والتغلب عىل كل ما يمنعه من طلب 
الرزق والكسب احلالل بجهده وعرقه ليستغني عام يف أيدي الناس فكان  إذا 
لوصية  تطبيقًا  وذلك  إياه  مطالبته  قبل  حقه  بدفع  بادره  بأجري  استعان  أو  استأجر 

الرسول ))أعطوا األجري حقه قبل أن يف عرقه(()26(.

ودعا اإلمام  الناس كافة إىل العمل قواًل وفعاًل، وبنيَّ هلم قواعد مرشوعة 
ل هلم أهم ما يتعلق بنظام احلياة االجتامعية  ملا يصح االكتساب به وما ال يصح، وفصَّ

من حيث الكسب للامل وكيفية متلكه وإنفاقه)27(.
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لتجمع  املعاش  بواجبات  والقيام  العمل  روح  تشجيع  إىل  يرمي    وكان 
احلالل،  بالكسب  املعاش  وزاد  اخلالص  باإليامن  املعاد  زاد  بني  املسلم  شخصية 
حياسبه  ثمَّ  به  يتجر  ملن  باملضاربة  أحيانًا  ماله  يعطي  وكان  بالتجارة،  اهتم  ولذلك 
املال والثروة، بل رغبة  ُحّبًايف األرباح واستزادة من  ويستويف حقه وربحه منه، ال 
منه يف العمل ويف دفع عجلة اقتصاد اجلامعة اإلسالمية إىل األمام ، وكان اإلمام 
 يتابع بنفسه أعامل وكالئه ومواليه يف البيع والرشاء والتجارة، وحياسبهم حسابًا 

دقيقًا)28(.

ومن خالل تعاليمه القيمة يف هذا املجال بعث يف نفوس أصحابه اإلقبال عىل 
اخلضوع  عن  بكرامتهم  واالحتفاظ  الثروة،  لذوي  اخلضوع  وعدم  املعاش  طلب 
هلم واالستغناء عنهم، وشجعهم عىل أن يكونوا ذوي قدرة عىل اإلنفاق عن سعة 
ملساعدة ذوي العرسة وأهل الضنك من املؤمنني، ثم ذكرهم بام رواه عن النبي يف 
اإلمجال بالطلب وعدم االستغراق يف حّب املال. وملّا كان االقتصاد يف املعيشة أقوى 
عامل للتوفري وزيادة الثروة، فلم هيمل هذه الناحية بل نّبه عليها بقوله ))إنهّ السف 

يورث الفقر، وإن القصد يورث الغنى(()29(.

عىل  ويعلق  والتجارة،  املعيشة  أمر  بتنظيم  هيتم   الصادق كان  وهكذا 
االقتصاد أمهّيًة قصوى، فكان مثااًل ُيقتدى به يف أمر الدنيا والدين عىل السواء دون 

أن حيّرم عىل نفسه وعىل أهله طيبات ما أحل اهلل له وهلم. 

نادى  التي  التعاليم  العرص احلديث تلك  املجتمع اإلسالمي يف  اتبع  لو  وماذا 
هبا وأرسى قواعدها اإلمام الصادق، خاصة وأهنا تتامشى مع الفطرة اإلنسانية 
الذي  احلالل  والكسب  التجارة  إىل  والسعي  املال  مجع  حب  يف  البرشية  والطبيعة 

وضعته الرشيعة اإلسالمية.
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املبحث الثاين

الفكر السيايس للمام الصادق
وعالقته بالسلطة احلاكمة وسبله الرشعية لتنظيم العالقة

بني احلاكم واملجتمع

أواًل: فكره السيايس وعالقته بالسلطة احلاكمة

أدرك اإلمام الصادق أن الظروف السياسية -يف ظل الوضع االجتامعي- 
املحيطة به مل تكن لتساعده للقيام بأي ثورة أو انتفاضة عسكرية أو سياسية، خاصة 
 أخيه احلسن قبله  اإلمام احلسني ومن  ما حدث جلده  رأى وعلم  قد  أنه 
وكذلك أبيهام اإلمام عيل، ثم ما جرى بعد ذلك من جتديد للموقف العاطفي 
واالنفعايل مع عمه زيد بن عيل عندما أّيده املحّبون ألهل البيت  ثم خذلوه 

كام خذلوا أجداده من قبل.

وأدرك أيضًا أن كل الثورات قد انتهت ليس بفشل أصحاهبا فقط، وإنام بضياع 
الرسالة واملذهب أيضًاوأدرك يف النهاية أّن الوضع االجتامعي الذي يعايشه يقتيض 
العلم وسرب أغواره  الباقر االنرصاف إىل طريق  أبيه اإلمام  منه كام اقتىض من 
وتبيان خفاياه ورسم معامله. خاصة يف عدم وجود بديل آخر له يؤدي الدور العلمي 

األسايس املطلوب يف تلك املرحلة. 



156

احلكيمة  مواقفه  من  العديد  خالل  من  السيايس  فكره  عىل  تعّرف  ويمكننا 
احلركات  من  مواقفه  أو  والعباسية،  األموية  الدولتني  خلفاء  مع  سواء  والشجاعة 

السياسية التي ظهرت يف تلك احلقبة الزمنية، ونعرض منها اآليت: 

1( مواقفه من خلفاء الدولتني األموية والعباسية

 البد من اإلشارة إىل املواقف الشجاعة واجلريئة اخلاصةباإلمام الصادق
أثرها يف وقتنا احلارض  نتلمس  التاريخ، نشري لبعضها حّتى  وهي مواقف شهد هبا 
من خالل رؤية حتليلية معارصة وحمايدة ال ترتك جمااًل للرصاعات املذهبية واألفكار 

املتطرفة.

وعامهلا  خلفائها  يف  متمثلة  األموية  الدولة  لسياسة  التارخيي  الرسد  خالل  من 
التي عارصته  السياسية  األحداث  أن  رأينا  املختلفة  اإلسالمية  واملدن  األمصار  يف 
فكر عميق مستمد  من  نابعة  مواقف  واختذ حياهلا  نفسه  هلا وقع شديد عىل  كانت 
 ، من الرشيعة اإلسالمية وبام يليق بشخصية إسالمية فذة مثل شخصية اإلمام
التي عاشها خالل عرص الدولة  املّدة  وقد حدثت معظم مواجهاته للسلطة خالل 
هذه  مثل  مواجهة  كيفية  يف  به  حيتذى  نموذجًا  هذه  مواقفه  اخُتذت  وقد  العباسية، 
املواقف حتى حياتنا املعارصة ويف الوقت احلارض، وتعد أوىل مواجهاته السياسية 
دلياًل قاطعًا عىل اعتزاله املشاركة يف العمل السيايس درءًا للدخول يف رصاعات مع 

السلطة ومشاكلها.

فمن خالل االجتامع الذي حرضه اإلمام  مع عبد اهلل بن حسن وابنه حممد 
وإبراهيم اإلمام وأبو جعفر املنصور وأبو العباس وبعض مواليهم وأنصارهم، وقام 
عبداهلل بن احلسن برشح الوضع السيايس، وطلب من احلارضين مبايعة ابنه حممد، 



157

عارض االمام جعفرالصادق طلبه بشدة وهنى احلارضين عن البيعة وجاء قوله 
يف ذلك ))التفعلوا فإن هذا األمر ل يأت بعد(( ثم استطرد موجًها كالمه لعبد اهلل 
))إن كنت ترى أن ابنك هذا هو املهدي، فليس به وال هذا أوانه، وإن كنت تريد أن 
ترجه غضًبا لل ليأمر باملعروف وينهى عن املنكر؛ فإنا والل الندعك وأنت شيخنا 
ونبايع ابنك(()30( ثم توالت األحداث، وكان له مع كل حدث منها حديث، نرسد 

بعضها عىل النحو التايل:

أ( قوة مواجهة احلكام 

ُيْعرف  فلم  للنّد،  النّد  العباسيني عىل اخلصوص عالقة  باحلكام  كانت عالقته 
عنه مبايعته ألحد منهم ومل يوجس منهم خيفة أبدًا ومل خيضع هلم، بل ظّلت العالقة 
سلبية خصوصًا من جانبهم خوفًا من دوره وخطره عليهم ومعرفتهم بحقه وفضله 

بني الناس)31(.

إن مواقفه مع احلكام تعطي لألجيال درسًا يف اتباع مبدأ »قول احلق ولو كان 
الذباب بشكل  العبايس عندما تسّلط عليه  مرًا« ويتجىل ذلك يف مواجهته املنصور 
متكرر وسأل الصادق »ألي يشء خلق اهلل الذباب؟« فكان رده وبشكل غري 

مبارش ))ليذل به اجلبارين(( فكانت كلمة حق يف وجه سلطان جائر)32(.

وقد دفعته جرأته وثقته بنفسه بوصفه علامء اإلسالم وبوصفه أفراد بيت النبوة 
يف أثناء حديثه أليب جعفر املنصور يف أحد جمالسه -وكان املنصور قد تعمد إحراجه 
بكلامت- فكان رد اإلمام  عليه ردًا حاساًم، حيث قال ))أنا فرع من ُفُرع الزيتونة، 
َفرة، وربيب الكرام الربرة، ومصباح من  ة، وأديب السَّ وقنديل من قناديل بيت النبوهّ
الباقية يف عقب املصطَفني إىل  النور وصفوة الكلمة  التي فيها نور  مصابيح املشكاة 
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يوم احلرش(( ومل يستطع املنصور جوابًا إال بقوله »هذا الشجي املعرتض يف حلوق 
واستعداده  وجرأته  شجاعته  عىل  تدل  كثرية  أخرى  مواقف  وهناك  اخللفاء«)33(. 

للجهاد لو كانت هناك إمكانية وظروف مهيأة.

ومل َيِرد عن اإلمام الصادق حضوره لدى حاكم من احلكام إال عندما كان 
يستدعيه بالقوة إىل قرصه، كام فعل السّفاح واملنصور، فقد استقدماه مرات عديدة 
من املدينة إىل العراق، ومن الثابت تارخييًا أنه كان زاهدًا يف مناصب احلكم والسلطة 
حريصًا عىل عدم جمالسة احلكام إال إذا استدعاه أحدهم، وكان يدعو أصحابه دائاًم 
إىل رفض االرتباط بالسلطان الظامل بأي نوع من أنواع االرتباط، وقال يف ذلك ))إن 

أعوان الَظَلمة يوم القيامة يف رسادق من نار حتهّى يكم الل بني العباد(()34(.  

لطة وعدم الروج عىل احلاكم ب( حرصه عىل البعد عن السُّ

املشاكل  أخطر  وهي  اخلالفة  مشكلة  من   الصادق اإلمام  موقف  يعطينا 
السياسية والدينية صورة رائعة لرتسيخ مبدأ عدم اخلروج عىل احلاكم، وذلك من 
خالل ثورة حممد النفس الزكية، فقد قصد اإلمام  إىل النفس الزكية يف جملس 
املنصور،  جعفر  أيب  مواجهة  يف  املشاركة  وعدم  عنه  االنرصاف  يف  واستأذنه  حربه 
حدث ذلك يف نفس الوقت الذي سمح فيه لولديه بعد أن تبعاه أن يرجعا ويشاركا 

النفس الزكية يف ثورته ضد املنصور)35(.

ومع مراجعة أحداث تلك الفرتة نجد أن اإلمام مالك بن أنس كان له نفس 
املوقف يف اعتزال الفتنة وعدم اخلروج عىل احلاكم حني سمح ألهل املدينة وبعض 
مشاخيها الذين سألوه رأيه يف املشاركة يف تلك الثورة مع أهنم قد بايعوا املنصور من 

قبل)36(.
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الزكية  النفس  ثورة  مشكلة  وانفضت  هدأت  أن  بعد  للمنصور  خطابه  ويف 
ن  م به األجيال كيفية التجرد وحسن اخللق والنصح للحاكم، فقد ضمَّ موقف يعلِّ
حواره مع املنصور أنه ليس بعاملٍ للغيب، ثم جاء ُنْصُحه ووعظه له يف وجوب صلة 

الرحم وعدم قطعها بأسلوب حُيتذى به يف احلوار مع السالطني واحلكام)37(.

بالربوتوكول  ُيعرف  بام  احلارض  عرصنا  يف  نتبعه  الذي  األسلوب  ذلك 
 الصادق اإلمام  استطاع  احلوار  هذا  ففي  السيايس.  العمل  يف  والدبلوماسية 
نقل املنصور من عامل الكربياء املظلم إىل آيات اهلل التي تطمئن هلا القلوب، فذكره 
كالم ربه جل وعال، ووضعه دون أن يشعر يف موقف مقارنة بمواقف األنبياء لعله 
نسل  من  بأنه  كله  ذلك  ذيل  ثم  واملغفرة،  والصرب  الشكر  عىل  وحثه  هبم،   يقتدي 
امتصاص  من    اإلمام  متكن  وبذلك  ويصربون،  ويشكرون  يغفرون  الذين 
غضب اخلليفة وحتويل قلبه الذي ُقدَّ من صخر إىل قلب لنيِّ ُيقبل عىل االنتهال من 

. علم اإلمام

وكانت نتيجة هذا اللقاء أن عفا أبو جعفر املنصور عن هؤالء الذين خرجوا 
مع حممد وإبراهيم ومنهم عيسى بن زيد واحلسني بن زيد )ذو الدمعة( الذي تربى 
يف بيت اإلمام الصادق  بعد مقتل زيد، كام مل يسائل ولدي الصادق  عبد 
اهلل وموسى اللذين خرجا مع حممد النفس الزكية، وكذلك عفا عن علامء املدينة)38(.

ومن مواقفه أيضًا موقفه من وايل املنصور عىل املدينة شيبة بن غفال الذي مدح 
احلاكم العبايس وأهل بيته وسبَّ اإلمام عيل وأهل بيته  من عىل منرب مسجد 
ا ما قلت من خري فنحن أهله، وما  النبّي، فكان مما قاله اإلمام الصادق  ))أمهّ
قلت من سوء فأنت وصاحبك -يقصد املنصور- به َأوىل، فاخترْب يا من ركب غري 

راحلته وأكل غري زاده، ارجع مأزورًا(()39(.
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ثانيًا: فكر اإلمام يف تنظيم العالقة بني احلاكم واملجتمع

يف  باحلاكم  املجتمع  عالقة  من   الصادق االمام  موقف  نلتمس  ان  يمكن 
مقولته: ))التذلوا رقابكم برتك طاعة السلطان فإن كان عاداًل فاسألوا الل بقاءه وإن 

كان غري ذلك فاسألوا الل إصالحه(()40(.

ومن الواضح أن دعوة اإلمام  هذه ال تبعد عن اخلط العام لرسالة احلقوق 
أنك  تعلم  أن  السلطان  ))وحق  فيها  ورد  التي   عيل بن  العابدين  زين  لإلمام 
ُجعلت له فتنة وأنه مبتىل فيك بام جعل الل له عليك من سلطان، إن عليك أال تتعرض 
لسخطه فتلقي بيدك إىل التهلكة وتكون رشيكًا له فيام سيأيت عليك من السوء(()41(. 
وال يعني ذلك إطالق الوالية للحاكم أو للسلطة السياسية بقدر ماهي دعوة لطاعة 
احلاكم، وربام يقرتب هذا املفهوم من السلطة أو السيادة العامة التي متلكها الدولة، 
القائمني عليها، ودليل  أو عدم رشعية األشخاص  وال عالقة هلا يف ذلك برشعية 
ووالية  اجلائر  الوايل  فوالية  الوالية  من  احلرام  وجه  ))وأما    اإلمام  قول  ذلك 
والته العمل لم، والكسب معهم جلهة الوالية لم حرام حمرم، معذب فاعل ذلك 
عىل قليل من فعله أو كثري وذلك أن والية الوايل اجلائر دروس احلق كله، فلذلك 
الدم وامليتة(( إىل  العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إال جلهة الضورة  حرم 
الظاملني ولكنه ليس دلياًل عىل حرمة مطلق  )42(، ويف هذا دليل عىل حتريم معاونة 

العمل معهم)43(.

بالواقع  الضمني  لالعرتاف  اإلطار  هذا  ضمن   الصادق اإلمام  حترك 
احلاكم  هيبة  إىل  فيه  دعا  الذي  الوقت  ويف  به،  القانوين  أو  الرشعي  االعرتاف  ال 
)السيادة( أعطى الشعب حق املقاومة واملواجهة السلمية أو ما سيعرف بالعصيان 

املدين يف اللغة السياسية املعارصة موضحًا الطريقة واألسباب)44(.
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وقد ورد عن اإلمام  يف ذلك أن من توىل أمرًا من أمور الناس فعدل وفتح 
بابه أو رفع سرته ونظر يف أمور الناس كان حقًا عىل اهلل أن يؤمن روعته يوم القيامة 
ويدخله اجلنة)45(، وهي داللة مطلقة عىل مرشوعية العمل مع احلكومة الالرشعية 
ولكن يف وجود هذه الرشوط: إقامة العدل اإلسالمي، والكف عن الظلم، واإلحسان 
إىل الناس، وكف األذى عن املعارضة، والرفق بالرعية)46(. فاملسألة إذن ليست يف أن 
تعمل أو ال أن تعمل يف الدولة الالرشعية بل يف أن تستغل وظيفتك فيام ينفع الناس 

وبام حيقق للقضية اإلسالمية تقدمًا اجتامعيًا.

وُتقرر آراء وتعاليم اإلمام احلالة السياسية واالجتامعية للعالقة املتوترة آنذاك 
الدولة  من  تنفر  عامة  وأخالقية  نفسية  أزمة  شيوع  لدرجة  والدولة  املجتمع  بني 
تصدى  أنه  إال  احلارض،  وقتنا  حتى  تارخيية  ترهيب  وكأداة  وظاملة  قمعية  كسلطة 
بأسلوب رشعي وموضوعي هلذه الظاهرة اخلطرية واملدمرة للدولة وللمجتمع عىل 
حد سواء عرب الدعوة إىل اخرتاق خمتلف هياكلها ومؤسساهتا من أجل حتقيق نقاط 

إجيابية للحركة اإلسالمية العامة)47(.

ثالثًا: دعوة اإلمام الصادق  وعالقتها بالدولة
اإلسالمية املعارصة

مؤسساهتا  خمتلف  يف  اإلسالميني  تغلغل  إىل  املعارصة  القومية  الدولة  فطنت 
وبدأت منذ أكثر من عقد من الزمان حركة تطهري إداري شاملة، شملتهم وشملت 
أتباعهم يف كل من تونس واجلزائر ومرص واألردن، ولعل أبناء احلركة اإلسالمية يف 
هذه البلدان مذعورون ملراجعة خطواهتم يف املستقبل املنظور، ولعل دراسة اإلمام 
الداخل  يف  أعدائهم  من  للتقية  مجيعًا  هلؤالء  مهمة  وحركته  فكره  يف   الصادق



162

السلطة  يملك  الذي  من   الصادق لإلمام  بالنسبة  القضية  تكن  مل  واخلارج. 
والقرار يف عهده فقط، بل من الذي سيملكها يف املستقبل، هكذا يمكن فهم حركته 

االسرتاتيجية يف املواجهة كام هي اليوم كذلك.

املعارصة مدعوة ملراجعة تفكريها وآليات عملها ولعل  إن احلركة اإلسالمية 
منهج اإلمام الصادق يشكل معينًا إسالميًا ال غنى عنه للعاملني يف خط الدعوة 
وكأنه ينادي عرب حديثه: اتركوا الدعوة لل والرسول تتحرك يف اآلفاق كام حتركت 
وتتحرك هذه األيام يف كل قارات العال، ونادت تعاليمه السياسية كلها إىل عدم إثارة 
العواطف أو األهواء السياسية، واحلركة يف البعد الزمني، والتخطيط االسرتاتيجي 
للحركات الثورية والعمل عىل ذلك، وحذر من انتشار الفوىض واالرجتال يف اتاذ 

القرار، والعمل عىل التخطيط الواعي والتنظيم املثمر.

ومازالت تعاليم اإلمام الصادق موجودة بيننا حتى وقتنا احلارض أي منذ القرن 
الثامن امليالدي وحتى القرن احلادي والعرشين عرب ندائه الذي يقول ال تنعقوا رواء 
وباحلركة  اإلسالمي  باخلط  ارتباطهم  بقدر  إال  باألشخاص  ترتبطوا  ال  ناعق،  كل 

اإلسالمية وباملنهج الرباين يف الدعوة واجلهاد والتضحية.

إذن مل يكن الصادق يثبط العزائم أو يدعو الناس للسكون أو املهادنة ويمنعهم 
من الثورة، بل كان حيذرهم من الذين ركبوا موجة اجلهاد بغري علم أو اهلداية بغري 
باسم  وثوار  وجماهدين  زعامء  إىل  وضحاها  عشية  بني  حتولوا  الذين  هؤالء  رشد، 
أكثر  والفوىض  االضطراب  من  فيهم  وأحدثوا  العوام  فتنوا  الذين  هؤالء  اهلداية. 
مما أحدثوه من األمن واالستقرار يف التفكري والعقيدة واملنطق واألدب والسلوك. 
وهذا بال أدنى شك ما حتتاجه املجتمعات اإلسالمية يف زمننا احلارض واملعارص)48(. 
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... الامتة ...

 الصادق جعفر  لإلمام  السيايس  الفكر  يف  مهاًم  جانبًا  الدراسة  تناولت 
لتالمذته وطالبه وجمتمعه، ومدى  تعاليمه  املجتمع اإلسالمي من خالل  وأثره يف 
تأثري تعاليمه عىل املجتمع اإلسالمي احلديث واملعارص، ومن خالل هذا العرض 

توصلت الدراسة للنتائج اآلتية: 

شخصية اإلمام الصادق شخصية مرموقة هلا قدرها واحرتامها عند كل . 1
املسلمني بكل مذاهبهم.

مل يقترص دور الصادق السيايس عىل جمتمعه الذي عارصه فقط، وإنام كان . 2
مهه إيصال فكره الرسايل إىل األمة اإلسالمية بأرسها.

ووضع . 3 االجتامعي  املتميزالتوازن  السيايس  بدوره   الصادق اإلمام  أعاد 
األسس العامة للعالقة بني احلاكم واملجتمع.

تأثر املجتمعات اإلسالمية احلديثة واملعارصة بالفكر السيايس لإلمام الصادق . 4
وقتنا  يف  والسياسية  اإلسالمية  احلركات  يف  السيايس  الوعي  نرش  مما   

احلارض. 

قاد . 5 اهلدى،  أعالم  من  علم   الصادق حممد  بن  جعفر  أناإلمام  واخلالصة 
سفينة النجاة يف بحر الفتن رغم تالطم أمواج الظلم واالستبداد واالنحراف 
عند احلكام، والضياع الذي ساد األمة،فنهض صادحًا باحلق، جماهدًا بالكلمة، 

شاهدًا عىل األمة واحلكام، غري بعيد عن اجلهاد.
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