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  )ع(صادق  علمي و عملي امامي پروري در سيره چرايي و مباني شاگرد
  

  ∗∗محمد سبحاني يامچيدكتر                                      ∗احد داوري
  

  چكيده
اي   اسالمي، شيوهي تناسب شرايط جامعه السالم به  از ائمه عليهمهريك

 باعث شناخت ،اهي از آن كه آگ،اند خاص براي تبيين معارف اسالمي اختيار كرده
پروري يكي   علمي و شاگردي روش مبارزه. گردد السالم مي بهتر معارف ائمه عليهم

 كه ،السالم انتخاب كرده است كه امام صادق عليهباشد  ميهايي  ترين روش از مهم
بررسي چرايي و مباني آن با تحليل گفتار و رفتار آن حضرت و با نگرش به 

هاي مختلف علمي، ما را به اين   ايشان در حوزهي رجستههاي شاگردان ب نمونه
هاي علمي و فلسفي كشورهاي تازه  سازد كه انتقال انديشه نتيجه رهنمون مي

 تغيير حكومت اموي به عباسي، پيدايش عقايد مختلف  شده به مسلمانان، فتح
، كالمي در ميان مردم مسلمان، همچنين انتشار علوم اسالمي همچون تفسير، فقه

 در تبيين اسالم ناب )ع( جدل شرايطي را فراهم كرد كه امام صادق وحديث، كالم
  . را انتخاب نمايدپروري شاگرد ي  شيوه،محمدي و علوي

              مباني تربيت،  -4علوم،  -3، پروري  شاگرد-2، )ع(امام صادق -1 :هاي كليدي واژه
  .دوم شرايط فرهنگي قرن -5

  
  مقدمه. 1

؛ اگر اين تربيت به سمت مسائل است تربيت شاگرد  گسترش علمهاي هيكي از را
 زماني مسألهسزايي خواهد داشت و اهميت اين  ه در ترويج علم نقش ب،تخصصي پيش رود

 كوشش شده و نتايج درخشاني در طول پروري شاگردطور ويژه در  بيشتر خواهد بود كه به
 پروري شاگرد بررسي چرايي و مباني شود  مييل تحلجا ايناي كه در  نمونه. تاريخ ارائه شود

 تعدادي ،االسالم است كه براي تبيين بهتر موضوع حضرت جعفر بن محمد امام صادق عليهم
 ي مسأله ي  مطالعه.اند هاي گوناگون مطالعاتي معرفي شده از شاگردان حضرت در حوزه

 يكي از امامان ،)ع(گشاست كه حضرت صادق  از اين جهت راه،مزبور براي پژوهشگران
 علمي و عملي خود به اين موضوع تأكيد خاصي داشته است و هر ي  در سيره،معصوم شيعه

                                                            
    com.gmail@ahaddavari         ارف قرآن كريم قمعدانشجوي دكتري دانشكده تفسير و م∗ 
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كه حضرت  جايي آن  همچنين از. اين الگوها آگاه استي سيرهتأسي به از اهميت اي  شيعه
هاي مختلف فقهي   فرقهي د و همهان  يكي از علماي اسالم نيز مطرحي منزله  به)ع(صادق
 ،)73 :، ص18، ج1383 مطهري، (اند واسطه از تعاليم آن حضرت بهره گرفته طه يا بالباواس

 حتي اگر . خواهد بودپرثمر عملي چنين شخصيتي براي عموم مسلمانان ي بررسي شيوه
 ، بدون توجه به اعتقادات سخن بگوييم، احكام فقهي پا را فراتر گذاشتهي بخواهيم از حوزه

 علمي با هر اعتقادي ي  براي هر جوينده،)ع( امام صادق عمليي باز تتبع در شيوه
 طبرسي،(بر چهار هزار شاگرد متخصص   چراكه توانست بالغ،گشاست استفاده و راه قابل

تأكيد بر   كه نوعي،هاي مختلف علمي تربيت كند در حوزه) 200:، ص2، ج1417
 برخي ضرت در ح،شود در عملكرد امام مشاهده مي كه گونه همان. است پروري تخصص
شاگردان متخصص آن  به را امر ،دنده پاسخ سؤاالت به خود كه آن جاي به ها، همناظر

  .سپرد موضوع مي
توجه  شايان )ع( امام صادقپروري شاگرد تبيين ي عملكرد علماي اسالم در نحوه

 امام زندگي به مربوط بخش در ،اسالم در شيعه كتاب  عالمه طباطبايي در، نمونهراي ب.است
 معرفي به امام، عصر سياسي و اجتماعي فرهنگي فضاي مختصرِ بيان از پس ،)ع(صادق

طباطبايي، (است پرداخته نقلي و عقلي مختلف فنون در علمي هاي شخصيت و شاگردان
 را شيعه تاريخ از بخشي ها شخصيت اين وجود كه است آن بر دليل اين و )302 :، ص1379
  در زندگي مورد،شده تبيين ها آن علمي مختلف عاداب است الزم لذا ،است داده تشكيل

 پروري شاگردهاي گوناگون  همچنين علماي ديگري در تبيين جنبه. استفاده قرار گيرد
 ، اشاره كرد)ع(الصادق االمام اصحاب و رواة في الفايقتوان به كتاب   ميازجمله ،اند كوشيده

به  همچنين .شده است آراسته در سه جلد به زيور طبع ،كه توسط عبدالحسين شبستري
توان  مي »مسلمين دانش گسترش در )ع(صادق امام ممتاز شاگردان تأثير« ي نامه پايان

 تاريخ تشيع به ي  كه توسط زهرا هاشمي براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته،اشاره كرد
انه  كارشناسي ارشد ريحي نامه همچنين پايان. شده است صدرزاده نوشته راهنمايي مينو

 در »)ع(صادق جعفر امام ي برجسته شاگردان« كه با عنوان ،ذكر است شايانزارعي  صهبائي 
 در برخي موارد نيز شخصيت علمي، .شده است  تاريخ و تمدن ملل اسالمي نوشتهي رشته

 ازجمله ؛حديثي يا تفسيري برخي شاگردان خاص حضرت مورد كاوش قرارگرفته است
 در مقطع كارشناسي ، توسط ابوالفتح جمشيدي مطلق»او يرتفس و جعفي يزيد  جابر بن«

-گاهي مقاالت مختلف علمي. شده است ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم نوشته
 ي مسرور با مقاله سعيد طاووسي و  محمود كريميازجملهشده است،  پژوهشي تدوين

-علمي   صلنامه ف28 ي شمارهدر » شيعه و اسالم به جعفي يزيد بن جابر علمي خدمات«
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 ي مسأله «ي رضا كوهكن، در مقاله و زاده و هادي عالم)  88 زمستان(شناسي  شيعه  پژوهشي
 بن جابر اشارات شناسي  به نوع،پژوهي اسالم ي فصلنامه دو )84 زمستان و پاييز (»جابري
  .اند  پرداخته)ع( صادق جعفر امام به حيان

 از )ع(الت پاسخ داد كه چرا امام صادق بايد به اين سؤا،با توجه به آنچه ذكر شد
 ،و همانند اسالف خود براي تبيين معارف اسالمي استفاده كرده است پروري شاگرد ي شيوه

مباني امام در تربيت شاگردان هايي نظير قيام مسلحانه يا دعا استفاده نكرده است؟  از شيوه
توان برشمرد؟  ميرا  )ع(صادقهايي از شاگردان مكتب تعليمي امام  چه بوده است؟ چه نمونه

  هاي تخصصي شاگرد پرورده است؟ امام در چه حوزه
، به تحليل )ع(االت فوق، با معرفي شخصيت علمي امام صادقؤبراي پاسخ به س

گاه با معرفي   آن،اجتماعي عصر زندگي حضرت پرداخته شده است-شرايط فرهنگي
مختلف علمي، تالش شده تا چرايي هاي   حضرت در عرصهي هايي از شاگردان برجسته نمونه

   . امام ششم شيعيان به درستي تبيين گرددي  در سيرهپروري شاگردپرداخته شدن به 
  

  )ع( توسط امامپروري شاگرد ي دليل انتخاب شيوه. 2
 الزم است تا زندگي امام صادق عليه ،پروري شاگرد ي براي بيان داليل انتخاب شيوه

  .  سپس داليل روشن گرددبيان شود،جايگاه علمي حضرت  ذكر و يطور اجمال السالم به
 هجري در 148 متولد و در سال ، سال پس از هجرت پيامبر اسالم به مدينه83امام 

  و180–179:ص، ص2، ج1413 مفيد،(همان شهر محل تولدش به شهادت رسيده است 
 عباسي و نيمروا خلفاي از تن  دوازده، ساله65و در اين مدت ) 189:، ص1426 مسعودي،
  چهارده )ع(صادق  امام .)11 :، ص1378 شهيدي،(گرفتند دست به را مسلمانان حكومت

شد    بزرگ)ع( العابدين زين  امام  پدربزرگش  هدايت و ارشاد  تحت را خود عمر  اول سالِ
 عنفوان وارد )ع(صادق جعفرامام  ،)ع(العابدين زين امام رحلت با). 93 :، ص1422طبرسي، (

 )ع(امام محمدباقر پدرش ارشاد تحت ،عمرش از سال وسه بيست حدود در و شد جواني
 خود امامت تثبيت به را پدرش هاي تالش تنها نه او ،ها سال اين طول در. گشت سپري

 يا وچهار  در سي)ع( امام صادق.داشت شركت ها فعاليت اين در بلكه ديد، مي
 هر از تر طوالني او امامت دوران و ه گرفت امامت شيعيان را برعهدي سالگي وظيفه وهفت سي
 ).303 :، ص1382 جعفري،(است  )ع(امام حسين خاندان از ديگري امام

توجه  ه نكاتي قابل ب، در مصادر تاريخي)ع(بررسي شخصيت علمي امام صادق
 بايد برخي علوم را دارا باشد  و استشيعيان امام كه آن عالوه بر ايشان،. معطوف شده است

  مجلسي، و685 :، ص1، ج 1429 كلينى،( استپذير ن مطلب در جاي خود اثباتو ايـ 
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گر علم آن حضرت   بيان، برخي روايات ذكرشده از حضرت ـ)180-159:صص، 26، ج1403

: فرمايد  ازجمله مسعودي نقل كرده است كه حضرت مي؛هاي مختلف ديني است در حوزه
 ما و ما كان و النار  في ما و الجنّة  في ما و  األرض  يف ما و السماء  في ما  ألعلم  اني  اللّه و«

 لكلّ تبيانا: يقول جل؛ و عز اللّه كتاب من اعلمه: قال ثم سكت  ثم.الساعة تقوم أن الي يكون
عمران   سوره آل7 ي و در تفسير آيه) 189 :، ص1426 مسعودي،( )89: نحل(»ء شي
  و204 :، ص1، ج1404 صفار، (»تاويله لمنع نحن و العلم في الراسخون نحن«: فرمايند مي

 ان قبل سلوني«:  فرمودند)ع(گونه كه همچون علي  همان؛)529: ، ص1، ج 1429 كلينى،
 292 :صص، 3، ج1409نعمان،  قاضي (»حديثي بمثل بعدي احد يحدثكم ال فانه تفقدوني

يز  از برخي روايات ن.)296:، ص1404  صفار، و93:، ص47، ج1403 ؛ مجلسي،293و 
، 1417 طبرسي،( كه برخي علوم خاص نظير علم جفر را نيز داشته است،شود استفاده مي

  عاملي، و183–179:ص، ص1، ج1421 ؛ مظفر،186 :، ص2 ، ج1413 ؛ مفيد،535: ، ص1ج
 كتاب نيز به حضرت 20، بيش از آرا؛ البته طبق برخي )664-660:صص، 1، ج1403

در بيان علم جامع و كامل حضرت ). 669 - 668 :ص، ص1، ج1403 عاملي،(منسوب است 
  وقع قد كما  غيركم عند  يقع  أن ال لو«: توان به اين روايت استناد كرد كه فرمودند نيز مي

: ، ص5 ، ج1425 عاملي، حر (» القائم يقوم حتي أحد إلي تحتاجون ال كتابا ألعطيتكم غيره
 مالك ازجملهاند؛   علم اعتراف كردهالبته تعدادي از علماي زمان حضرت نيز به اين). 142

 جعفَرِبنِ منْ افْضَلُ بشَرٍ قَلْبِ  علي خَطَرَ ال و اذُنٌ سمعت وال عينٌ مارأَت«: گويد بن انس مي
دمحاز تر بافضيلت مردي نكرده خطور بشر قلب به و نشنيده گوشي و نديده چشمي ؛م 
  و189 :، ص1، ج1384 ؛ عطاردي،28 :، ص47، ج1403 مجلسي، (»محمد بن جعفر

 .)74 :، ص18، ج1383 مطهري،
 آن ي درباره ،النحل و الملل معروف كتاب صاحب شهرستاني، عبدالكريم محمد بن

 عنِ ورعٍ و الدنْيا، في زهد و الْحكْمةِ، في كاملٍ ادبٍ و غَزيرٍ، علْمٍ ذو هو«: گويد مي حضرت
واتهم و فراوان حكمت و علم داراي هم او  يعني؛)76 :، ص1، ج1421 مظفر، (»الشَّه 

 شيعيان و شاگردان بود، مدينه در ها مدت گويد مي بعد. بود كامل تقواي و ورع و زهد داراي
 مقام و جاه متعرض ،عمر ي همه در و كرد اقامت عراق در هم مدتي و كرد مي تعليم را خود

 از ابوحنيفه .)36 :، ص18، ج1383 مطهري،( بود تربيت و تعليم سرگرم و نشد رياست و
 و شاء إذا يتجسد  روحاني الدنيا  في  كان  إن و ببشر هذا ما«: گويد شده است كه مي نيز نقل
 از جاحظ نيز .)56 :، ص1، ج1422 حيدر، (» الصادق  إلي أشار و هذا؛ فهو شاء، إذا  يتروح
، 1409 شوشتري،(  »فقهه و علمه الدنيا مأل الذي محمد بن جعفر«: شده كه گفته است نقل
  ).325 :، ص1381 ،  جعفريان و476: ، ص28ج
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توان  گونه مي  را اين)ع(اجتماعي عصر امام صادق- فضاي فرهنگي،در يك نگاه كلي

 حوادث سلسله يك سياسي، حوادث بر عالوه ،در عصر زندگي امام: به تصوير كشيد
 ،مختلف علل به ،تدريج و به بود شده پيدا روحي و فكري هاي مابها و ها پيچيدگي و اجتماعي

 پيدا دين فروع و دين اصول در ها مذهب و ها نحله. آمد وجود فكري به و علمي هاي جبهه
 فتح متوجه لشكركشي و جنگ ميدان از ،وقت اين در مسلمانان ،ديگر بيان به. شدند
 فتح از پس مسلمانان. بود تدوين الح در اسالمي  علوم.شدند فرهنگ و علم هاي دروازه

 ها آن هاي انديشه كه شدند رو هروب مردمي با ،شمالي و شرقي ي همسايه هاي سرزمين
 آن دانشمندان از بسياري... و نبود آاليش بي و ساده ،مسلمانان همانند ،دين ي درباره

 مسلمانان كه يزمان .بودند سرگرم... و كالم علم عقالني، هاي بحث به ها سال ها سرزمين
درگيرد  هايي بحث ها آن ميان است طبيعي ،شوند رو روبه مردمي چنين با ذهن ساده

  ).48 :، ص1378 شهيدي،(
 و آورد وجود به فترتي ها عباسي و ها اموي زدوخورد ،طرف يك از ،در نگاه سياسي

 هيجاني و رشو ،مسلمانان ميان در ،ديگر طرف از و برد بين از تا حدي را حقايق بيان نعِم
 ،مروانيان حكومت ريختن درهم سپس و شدن ضعيف شد؛ پيدا تحقيق و فهميدن براي
 گوناگون هاي شاخه تمامي در را علمي هاي بحث آزادي آورد، فراهم را بيان آزادي كه چنان
 براي خواه بود، درسي هاي حلقه در كالمي هاي بحث گرفتن رونق ازجمله ؛شد موجب نيز

امام در چنين . )47 :، ص1378 شهيدي،( خصمكردن مغلوب براي واهخ و دانش افزودن
 و گستراند را خود ارشاد و تعليم بساط ،كرده رهبري را  علمي و فرهنگيي جبهه ،شرايطي

  .پرداخت اخالق و احكام و معارف در علمي معضالت حل به
 باعث ، مسلمانانتوسط در اين زمان ...و فارسي هندي، يوناني، هاي  كتابي ترجمه

 بزرگي خطر كه ،گرديد... و مرجئه مجسمه، ها،  دهري يا زنديقان ازجمله هايي گروه پيدايش
 حسني، (داد قرار مي نابودي يا انحرافرفت و آن را در معرض  شمار مي اسالم به براي

ديصاني با حضرت  ابوشاكر و العوجا ابي  زنادقه و امثال ابن،، در مواقعي)164 :، ص1379
 ،كنند و امام بدون هيچ ترسي راحتي دريافت مي هاي خود را به  جواب سؤال،ردهمحاجه ك
 عمرو بن همچون ،دهد؛ گاهي سؤال از سوي بزرگان معتزله ها پاسخ مي هاي آن به سؤال

 ،نام عصرشود و گاهي فقهاي ب واب ارائه مي مطرح و از طرف امام ج،عبيد و واصل بن عطا
كنند و از علم   در محضر امام شاگردي مي،و مالك بن انسيعني افرادي همچون ابوحنيفه 

ها در تاريخ  آيند و سؤال و جواب آن گاهي متصوفه به سراغ حضرت مي. گيرند امام فرامي
 حديث، فقه، تفسير، همچون اسالمي علوم انتشار عصر، اين مشخصات از. مضبوط است
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 بود غيره و نجوم تاريخ، ط،خ ادب، شعر، لغت، انساب، مانند ديگر علوم و جدل كالم،

  ).664: ، ص1، ج1403 عاملي،(
 و افكار برخورد كه بود زماني )ع( صادق امام توان گفت كه زمان  مي،با اين توضيح

 اين در را خود كوشش امام كه كرد مي ايجاب ضرورت و بود شده شروع عقايد جنگ و آراء
 )ع(امام. داشت توجه كار اثر به ،امور گونه اين در بايد هميشه. دهد قرار جبهه اين و صحنه
گماشت  همت كار اين به ديد و مناسب علمي كانون تأسيس و تعليم براي را فرصت

 )ع(كه تعداد رواياتي كه از امام صادق طوري به. )49 - 46 :ص، ص18، ج1383 مطهري،(
 .)650 :، ص22، ج1384 عطاردي،(رسد   مي حديث  هزار38شده است به بيش از  نقل

 حضرت واقعي آيين و فروريخت را ناداني و جهل ديوار اش ارزنده راهنمايي و بزرگ سخنان
 »شيعه «فقه مؤسس و گذار پايه را او مناسبت بدين. كرد ريزي طرح نو از را )ص(محمد

طباطبايي، ( شد خوانده »جعفري فقه «او نام به بعدها شيعه فقهي مذهب و دانند مي
  ).176 :، ص1387

  : استضروري اشاره به نكات زير نيز ،بحثدر تكميل 
 پيدا را احاديث نگارش ي اجازه سنت اهل ،امام حيات آغازين هاي سال در: الف

 بر كار اين و بود مسلمانان بين در مضاعف علمي تالش ايجاد باعث مسأله اين خود و كردند
 دريافت ائمه از ار حديث نگارش ي اجازه ،از قبل شيعه كه هرچند ،داشت تأثير نيز شيعيان

  ).119 - 117 :ص، ص1421گرجي،( بود كرده
 آزادي هجري، دوم قرن سوم ي دهه در فقط ،)ع( صادق امام امامت دوران در: ب

 تحت شيعيان و حضرت آن هاي فعاليت نيز دهه همان در حتي كه ،داشت وجود نسبي
 ،آن از پس و) كردند سقوط 132 سال در كه (امويان دوران در آن، از پيش اما بود، كنترل

 تجرأ كه طوري به شد، مي اعمال شيعيان عليه فشارها شديدترين عباسي، منصور ي وسيله به
 اصحاب از  شخصي:آمده است روايتي در. بود شده سلب ها آن از وجودي ابراز هرگونه
 در كه شديدي اختناق علت به ما مشايخ: پرسيد حضرت آن از )ع() دهم امام (ثاني ابوجعفر

 اند، كرده اكتفا آن نوشتن به تنها و نموده خودداري حديث نقل از داشت وجود ها آن زمان
 كنيم؟ حديث نقل توانيم مي ها كتاب اين از ما آيا دارد، قرار ما دسترس در ها كتاب آن اينك
 نماييد حديث نقل توانيد مي ها آن از و است حق ها كتاب آن در موجود روايات: فرمود امام

 ).131 :، ص1، ج1429ني، كلي(
 ،ها آن شيعيانِ و بيت اهل بر سياسي فشار كه است حقيقت اين گوياي فوق روايت

 را ائمه احاديث نقل مجال حتي شيعه مشايخ كه بود گرفته اوج حد چه تا ،مزبور دوران در
 قيهت ،كامل طور به بودند مجبور منصور، گزند از خود صيانت منظور به امام اصحاب. نداشتند
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 طبيعتاًمحدوديت   اين.نزند سر آنان از احتياطي بي ترين كوچك تا باشند مواظب ،نموده
 مكرر  تأكيدهاي.بماند متروك حدودي تا آنان فقهي فتاواي و بيت اهل علوم تا شد مي سبب
 هجوم خطر. بود سياسي فشار چنين وجود بر آشكاري دليل ،خود تقيه، بر )ع( صادق امام
 اعالم نماز ترك مساوي را تقيه ترك آنان، حفظ براي امام كه بود نزديك نچنا ،شيعه بر

 دست به كه (خنيس بن معلّي به امام ازجمله .)127 :، ص2، ج1413 بابويه، ابن( فرمود
 ال و أمرنا كتم من فانّ تذعه، ال و امرنا اكتم! معلّي يا« :فرمود )شد كشته خود زمان حاكمان
 ؛)255 :، ص1، ج1371 برقى، و 566 :، ص3، ج 1429 كلينى، (»دنياال في اهللا أعزّه يذيعه

 را ما اسرار كه را كسي خداوند نگو، كس همه به را آن و بدار پنهان را ما اسرار! معال اي
 شدت بيانگر اين روايات ،هرحال  به.دارد مي عزيز دنيا در نسازد برمال را آن و داشته پنهان
  .)360 - 359 :ص، ص1381 ، جعفريان( شيعيان است به فشار

شود،  شرايط عصر زندگي امام در برخي اشعار منتسب به حضرت نيز يافت مي
  ):61 :، ص47، ج1403 مجلسي،( عالمه مجلسي آورده است ازجمله

بذَه    فَاءالْو   ابسِ ذَهبِ أَمالذَّاه و نَ النَّاسيلٍ بخَاتم ارِبٍ ووم  
 بِعقَارِب محشُوةٌ قُلُوبهم و الصفَا و الْمودةَ مبينَه يفْشُونَ

 به يا كارند فريب يا مردم و رفت گذشته روز كه چنان ،رفت ميانه از وفا: ترجمه
 كه درحالي ،زنند مي دم رنگي يك و دوستي از خود ميان رسان؛ آشكارا زيان ديگر يك
  .)115 :، ص1378 شهيدي،(ها  كژدم از است پر هايشان دل

  
  مباني امام در تربيت شاگردان. 3

 بر اساس مباني و اصولي اقدام كرده است كه ، در تربيت شاگردان)ع(امام صادق
سازي شده   امامت بوده و متناسب با شرايط زمان و مقتضيات آن پيادهي برگرفته از وظيفه

ود اقدام كرده است  شرعي و رسالت خي  امام بر طبق وظيفه،به بيان بسيار مختصر. است
 البته امام گاهي اين اصول را در احاديثي براي .)269 - 268 :ص، ص24، ج1383مطهري، (

 عليه تهجم ال بزمانه العالم«: عموم مردم تبيين كرده است، ازجمله در روايتي آمده است
ده  لذا امام دو اقدام مهم در اين زمينه انجام دا،)61 :، ص1، ج1429كليني،  (»اللوابس

 ايجاد با  و دوم سازندگي...و غلط عقايد و افكار ها، بدعت ها، انحراف  اول تخريب؛است
بنيادي  صورت به علوي و محمدي مكتب و اسالم احياي و شاگردان تربيت و دانشگاه

 به جايي پيش رفته است كه خطاب شناسي امام تا آن زمان). 164:، ص1379حسني، (
 الزمان ال و رجالي من انت ما«: فرمايد خالفت مي  پذيرش در پاسخ به درخواست،ابومسلم
  .)306 :، ص2، ج1422 حيدر، (»زماني
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 به اين شكل ادامه ،مقتضاي زمان  بر مبناي توجه به،اقدام امام در تربيت شاگردان

 در معرفي افرادي همچون محمد ،تراشي دستگاه خالفت بايد كه امام در مقابل مفتي مي
زند و   به اقدامات متقابل دست مي،)400 :، ص1376 پيشوايي،(نس حنفيه و مالك بن ا

ها و تربيت مردم بر اساس   ارجاع مردم به آنمنظور بهتربيت و معرفي شاگردان برجسته 
  .دهد هاي اسالم ناب محمدي را در دستور كار قرار مي آموزه

گر آن است  ن با شاگردانش بيا)ع( تعامل امام صادقي  بررسي نحوه،ها در كنار اين
گونه كه   همان، به عاليق شاگردان نيز توجه داشته است،پروري كه امام در تربيت و تخصص

 وي به مسائل كالمي، وي ي شود امام با توجه به عالقه در مورد هشام بن حكم مالحظه مي
 ناگفته ).347 :، ص1376 پيشوايي،( دهد  مسائل اعتقادي سوق ميي زمينه را به مطالعه در

  .كند ، مباحث مباني امام را تكميل ميپروري شاگرد ي اند توجه به چرايي انتخاب شيوهنم
  

هاي مختلف  در حوزه ()ع(هايي از شاگردان امام صادق معرفي نمونه. 4
  )علمي

كند، شايد   به فهم موضوع كمك شاياني مي،ها در هر علمي معرفي مصاديق و نمونه
عملكرد .  مصداق باشد تا اهميت موضوع درك شودهايي در علم رياضي بهترين ذكر نمونه

كه بارها به  قرآن در كنار اين. توجه است شايانها و مصاديق  قرآن كريم نيز در ذكر نمونه
 به مسلمانان در توجه به ،كرده است جاي آياتش اشاره مسائل مختلف اعتقادي در جاي

: فرمايد  مي،اي معرفي كرده  اسوه پيامبر اسالم را ازجمله،كند  راهنمايي ارائه مي،مصاديق
 مسلمانان ، بدين منظور كه)21: احزاب (» رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لَقَد كانَ لَكُم في«

 اين مسائل ي هايي در اختيار داشته باشند تا بدانند افرادي وجود داشتند كه به همه نمونه
ستفاده از قصص قرآني نيز در اين راستا ا. اند جاي قرآن عمل كرده اعتقادي مذكور در جاي

 از ميان ، چراكه قصص قرآني و ماجراهاي مذكور در قرآن،تواند توجيه خوبي داشته باشد مي
در ) السالم حتي مربوط به انبياء عليهم (ي ماجراها اند و همه شده هزاران اتفاق قرآني انتخاب

نْ قَبلك منْهم منْ قَصصنا علَيك و منْهم منْ لَم و لَقَد أَرسلْنا رسالً م«: قرآن نيامده است
كلَيع صتأمل درخور اي   انتخاب اين ماجراها و حوادث هركدام نكته).78: غافر (»نَقْص

 در علوم ، قرآن كريم بودهي  شيوه، استفاده از مثال و ذكر مصاديق، درهرصورت.داشته است
 )ع(هايي از شاگردان امام صادق  به ذكر نمونه،اين توضيحبا . بشري نيز جريان دارد

هرچند بررسي يكايك شاگردان امام صادق و دانشجويان دانشگاه جعفري ، پردازيم مي
هايي از شاگردان حضرت  طلبد؛ البته برخي از علما نيز فقط به ذكر نمونه مجالي مجزا مي
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 با ، شاگرداني  ذكر همهچراكه ،)450 - 419 :ص، ص1، ج1422 حيدر،(اند  اكتفا كرده

  . امكان ندارد،رسد ها به هزاران نفر مي  كه تعداد آن،ها توجه به كثرت آن
گونه   همان،ندا  از رؤساي مكاتب فقهي اهل سنت)ع(برخي از شاگردان امام صادق

در ). 126 :، ص2، ج1421 مظفر،( محمد بن حنفيه و مالك بن انس اشاره شد ي بارهكه در
هاي   كه به دليل ويژگي،يمكن  برخي شاگردان خاص حضرت را بررسي مي،اين مجال

ها و   به علت داشتن ويژگيفراد برخي ا،اي در هر جامعه. اند توجه حضرت بوده  مورد،خاصي
ها موردتوجه   دارند و رفتار و عملكرد آن اي در بين مردم هاي خاص، جايگاه ويژه توانايي

. گذارند ها تأثير مي گيري آن  در رفتار و تصميم مواقع،، در اغلبعموم مردم قرارگرفته
دانند  ول ميؤ هدايت جامعه مسي زمينه هرچند برخي انديشمندان عموم مردم را هم در

 تأثيرگذاري خواص در هدايت فكري، سياسي، فرهنگي ،)120 :، ص17، ج1383 مطهري،(
 ي  نحوه،ديگر ي ندارد؛ ازطرفو نياز به توضيح چندان است و رفتاري آن جامعه اساسي بوده
 تا از ،كند هاي بعد ارائه مي  الگويي ويژه براي عصرها و نسل،برخورد و تعامل ميان اين افراد

اصول كلي اين تعامل براي موفقيت در زندگي و سازندگي بهتر روابط اجتماعي استفاده 
 ،پردازيم  مي)ع(قاص امام صادو به معرفي بسيار مختصر شاگردان و خ،در اين مجال. كنند
  . مشخصي داراي تخصص بودندي كدام در حوزه كه هر
  هشام بن حكم: الف

وي قبل .  نيز درك كرد)ع( است كه زمان امام كاظم)ع(از اصحاب جوان امام صادق
هاي قوي   در مباحث كالمي مباحثي داشت و داراي استدالل،)ع(از آشنايي با امام صادق

 :، ص18، ج1383 مطهري،( خواست ن را مغلوب خود ميكنندگا  مناظرهي  كه همه،بود
 حيره در برخورد اين و گرديد امام با حكم بن هشام مالقات باعث عراق به امام  سفر.)79

 وي )ع( امام صادق.)347 :، ص1376 پيشوايي،(گرديد  هشام دلبستگي باعث و افتاد اتفاق
 »يده و لسانه و بقلبه ناصرنا هذا« : ودفرم و مي كه هنوز جوان بود حالي كرد در را احترام مي

 زيادي در بحث امامت داشت و يكي از هاي ه وي مناظر.)295 :، ص10، ج1403 مجلسي،(
و ) 171-170:ص، ص2، ج1421 مظفر،(ترين شاگردان امام در مباحث كالمي بود زبردست
ها در كتب  آن كه برخي از ،هاي زيادي را از امام در مباحث اعتقادي نقل كرده است روايت

  .)216 - 214 :ص، ص2، ج 1380 طباطبايي،( شود تفسيري نيز يافت مي
  جعفي يزيد بن جابر: ب

 :، ص1409 كشى،(وي از اصحاب نامدار امام باقر و صادق عليهماالسالم است 
 به مدينه هجرت )ع( سال براي كسب علم از محضر امام باقر18 او اهل كوفه بود و .)192
 ي ي در توسعهنشدنرا در تعليم و تعلم علوم اسالمي صرف نمود و سهم انكارو عمر خود  كرد
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خصوص شيعيان امامي  ه مسلمين و بي علوم تفسير، حديث، تاريخ، فقه و كالم در بين عامه

السالم است كه حتي رجال  بيت عليهم يافتگان مكتب اهل وي يكي از پرورش. داشته است
 ،و بدين شكل  درس خود جذب نمودي ي را به حلقهنامدار اهل تسنن همچون سفيان نور

 ،روايات او.  شيعه در ميان اهل تسنن نيز منتشر نمودي علوم آل محمد را عالوه بر جامعه
توجهي از ميراث حديثي، تفسيري،  شايان بخش ،السالم است  اطهار عليهمي كه اغلب از ائمه

كريمي، ( ان را به خود اختصاص داد اماميه و ديگر مسلماني تاريخي، فقهي و كالمي شيعه
  .)212 - 183 :ص، ص1388

  مؤمن طاق: ج
بيت  پروردگان مكتب اهل  دستازجمله ،ملقب به مؤمن طاق ،نعمان بن علي محمدبن

ويژه در   بهها، ه بود كه در مباحث كالمي و مناظر)ع(السالم و از شاگردان امام صادق عليهم
اي  اندازه  به،)ع(مقام وي در نزد امام صادق. داشت چيرگي خاصي ،مباحث مربوط به امامت

 بن زرارة«:  فرمودند،ها مؤمن طاق بود  آني ازجمله كه ، چند نفر از اصحابي بود كه درباره
 »أمواتا و أحياء إلي الناس أحب األحول و العجلي معاوية بن بريد و مسلم بن محمد و أعين

وي در اثبات برتري هاي  ههاي جالب از مناظر وايتبرخي ر). 76 :، ص1، ج1395 بابويه، ابن(
  .)174 :، ص1379 حسني،(شود هاي حديثي يافت مي  بر ساير خلفا در كتاب)ع(علي
  زراره بن اعين: د

السالم است كه دو سال از ايام امامت امام مااز شاگردان امام باقر و امام صادق عليه
اي  اندازه  تا،)ع( حفاظت احاديث امام باقرزراره در نقل و.  را نيز درك كرده است)ع(كاظم

 أبي أحاديث أن لظننت زرارة ال لو«: فرمايد  مي)ع(تالش كرده است كه امام صادق
:  رحمت پروردگار را طلب كرده است،هرو براي زرا) 156: ، ص1342 داود، ابن (»ستذهب

ه به اصحاب اجماع  زراره يكي از اصحابي است ك.)66 :ص ،1413 مفيد،(» زرارة اللّه رحم«
 أجمعت الذين«: دانند شده باشد صحيح مي ها نقل معرف بوده و راويان هر آنچه از آن

 از تن پنج و زرارهاز  .)238 :، ص1409 كشى، (»عنهم يصح ما تصحيح علي العصابة
 امام دو اين اصحاب ي»فقها «عنوان با عليهماالسالم  صادق امام و باقر امام نامور  شاگردان

توان گفت شهرت   لذا مي.است بوده آنان برترين وي كه نقل شده زراره ي درباره ،ده شديا
  ).146 - 144: ص، ص2، ج1421 مظفر،( زراره بيشتر در مباحث فقهي بوده است

  ابان بن تغلب: هـ
السالم بوده است و مراحل تكميل  از اصحاب امام سجاد و باقر و صادق عليهم

 ،)ع(مقام وي در نزد امام صادق.  اتفاق افتاده است)ع( امام صادقمعلومات علمي او در زمان
 قلبي أوجع لقد اللّه و أما«: اي بود كه وقتي خبر رحلتش را به امام دادند امام فرمود اندازه تا
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ايت ديگري آمده است كه امام به وي روو در ) 435 :، ص4، ج1413 بابويه، ابن (»أبان موت

، 1409 كشى، (»هلَ الْمدينَةِ فَإِنِّي أُحب أَنْ يرَوا في شيعتنَا مثْلَكجالس أَ«: فرموده است
 از حديث و كالم گرفته تا تفسير و ادبيات ؛ ابان در علوم متعددي متخصص بود.)330 :ص

رغم تأكيد  بهبودن وي  جهت بوده است كه فريقين بر ثقه اين  شايد از.و لغت و نحو و قرائت
 ي  اخبار ديگري نيز درباره.)132-131:ص، ص2، ج1421 مظفر،(دارنداشاره ودنش ب بر شيعه

  .)276 - 275 :ص، ص4، ج1384 عطاردي،( شده است تعامل امام با وي نقل
  مفضل بن عمر: و

 ي  است كه رساله)ع(مفضل بن عمر جعفي كوفي از شاگردان نامي امام صادق
و از زمان ) 169 :، ص2، ج1421 مظفر،( ت روايت كرده اس)ع( را از امام صادقالتوحيد

گونه  چگونگي صدور كتاب توحيد بدين.  به توحيد مفضل شهرت يافته است،عالمه مجلسي
 مادي دستي ي  كه در فلسفه،شده است كه مفضل بن عمر با يكي از معاصران خود  روايت

 شكست  كه مفضل در اين مباحثه،ه خدا و آفرينش بحثي داشتي درباره ،داشته است
 امام اين جواب مفصل را در چهار جلسه به وي ياد ، لذا به امام مراجعه نموده.خورد مي
 در ، دومي  جلسهها و تدبير مخلوقات؛  انسان، حكمت در ذكر خلقت، اولي جلسه: دهد مي

ها و   در ذكر خلقت آسمان، سومي  جلسه؛ها هاي آفرينش آن ذكر اقسام حيوانات و حكمت
 در ذكر آفات و مكاره و مصائب كه بر عالم و اهل ، چهارمي جلسهو  ؛...آفتاب وزمين و ماه و 
 برخي .)48 - 46 :ص، ص1379 عمر، بن مفضل... (هي وهاي اال شود و آزمايش آن وارد مي

 ،اند كه معصوم توسط آن فرد معرفي كرده» باب « فردي را، از معصومانهريكا براي از علم
 مفضل بن عمر ، در اين ميان. است ا به جهانيان معرفي كردهردگار رتوحيد و معرفت پرو

  .)148 - 145 :ص، ص1410 بغدادي،( شده است   معرفي)ع(باب امام صادق
  جابر بن حيان: ز

يان طرطوسي است  در علوم طبيعي، جابر بن ح)ع(ازجمله شاگردان امام صادق
 تمدن هاي از پايه يكينظران،   صاحبطبق نظر برخي). 11 :، ص1، ج1384 عطاردي،(

 ،او نامدار شاگرد ،)ع(صادق حضرت عصر در .است آن قوانين و طبيعت عالم شناخت علمي،
 نامند مي شيمي علم پدر امروز را او كه رسيد اي پايه به طبيعي علوم در ،حيان بن جابر

داشته است كه ) شيمي(هايي در علم كيميا   البته امام توصيه.)455 :، ص1387 سبحاني،(
كتابي در هزار صفحه تأليف كرده كه وي  . آن تربيت شاگرداني همچون جابر استي نتيجه

ظاهراً جابر اولين كسي ). 85 :، ص]تا بي[ طولون، ابن( است )ع(شامل احاديث امام صادق
  .)445 :، ص1، ج1422 حيدر،(شده است است كه در علم شيمي معروف 
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 مختلفي هاي بوده است يا خير، نظر)ع( كه جابر شاگرد امام صادقمسأله در اين 

 ابن (الفهرستشناختي همچون ابن نديم در   رجالي و كتاببرخي منابعِ. شده است ابراز
از ميان . دانند، از شاگردان حضرت ميي هرچند احتمال، وي را،)420 :، ص]تا بي[ نديم،

 عالم (اند  دانسته سيد بن طاووس، ابن قتيبه و ديگران نيز وي را شاگرد امامعلماي شيعه،
 نبايد ، حتي اگر نظر مخالفان شاگرد بودن جابر را نيز در نظر بگيريم.)3 :، ص1384 زاده،

اي از  نحوي بود كه عده نظر دور داشت كه شرايط عصر زندگي معصومان به اين نكته را از
 بيت و  فضايل اهلي السالم و غاصبان خالفت سعي داشتند همه بيت عليهم دشمنان اهل

هاي خاص   برخي موفقيتسبب شيعيان را از بين ببرند و شايد دور از ذهن نباشد كه به
 دور بودن وي را از  علم شيمي، تعدادي درصدد باشندالخصوص  علي،جابر در مسائل علمي

سادگي از  توان به  نميرو  ايناز.  تا موقعيت امام در نزد برخي مخفي بماند،امام ثابت كنند
  .ليان در شاگرد بودن جابر دست كشيدتأكيد برخي رجا

 ثمالي ابوحمزه: ح

السالم  كه از اصحاب امام سجاد و باقر و صادق عليهم دينار بن ثابت الثمالي ابوحمزه
يا سلمان زمان ) زمانه في كلقمان زمانه في أبوحمزة(است و ائمه او را لقمان زمان 

 طبق برخي .)135 :، ص2، ج1421 مظفر، (اند تشبيه كرده) زمانه في الفارسي كسلمان(
در بقيع مشغول نقل است كه امام .  احترام خاصي براي وي قائل بود)ع(ها، امام صادق روايت

 ،كه ابوحمزه به محضر امام شرفياب شد اين از  پس.كسي را به سراغ وي فرستادكار بود، 
ته نماند ابوحمزه  ناگف.)33 :، ص1409 كشى، (»رأيتك اذا ألستريح إني«: امام به او فرمود

 )ع(العابدين الشأني است كه در سحرهاي ماه مبارك رمضان از امام زين راوي دعاي عظيم
  ابوحمزه مورد توثيق علماي اهل تسنن قرار.)582 :، ص2، ج1411 طوسى،( شده است نقل

تعامل   در رواياتي نيز).135 :، ص2، ج1421 مظفر،(اند  از وي رواياتي را نقل كرده،گرفته
  .)286 - 285 :ص، ص4، ج1384 عطاردي،(  با وي ذكرشده است)ع(امام صادق

  علي بن يقطين: ط
كه داراي مقامي در  رغم اين به ،از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهماالسالم بوده

 كشى،(خبر ماند  السالم بي  هارون از ارادت وي به ائمه عليهم است،الرشيد بوده دربار هارون
 شاگرداني است كه در دستگاه خالفت عباسي وارد شد و از ازجمله وي .)432 :، ص1409

  .)158 - 156 :ص، ص2، ج1421 مظفر،(  به خدمت شيعيان همت گماشت،آن طريق
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  گيري نتيجه. 5

فقط  ،پروري شاگرد ي شيوه در شيعيان امام ي منزله به )ع(صادق امام از گيري الگو
 علماي  از يكي روش توانند با عناويني چون گران نيز ميدي. نفع شيعيان آن حضرت نيست به

 از يكي تجربيات به كاربست مسلمانان، عموم براي متخصص نيروي تربيت در اسالمي
 ي سيرهدر  واكاوي ثمرات.  بپردازندشاگرد تربيت و تعليم ي نحوه در تاريخي  هاي شخصيت

در اين . تواند كارگشا باشد مي اعلم مختلف اقشار براي ،شاگرد تربيت در  )ع(صادق امام
 نيروهاي از استفادهبر  علوم، در  كاوي ژرف و پروري تخصص بر تأكيدسيره، در كنار 

   .شود توجه مي جامعه نياز با متناسب يها رشته در متخصص
 در داشت، عهده به را شيعه تربيت سال وهشت بيست مدت كه ،)ع(صادق امام

 ي برجسته دانشمندان ي شده ثبت اعتراف كه اند، بوده نظر صاحب علمي مختلف هاي حوزه
ايشان  ،شيعه اعتقاد البته به .است موضوع  اين گواه ،مخالف و موافق از ،علمي هاي حوزه
   .داراست نيز را خاص علوم برخي

 از امام كه كرد مي ايجاب )ع(صادق امام عصر سياسي و اجتماعي-فرهنگي شرايط
 براي را پروري شاگرد ي شيوه ،نكرده استفاده خود اسالف  هاي شيوه ساير و مسلحانه قيام

 مذاهب و ها نحله پيدايش  .برگزيند علوي ي شيعه عقايد و محمدي ناب اسالم معارف تبيين
 به شده فتح هاي سرزمين فلسفيِ مباحث و كالمي عقايد گسترش اعتقادات، در مختلف
 عربي، زبان به ايراني و هندي يوناني، هاي كتاب ي ترجمه اسالم، علمي هاي دروازه  سوي
آزادي نسبي  عباسي، ي مزورانه و مستبدانه  حكومت به اموي ريز خون حكومت تغيير

 كالم، حديث،  فقه، تفسير، همچون اسالمي علوم انتشار و صوفيه، معتزله زنادقه، مناظرات
 از هايي نمونه ،نجوم  وتاريخ خط، ادب، شعر، لغت، انساب، مانند ديگر علوم  و جدل

 ،هجري دوم قرن سوم ي دهه در فقط امام البته. است دوم قرن در امام عصر هاي ويژگي
 تحت شيعيان  و حضرت آن هاي فعاليت نيز دهه همان در  حتي كه ،داشت نسبي آزادي
 عباسي، منصور ي وسيله به آن ازپس  و امويان دوران در آن، از پيش اما .بود كنترل

  .شد مي اعمال شيعيان  عليه افشاره شديدترين
 متناسب ده،ونم اقدام ،امامت ي وظيفه اساس بر ،شاگردان تربيت در )ع(صادق امام

 به ميان، ايندر  و البتهاست كردهالگوي كار خود را تعيين  ،آن  مقتضيات و زمان شرايط با
    .داشت توجه نيز شاگردان عاليق

 كند، مي شاياني كمك ،موضوع فهم به ،علمي هر در ها نمونه و مصاديق معرفي
 و الگو ي مثابه به سلم و آله و عليه اهللا صلي اسالم  پيامبر معرفي در قرآن روش كه گونه همان
 برخي . است  پذير توجيه موضوع همين به توجه با ،گذشتگان تاريخ از هايي نمونه ذكر
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: برشمرد چنين اين توان مي را علمي مختلف هاي حوزه در )ع(صادق حضرت خاص شاگردان

 در طاق مؤمن تفسير، و حديث در جعفي يزيد بن جابر كالمي، مباحث در حكم بن هشام
 در تغلب بن ابان فقه، در اعين بن زراره امامت، به مربوط  مباحث ويژه به كالمي مباحث
 با (حيان بن جابر پروردگار،  شناخت و توحيدي مباحث در عمر بن مفضل تفسير، و حديث
 مطالب و شناسي دعا در ثمالي ابوحمزه شيمي، نظير تجربي علوم در) بودن شاگرد پذيرش

   . سياسي مباحث در يقطين بن علي عرفاني، 
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