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20.1001.1.26764830.1401.4.14.1.8: 
 ای اخالقی و آموزشی شاگردپروریهالزامات، اصول و روش

 )ع(صادق از دیدگاه امام
 2محمدرضا پیوندی بلدی/ 1محمدرضا هدایت پناه

(33-23) 

 چکیده
های مرجعیت علمی که به لحاظ تاریخی باورمندی به مرجعیِت مرجع و سرآمدی او ترین شاخصهیکی از بنیادی

اصطالح بدین معناست که هر مربی، معلم یا استاد با  نیکند، شاگردپروری است. ارا بر دیگر مدعیان اثبات می
آورد و آنان را برای شده، فراگیرانش را افرادی متخّلق، کارآمد و متخصص بار میریزیکاربست تمهیداتی برنامه

های سازد. فرایند شاگردپروری بر اساس اصول و روشهای متناسب علمی در جوامع انسانی آماده میایفای نقش
مند این فرایند در نظام آموزشی گیرد. مسئله این پژوهش چگونگی کاربسِت هوشمندانه و نظامانجام میخاصی 

های شاگردپروری در مکتب علمی امام صادق امام صادق )ع( است. سؤال این است که الزامات، اصول و روش
رویکرد کیفی و تحلیل  )ع( در حوزه آموزش و اخالق چگونه محقق شده است؟ روش پژوهش تحلیل محتوا با

ها و روایات تاریخی با ها، بررسی اسناد و مدارک است. واحد بررسی، گزارشآوری دادهمضمون و روش جمع
نفر تا خانه پر  233راویان متعددی تعداد شاگردان امام را از یک تا  است.« رجل شامی»تکیه بر روایت مشهور به 
خبگانی در دستور کار امام قرار داشته و امام بر این نکته تحفظ اند. شاگردپروری ناز جمعیت گزارش کرده

هایی که تخصص دارند به مناظره بپردازند. بررسی نمونة انتخابی از مناظرات اند که شاگردان در همان رشتهداشته
بر های مختلف شده شاگردان متخصص و نخبه در رشتهریزیعلمی امام صادق )ع( نشان داد که تربیت برنامه

های های آموزشی هفتگانه و روشگانه و با استفاده از روشپایة اصول آموزشی هشتگانه و اصول اخالقی پنج
 گرفته است.گانه انجاماخالقی سه

های های آموزشی، روشامام صادق )ع(، شاگردپروری، اصول آموزشی، اصول اخالقی، روش :یکلیدی هاواژه
 اخالقی، روایت رجل شامی.
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 مقدمه
موزش و تعلیم و تربیت اسالمی از نخستین روزهای بعثت پیامبر اسالم آغاز شد و در حکومت نبوی در آ

)ص( شرط آزادی اسرای جنگی  امبریمدینه تداوم داشت. در جنگ بدر سوادآموزی به مسلمانان از سوی پ
ادیث نبوی و امام سازی برای تربیت شاگرد توسط امام حسن و امام حسین )ع( با نقل احلحاظ شد. زمینه

دوران طالیی حدیث و معارف  203تا  222های ادامه یافت. سال« موالی»سجاد )ع( با آموزش و تربیت 
عباس و چند امیه و بنینظیر، که به دلیل اختالفات بنيو شکوفایی فرهنگ شیعی بود. این موقعیت بی

)ع( با تأسی به پدر بزرگوارشان  های درسي توسط امام صادقعامل دیگر فراچنگ آمد موجب شد حلقه
تدریج توسعه یابد. طالباِن علم از اقصي نقاط ممالک اسالمی نزد امام صادق )ع( تشکیل گردد و به

هاي درسي کوچك و بزرگ، خصوصي و عمومي در شهر مدینه، در منزل شتافتند و ایشان با تشکیل حلقه
های منحرف به ي به شبهات و القائاِت فرقههای مناسب، ضمن پاسخگویو مسجد مدینه و دیگر مکان

این  ها پرداخت.تقویت و گسترش مباني عقیدتي و علمي مکتب تشیع و شاگردپروری در همه زمینه
گذارِی نظام شاگردپروری توسط امام صادق )ع( تا پژوهش درصدد آن است که بازتابی از سیر بنیان

 ئه نماید.سازی آن در دوران امامت ایشان را ارانهادینه
چرایی و مبانی شاگردپروری در سیره »( در مقاله 2390) یامچیداوری و  دهدیپیشینه تحقیق نشان م

-کرده، نمونهبه دالیل انتخاب شیوه شاگردپروری توسط امام )ع( اشاره« علمی و عملی امام صادق )ع(

( در 2399) ی. عابدینی و قاسماندهای مختلف معرفی کردههایی از شاگردان امام صادق )ع( را در زمینه
، مباحث مفصلی در موضوعات: ایجاد نظام ارتباطی در سلسله شاگردان، ارجاع شاگردپروریکتاب 

 یشاگردان به یکدیگر، سلسله ارتباطات درونی شاگردان، تخصصی کردن شاگردان، ارکان شاگردپرور
ز گزارشی از روایت رجل شامی، اند. در بخشی از کتاب نی)راستی آزمایی شاگردپروری( طرح کرده

جعفری و طاووسی مسرور آمده است. عباس« تصحیح اشکاالت شاگردان در مقام عمل»عنوان به
مباحث مستوفی و ارزشمندی در مورد  های آموزشی صادقین علیهماالسالمروش( در کتاب 2033)

های رفتاری و نیز روش -ی)ع( در سه حیطه گفتاری، نوشتاری و علم نیهای آموزشی امامین صادقروش
زاده در های آموزشی به فراگیران است. آشنا و قضاویاند که بیشتر در محور انتقال دادهعملی مطرح کرده

اند که تعلیم و تعلم به این نتیجه رسیده« سوی یک مدل داده بنیادمکتب علمی امام صادق به»مقاله 
در مکتب علمی امام صادق )ع( دارای اهمیت بوده است. تر از تعلیم و تعلم علمی اخالقی بیشتر و پیش

( مقاالت دیگری نیز در مجالت علمی به چاپ رسیده که عمدتًا پیرامون 29: 2392)پاکتچی، احمد،
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های اخالقی است و با مسئلة این مقاله های علمی و بیشتر شامل آموزهشاگردپروری شخصیت
طور مستقیم به مسئله شاگردپروری امام صادق )ع( ورود بههمپوشانی ندارد. بنابراین آثار نشر یافته 

 اند.نکرده
 

 1تعریف شاگردپروری
نشده است. ومانعی برای شاگردپروری انجامبه دلیل وضوح نسبی مفهوم شاگردپروری تاکنون تعریف جامع

 اند:های مختلف شاگردپروری را تعریف کردهتعاریف زیر از جنبه
گاهی و حساسیت معلم نسبت به نقش تربیتی خویش و تالش برای ایجاد شاگردپروری را می. »2 توان آ

منظور بخش و فراتر از انتقال معلومات، با شماری از شاگردان مستعد بهای مستمر، سازنده، الهامرابطه
 (9:32، ش 2033)نادری و دیگران،« .های متعالی تعریف کردها به سمت ارزشهدایت آن

ری توسعۀ ِمن انسان در نسبت با شاگردان و فرزندان علمی انسان است. در این نگاه، . نظام شاگردپرو2
گیرد؛ یعنی شاگردان ماند و شاگردان را نیز در برمیمِن انسان در مرتبۀ خانواده و اقوام نیز محدود نمی

ر نسبت با استاد شوند که غیر از خود او نیستند و دعنوان ِمن حقیقی استاد، وجود گستردۀ او تلقی میبه
 (223:2399شوند. )عابدینی،خود تعریف می

یک کنش و فرهنگ « شاگردپروری» گونه تعریف کرد:توان اینشاگردپروری را با توجه به کارکرد آن می
گاهانه است که یک مربی، معلم یا استاد با کاربست تمهیداتی برنامه مند، شده طی فرایندی نظامریزیآ

های کند تا افرادی متخّلق، کارآمد و متخصص بار آمده و برای نقشای تربیت مینهگوفراگیران را به
 متناسب علمی در جوامع انسانی ایفای نقش نمایند.

 
 . الزامات )ارکان( شاگردپروری2
 شدگان. تعّدد و کثرت شاگردان و تربیت2-2

برد. یکی از بهره می های مختلفیهر مرجع علمی برای گسترش علومی که واجد آن است از شیوه
ها و ترین راهکارهای گسترش علوم، تربیت و پرورش تعداد زیادی شاگرد و اعزام آنان به سرزمینمهم

موقعیت و برهة حّساِس زمانی، برای تبیین بالد دور و نزدیک است. امام صادق )ع( با درک عمیق از 

                                                                 
وجود دارد اما در برخی از منابع حدیثی بین این سه واژه تفاوتی قائل  و صحابی تفاوت . گرچه به لحاظ مفهومی بین شاگرد، راوی1

 شود.در این پژوهش نیز منظور از شاگرد عام است و شامل صحابی و راوی نیز می شوند.نمی
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قرارداد. کثرت شاگردان ایشان امری رویکرد شاگردپروری را در برنامة کاری خویش معارف اسالمی 
های تاریخی مشهور در مورد تعداد متواتر و الاقل مستفیض است. علما و مؤلفین شیعه و سنی که در نقل

 اند:اند بر سه دستهشاگردان امام صادق )ع( مطلب نوشته
 یاند. ابن ُبستیان نیاوردهمدستة اول تنها به ذکر کثرِت شاگردان و راویان پرداخته اما از تعداد آن سخنی به

)ع( بود و ثوری و مالک  تیبامام صادق )ع( ازنظر فقه، علم و فضل از سادات اهل»گوید: ( می320)م.
دستة دوم عالوه بر  (232: 7ق، ج  2392حبان، )ابن« اند.و َشعبه و راویان زیادی از او نقل حدیث کرده

اند. اند اما نامی از شاگردان به میان نیاوردهکردهنیز اشارهاذعان به کثرت روات و شاگردان به تعداد آن 
همانند شیخ مفید که پس از اشاره به گسترة علمی امام )ع( و انتشار آوازة علمی ایشان در بالد مختلف 

)ع( همانند او حدیث نقل نشده است و اهل حدیث کسانی را  تیبیک از عالمان اهلاز هیچ»گوید: می
ها اند و تعداد افراد ثقه و مورداطمینان آنآوری نمودهاند جمعادق )ع( روایت نقل کردهکه از امام ص

( طبرسی 269: 2، ج 2023مفید،«)رسند.رغم اختالفشان در نظریات و گفتار، به چهار هزار نفر میعلی
 (2026کند. )طبرسی،نفر ذکر می 0333اند را نیز اسامی کسانی را که از ایشان حدیث نقل کرده

کرده و فهرستی از روات و دستة سوم افزون بر اشاره به کثرت شاگردان و راویان به نام آنان نیز اشاره
-عبدالله جعفر بناند همانند کتاب رجال طوسی باب اصحاب ابیشاگردان امام )ع( را ارائه کرده

رفی اجمالی هریک و ذکر برد و به معراوی زن نام می 23تن راوی مرد و  3222محمدالصادق )ع( که از 
( سیدمحسن امین از 222-321: 2020پردازد. )طوسی،شده است میاز آنان نقلنام کتب و روایاتی که 

نفر از راویان و شاگردان امام  0333در کتاب رجال خود »کند که او ُعقده نقل میابن سیراالئمهکتاب 
متأسفانه « اند.فر بن محمد )ع( نقل حدیث کردهها را ذکر کرده که همه از جعهای آنصادق )ع( و کتاب

افزار رجال نور، بخش ( از بین رفته اما بنا بر آنچه در معرفی نرم209-333ُعقده )ابن الرجالکتاب
شیخ  رجالُعقده به کتاب ابن الرجالکتاب تاریخچه تألیفات رجالی شیعه آمده است: قسمت اعظمی از

 1شده است.ر نفره، عینًا در آنجا درج یافته و لیست چهارهزاطوسی راه
راوی زن  29راوی مرد و  3633نام  «السالمالفاِئق في رواة و أصحاِب اإلمام الصادق علیه»در  شبستری

شمارد. مؤلف در این کتاب راویان و اند را برمیراوی که از امام صادق )ع( روایت کرده 3629جمعًا 
-3، ج 2021شمارد. )شبستری،برمی« مراجع»عنوان با منابِع روایت بهشاگردان امام صادق )ع( را همراه 

                                                                 
 افزار رجال نور، تاریخچه تألیفات.. رک: مقدمه معرفی نرم1
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یک برای هیچ»نویسد: می« االربعهالصادق و المذاهباالمام»اسد حیدر از مؤلفین معاصر در کتاب  (2
شده وجود ندارد. شاگردان از از رهبران مذاهب چهارگانه چنین شاگردانی که برای امام صادق )ع( شناخته

َرموت و دیگر ای دور و سرزمینهراه ْْ های غریب مانند: عراق، مصر، خراسان، ِحْمص، و شام و َحْض
راوی مشهور  223( سپس در ادامه به 033: 2، ج 2392)حیدر،« رسیدند.بالد به محضر امام )ع( می

سنداالمام م» 22عزیزالله عطاردی جلد  دینگارد. ساشاره و اجمالی از زندگی و میزان روایت آنان را می
از روات  2200را به کتاب الرواه عن االمام الصادق )ع( اختصاص داده و با یادکرد از « جعفر الصادق

 (2-22، ج 2310امام صادق )ع( اصل روایات را نیز آورده است. )عطاردی،
رسد. اما نفر می 0333ها در مورد تعداد شاگردان و راویان حدیث از ایشان به بنابراین برآینِد مجموع نقل

زمان و مکان، نزد ایشان زانوی تلّمذ زده و به معنای امروزی این بدان معنا نیست که همة این افراد در یک
های مختلف خدمت ایشان شاگرد ایشان باشند بلکه برخی از آنان به فراخور زمان و مکان در موقعیت

ن امام )ع( و مراجعات مردم و نخبگان هرحال اثبات تعّدد شاگردااند. بهرسیده و استفاده علمی کرده
 0333ای هست که مؤید مرجعیت علمی و شاگردپروری ایشان باشد و عدد اندازهعلمی به ایشان به

 شاگرد موضوعیتی ندارد که الزامی به اثبات آن داشته باشیم.
 

 مفهوم شاگرد و راوی
اتفاق آنان از امام )ع( نقل حدیث اند بلکه قریب بهشمار زیادی از کسانی که در محضر ایشان بوده 

ای رایج و مرسوم بین خود، روات و اند. نویسندگان و مؤلفان کتب حدیثی و روایی بر اساس رویهکرده
ای که گویا لفظ راوی مساوی با گونهاند. بهناقلین احادیث را در زمره شاگردان ایشان محسوب کرده

دها توسط نویسندگان معاصر نیز پیروی شده است. چنانکه رویه بع نیشاگرد و متربی لحاظ شده است. ا
اسد حیدر هنگام بحث در مورد اصحاب و ناقلین حدیث از امام )ع(، کلمات صحابی، طالب و تلمیذ را 

( بزرگان رجالی نیز 09: 2، ج 2392دهد. )حیدر، اسد،صورت عطفی مکررًا مورداستفاده قرار میبه
اند لذا این نگره که بین شاگرد و راوی به صحابی و راوی مطرح نکرده عنوان تفاوت شاگرد ومبحثی به

 شود.اند تلقی به قبول می)نه به لحاظ مفهومی( تفاوتی قائل نبوده یلحاظ عمل
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 های علمیتعدد شاگردان و راویان در جلسات درسی یا نشست
داشته و ضمن ارائه مطالب های مختلف جلوس شواهد زیادي وجود دارد که امام صادق )ع( در مکان

« عبِداللهَدَخْلُت َعَلی َابی»اند. روایاتي که در مطلع آن علمی به سؤاالت و اشکاالت شاگردان پاسخ داده
دهنده و...( وجود دارد نشان 36، 726، 277، 7،032  302،391،212،212،203،32 :2372)کلینی،

های علمی خود را مطرح کرده و اردشده و پرسشاین است که راوي به محل اسکان یا جلوس امام )ع( و
با توجه به تضییقات حاکمان اموی و عباسی تجمع تعداد زیادی راوی و شاگرد در  پاسخ شنیده است.

صورت امروزی پای یک مکان، میسر نبوده و بدیهی است شاگردان و راویان حدیث در یک مکان و به
 زی( ن232-221) ی( بلکه در دوره عباس220-232) یدورة اموتنها در اند. نهدرس امام )ع( حاضر نبوده

آزادی امام )ع( به حدی نبوده که جلسات درسی با شاگردان زیاد برگزار شود. بنابراین تعّدد شاگردان که 
 شود.های مختلف ارزیابی میها و زمانشود مربوط به دورهاز آن سخن گفته می

دهد ان در یک جلسه درسی یا حدیثی رسیده است که نشان میکنندگهایی در مورد تعداد شرکتگزارش
کنندگان از یک تا دویست نفر و بیشتر متغیر بوده و راوی به تعداد مستمعین و جلسات درسی با شرکت

 کرده است:حضار در جلسه اشاره
( راوی با شخص دیگر بدون ذکر نام 730:2، ج 2372یک نفر با شخص دیگر با ذکر نام )کلینی،

؛ 273:2، ج 2372( راوی با جماعتی دیگر بدون ذکر تعداد )کلینی،222:3، ج 2372کلینی،)
؛ حر 099:3، ج 2372نفر به همراه نفرات دیگر )کلینی، کی( 222:26، ج 2033،یمجلس

( راوی به همراه سی نفر دیگر 720:2، ج 2372نفر دیگر )کلینی، 20( راوی با 06:9، ج 2020عاملی،
، 2033؛ مجلسی،270: 2، ج 2372( راوی به همراه شصت نفر دیگر )صفار،232:2، ج 2372)کلینی،

( راوی در 320: 2، ج 2033؛ مجلسی،222: 2، ج 2362نفر )برقی، 233؛( راوی به همراه 31:27ج 
 (.736:2، ج 2372خانه پر از جمعیت بدون ذکر تعداد )کلینی،

ها از زل امام )ع( از جمعیت و بیان ملیت آن)راوی( ضمن اشاره به پر بودن من یدر گزارشی ربیع شام
کند که جایی برای نشستن در منزل امام نیافته است. ها اشاره میشامی و خراسانی و دیگر ملیت

( واژة غاص از َغَصص مشتق است و به معنای 229: 06، ج 2033؛ مجلسی،736:2، ج 2372)کلینی،
کاررفته است. های دیگر نیز با همین تعبیر بهشواژه در گزار نیپرشدن غصه و پر شدن گلو است. ا

های قبلی که تعداد حضار ( با توجه به گزارش222:93، ج 2033،ی؛ مجلس217:0، ج 2372)کلینی،
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اند. شمارش نبودهنفر و قابل 233رسد عدد حضار بیشتر از نظر میشده بود بهتا دویست نفر شمارش
 کند اهمیت بیشتری دارد.را پر از جمعیت اعالم می هایی که خانه امام )ع(بنابراین گزارش

 
 پروری(. شاگردپرورِی نخبگانی )اصول کلی متخصص2-2

ای از علوم در مدرسة علمی است. منظور از مدرسه الزمة تخصصی شدن علوم، ارائة طیف گسترده
ز افکار و ای اها و میز و صندلی مخصوص نیست بلکه مجموعههای مخصوص با کالسعلمی ساختمان

کنند و مؤسس این آراء و افکار را رئیس مدرسه ای است که گروهی از مردم آن را تأسیس میآراء تازه
های های عمومی باید به حلقهپذیران پس از گذراندن دوره( دانش322: 2، ج 2020نامند. )قزوینی،می

تر و تبّحر او در علوم استاد متنوع طور روزافزون پیشرفت کنند. هرچه گسترة علومیافته و بهتخصصی راه
های دروس عمومی و پذیران از جلسات درسی و شرکت در حلقهمختلف بیشتر باشد میزان استقبال دانش

ریزی برای تخصصی کردن علوم نیز فراهم شود. در این گستره امکان برنامهخصوصی معنادارتر می
 آید.می

و دیگر علوم اسالمی  ریختلف دینی همچون فقه، اصول، کالم، تفستنها به تعلیم علوم مامام صادق )ع( نه»
اقدام نمود به دیگر علوم نیز اهتمام ورزید. آن حضرت اقدام به تربیت شاگردانی درزمینه های مختلف 

(امام صادق )ع( با شناخت 72: 2391 چراغیان راد،«)علمی مانند ریاضیات، شیمی، فلسفه و... نمود.
کردند. استعداد و توانایي، تجربه و عالقة شاگردان و بندي میها را دستهگردان، آنکامل از روحیات شا

( به این 232: 22، ج 2021بندی موردتوجه امام )ع( قرار داشت. )شبستری،نیازهای جامعه در این دسته
پروری که در تنی چند از کنیم. اصول کلی متخصصپروری اطالق میفرایند در این پژوهش متخصص

 اصحاب امام صادق )ع( متبلور شده است بدین قرار است:
کردند. در . امام صادق )ع( هریک از شاگردان خود را بنا به استعداد و تخصص در یک علم تشویق می2

داد و فرمود پدرم به ابان فرمود: تا در مسجد مدینه بنشیند و تغلب ارجاع میبنعلم فقه، مردم را به ابان
 (322: 2031بدهد. )نوری،برای مردم فتوا 

شود. بندی در گماردن و تشویق امام )ع( نسبت به شاگردانش مشاهده می. در علم کالم نوعی دسته2
داشت و در برخي از موارد ها واایشان چند تن از یاران خود را به مناظره با مخالفان یا دیگر مذاهب و فرقه
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، ج 2023؛ مفید،262: 2، ج 2372)کلینی، 1پرداخت.به اصالح روش آنان ازنظر استدالل و شیوه بحث 
 (372:2033؛ طبرسی،290:2

َتْغَلب، زراره بن اعَین، ابوجعفر مؤمن طاق، هشام بن َحَکم، هشام بن سالم، از بناعَین، اباِن بن. ُحمران3
برخي از شاگردان که به امام صادق )ع( اجازه یافتند تا با مخالفان و ملحدان مناظره داشته باشند. درحالی

 دادند و آنان را از مناظره با مخالفین نهي کرده بودند:اي را نمیچنین اجازه
گوید: ابوجعفر مؤمن طاق را در روضه نبوي دیدم که مردم مدینه لباسش را ابوخالد کابلي می 

داد. نزدیك رفتم و گفتم: وگو، پاسخ مردم را میکشیدند و او ضمن گفتبه اطراف می
بدالله ما را از کالم نهي کرده است. گفت: امام )ع( به تو فرمود که این مطلب را به من اباع

بگویي؟ گفتم: نه، ولي به من امر کرده با کسي مناظره نکنم! او گفت: پس برو و از امام خودت 
گوید: بعدها خدمت امام )ع( رسیدم و در آنچه به تو فرمان داده پیروي کن. ابوخالد می

دم را با مؤمن طاق براي امام )ع( نقل کردم. مخصوصًا این سخن که گفت: برو از جریان خو
امامت در آنچه به تو فرمان داده اطاعت کن. امام )ع( تبسم کردند و فرمودند: اي اباخالد! 

پردازد و اوج و فرود دارد اما تو اگر در سخن فرود آیي دیگر صاحب طاق با مردم به تکلم مي
 (2:262، ج 2372و پروازي داشته باشي. )کلینی، تواني اوج نمي

کم در آن مقطع او را مناسِب بحث و گرچه ابوخالد از یاران مورد وثوق امام )ع( بوده، امام )ع( دست 
است. در مقابل، چون استعداد مناظره را در  و حتي او را از این کار بازداشته مناظرة کالمی تشخیص نداده

 است. را به مناظره با مخالفان تشویق کرده او مؤمن طاق یافته
ای موسوم به روایت رجل شامی، امام )ع( با شناخت کافی از خصوصیات، تبّحر و . در مناظره0

وتحلیل طور دقیق به بررسی و تجزیهتخصص شاگردانش عملکرد آنان را در مقام عمل نظارت کردند و به
را بدانان گوشزد نمودند و آنان را به یادگیری روش مناظره  آن اقدام و نکات آموزشی و اخالقی فراوانی

 (263: 2، ج 2372تشویق کردند. )کلینی،
. در مکالمه امام )ع( با مؤمن طاق کارایی مناسب او که نشانگر لیاقت و شایستگی او در آن علم است 2

گوید: تب تشیع مییابد. مؤمن طاق در پاسخ به پرسش امام از استقبال مردم بصره از مکمصداق می
ها برود زیرا آنان به قبول هر دهد که به سراغ جوان)استقبال( بسیار کم است. امام )ع( به او فرمان می

دهنده آن است که امام )ع( به ( این پیشنهاد، نشان1:9، ج 2372دعوت خیري مستعدترند. )کلینی،

                                                                 
 های اخالقی و آموزشی آن خواهیم پرداخت.بخش بعدی به تجزیه و تحلیل اصول و روش . روایت معروف به رجل شامی است که در1
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ایستگی او را برای تبلیغ برای جوانان تخصص و سرآمدِی مؤمن طاق در روش تبلیغ دینی توجه داشته، ش
 تأیید نموده است.

شد های تاریخی، شاگردپرورِی امام صادق )ع( در عملکرد امام )ع( خالصه نمی. بر اساس گزارش7
کردند. در ماجرای زندیق مصری امام )ع( پس از بلکه شاگردان خود را نیز تشویق به شاگردپروری می

بنابراین  (62: 2، ج 2372)کلینی،1سپارد.حکم میبنردن زندیق، او را به هشامبرتری در مناظره و ایمان آو
تربیتی و آموزشی امام )ع( به شکل  عنوان یک رویکرد دائمی و پویا در نظامشاگردپروري نخبگانی به

ای همند چه به لحاظ نظری و چه از جنبة عملی به اجرا درآمده و از جایگاه ویژشده و نظامریزیبرنامه
 برخوردار بوده است.

 
 علمی تی. جامع2-3

در هر عصر و زمان، علومی رایج و دایر است که دانشوران و دانشمندان آن زمان در حیطة آن علوم به 
ای از علوم که عرف جامعه و نخبگان اند. مرجع علمِی شاگردپرور بایستی مجموعهفعالیت علمی مشغول

د، به تقاضای خواستاران علم پاسخ گوید و محفل علمی او پناهگاهی علمی بدان نیاز دارند را دارا باش
گذرد رویکرد به لحاظ تاریخی هرچه از زمان ائمه نخستین می برای بحث و فحص در علوم رایج باشد.

کند و مراجعاِت مردم و طالبان علوم دینی و حتی علوم )ع( تنوع بیشتری پیدا می تیبپروری اهلدانش
 کند.)ع( گسترة بیشتری پیدا می تیبک محضر اهلتجربی برای در

دانشیان شیعه و سنی، از رهبران فکری اهل سنت معاصر با امام صادق )ع( تا دانشمندان معاصر در مورد 
و پیشتازی ایشان در برخی علوم ازجمله تفسیر  ینظر دارند. سرآمدگونی علوم رسیده از ایشان اتفاقگونه

 سزا داشته است:شهرتی به و فقه در دوره حیات نیز
( گزارش او از پاسخ امام )ع( به 222: 2023 ریابن کثاعتراف ابوحنیفه در سرآمدی امام صادق در فقه )

( 222: 0، ج 2369چهل مسئله دشوار که به تحریک منصور دوانیقی آماده کرده بود )ابن شهرآشوب،
( نقل 301: 6، ج 2372منصور )کلینی،گزاری خلیفه گشایی امام )ع( از مسائل حج هنگام حجگره

حدیِث مالک بن انس از امام صادق )ع( و تائید وثاقت او با الفاظی همچون: از برترین بندگان و زاهدان 
( و اعتراف ابوزهره از دانشمندان معاصر اهل 279: 2، ج 2367برگزیده که از خداوند پروا دارد. )صدوق،

                                                                 
َم أَ . 1 َمُه ِهَشاٌم َفَکاَن ُمَعلِّ ْمُه َفَعلَّ ِه َیا ِهَشاَم ْبَن اْلَحَکِم ُخْذُه ِإَلْیَك َو َعلِّ یَماَن َو َحُسنَ َفَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ اِم َو َأْهِل ِمْصَر اإْلِ ی ْهِل الشَّ ْت َطَهاَرُتُه َحتَّ

ِه.  َرِضَي ِبَها َأُبو َعْبِد اللَّ
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گاهی به  عصر امام )ع( از ایشان در همه اختالف فقها و تلمذ علمای همسنت به سرآمدی امام )ع( و آ
 (92: 2331فقه و تفسیر، دال بر جامعیت و سرآمدی امام )ع( در همان دوره خویش است. )ابوزهره،

 امام صادق )ع( در طول دوران امامت خویش با صدها مورد پرسش تفسیری و فقهی مواجه شدند و
روایات رسیده نشان داد که در خالل صدها پرسشی که از سوی  های تاریخی وبررسی کامل گزارش

گران، سران فرق و جمع کثیری از شاگردان امام صادق مردم، اصحاب، مخالفان، مناظره کنندگان، پرسش
شده است حتی در یک مورد گزارشی مبنی بر اینکه امام )ع( از پاسخ به سؤال طفره رفته یا در )ع( انجام

اند. گران بدون استثناء پاسخ خود را دریافت کردهنده باشند وجود ندارد و همه پرسشپاسخ به آن درما
( نتیجه اینکه شاگردپروری الزاماتی دارد و اطالق شاگردپرور بر هیچ 222-222: 2033،یوندی)رک: پ

 یافته باشد:شخصی صحیح نیست مگر اینکه این سه رکن در او تحقق
به او « استاد شاگردپرور»قدری باشند که اطالق عنوان اند بهشدهتربیتپذیرانی که به دست او . دانش2

 صادق باشد. )مالک کّمی(
کرده باشد که رشد و بالندگی این شاگردان، در علوم تخصصی و نخبگانی . شاگردان متخصصی تربیت2

 مشاهده باشد. )مالک کیفی(قابل
ای باشد که عامه مردم و خبرگان آن عصر و گونههشود بعلومی که در مکتب درسی او ارائه می رهی. دا3

سو و تخصص و سرآمدی او در علوم دینی معترف باشند. زمان به جامعیت علمی او در علوم رایج از یک
 کیفی(-)مالک کّمی

 
 1. اصول آموزشی و اخالقی حاکم بر مناظره رجل شامی2

شی، با روش تحلیل مضمونی به تطبیق در این بخش با گزینش و تمرکز بر یک نمونه و رویداد آموز
های آموزشی و اخالقی شاگردپروری را از متن استنتاج و های شاگردپروری پرداخته، اصول و روشمؤلفه

« روایت رجل شامی»کاربست نظریات شاگردپروری امام صادق )ع( در این روایت که در متون روایی به 
 کنیم.آورِد تاریخی بررسی میمعروف است را با روی

 
 

                                                                 
. تقسیم اصول حاکم بر مناظره به اصول کلی، اخالقی و آموزشی سلیقه نگارنده است و بین اصول اخالقی و آموزشی مرز یا قوانین 1

 ای وجود ندارد.کشی شدهخط
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 خالصه و اجمالی از روایت رجل شامی
گوید: در ایام حج در محضر امام صادق )ع( بودم که مردی شــامی وارد راوی یونس بن یعقوب می

)راوی( فرمود:  ونسیامام به « ام با شاگردان شما مناظره کنم.آمده»خیمۀ حضرت شــد و گفت: 
کند که آورد. امام )ع( او را مأمور میعذر می ونسیکردی. دانستی و با او مناظره میکاش تو کالم مییا

چند نفر از عالمان کالم را به حضور بیاورد. او ُحمران بن أعین، مؤمن طاق )َاحول(، هشــام بن سالم و 
رسد. امام )ع( او را در کنار آورد. مدتی بعد هشام بن حکم نیز سر میقیس بن ماصر را به داخل خیمه می

 ستاید.علمی او را می تیاند و در مقابل سایر اصحاب، شخصنشخود می
ماصر را برای  سیشود و امام )ع( به ترتیب ُحمران، مؤمن طاق، قمناظره به تقاضای مرد شامی آغاز می

نفر )با تفاوت در نحوه بحث و دخول و خروج( بر مرد شامی فرستد و هر سهمناظره با مرد شامی پیش می
خواهد که با هشام که جوانی نورس است مام )ع( در مرحله آخر از مرد شامی میشوند. اپیروز می

کند. سپس امام )ع( نقاط قوت و ضعف هریک از شاگردانش مناظره کند. هشام نیز بر مرد شامی غلبه می
ثه وگو و مباحپس از گفت یکند. شامها را بیان میرفت از ضعفهای برونکند و راهتفصیل بیان میرا به

 شود.عنوان شاگرد به هشام معرفی میبا همه شاگردان به
اند راوی یونس بن یعقوب البجلی الدهنی است. شیخ مفید و شیخ طوسی او را توثیق کرده

از خواص حضرت صادق و کاظم علیهماالسالم »نویسد: ( نجاشی درباره او می322: 2020)طوسی،
در سلسله  (207: 2، ج 2360)نجاشی،. «داشته استبوده و از جانب حضرت موسی کاظم )ع( وکالت 

سند این روایت علی بن ابراهیم و پدرش قرار دارند که هردو از بزرگان حدیث و مورداطمینان بیشتر رجال 
( نجاشی، علی بن ابراهیم را شخصیتی مورداطمینان در نقل 223: 2026شناسان هستند. )طوسی، 

ر معرفی کرده که مورد اعتماد و دارای عقیده و مذهبی صحیح است. روایات و دارای ایمانی ثابت و استوا
( 223: 2، ج 2367)طبرسی،  داند.ترین راویان شیعه میبزرگ ( طبرسی او را از1: 2ج، 2030)قمی،

 بنابراین راویان روایت همگی ثقه بوده و روایت صحیحه است.
م حج و در دامنه کوهی نزدیک حرم در خیمة محل تصریح راوی این ماجرا چند روز قبل از آغاز ایابنا به

 ع(داده است. مرد شامی بنابر قرائن اهل سنت بوده و به امامت امام صادق )استقرار امام صادق )ع( رخ
یافت  یای یا کالمی دقیق او در روایت، گزارشو عقاید فرقه  اعتقاد نداشته است. در مورد مکتب فکری

ذکر نشده امکان بررسی و تفحص آن در متون تاریخی و روایی دیگر ممکن نشد و چون نام او در روایت 
متنی متنی و برونهای عقلی او از قرائن دروننخواهد بود اما بازشناسی خصوصیات علمی و گرایش
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ممکن است: او فردی اهل تحقیق و پژوهش و در مناظره و مباحثه دستی پر داشته است. عالقه وافر به 
و فقه و پیگیری مجّدانه برای نیل به  معتمد به نفس؛ آشنا به علم کالم نصاف علمی؛اندوزی؛ ادانش

تر از همه انصاف عقلی که موجب شد توان از خصوصیات مثبت مرد شامی برشمرد. مهمهدف را می
 (200: 0، ج 2369شود. )ابن شهرآشوب،باورمند ع( درنهایت به مرجعیت علمی امام صادق )

 
 شی شاگردپروری در روایت رجل شامی. اصول آموز2-2

مند و عالمانة نظام آموزشی شیعی تدارک دیدند و از هر امام صادق )ع( بستر مناسبی برای بازسازی نظام
ها های گسترش این نظام مناظرهترین زمینهاز مهم یکیفرصتی برای زایایی و پویایی این نظام بهره بردند. 

-دینی و برونهای مختلف درونو نحله انیها، ادعالمان و معتقدان به فرقهو مباحثاتی بود که امام )ع( با 

دینی داشتند. مناظره با رجل شامی یکی از رخدادهایی بود که سرآمدِی امام )ع( و شاگردان ایشان در 
های آموزشی و های درونی و بیرونی این مناظره، اصول و روشعلوم دینی را به رخ کشید. تأمل در الیه

منظور از اصل، قواعد کلی حاکم بر آموزش و تربیت است که » نهد.القی بسیاری را پیش چشم میاخ
در اینجا  منظور از روش(»22: 2312مشایخی،«)هاست.« باید»دارای ماهیتی هنجاری، و ناظر به 

اوت سازد. تفها موجبات تحقق اهداف را فراهم میمجموعه اقدامات و راهکارهایی است که کاربرد آن
واحد بر چند روش گوناگون تواند درآنتر دارد و میای وسیعاصل، دامنهاصل و روش در این است که 

ای است و متناسب با موقعیت باید از که روش تربیتی، خاص موقعیت ویژهحاکم و ناظر باشد، درحالی
های و روش اصول (07: 1731)عابدی، «های خاصی برای رسیدن به اهداف تربیتی بهره جستروش

 در بندهای ذیل برشمرد: با روش تحلیل مضمونی تواننهفته در متن و فرامتن مناظره رجل شامی را می
 پژوهتکلف دانشاصل پذیرش بی  (2

پس از ورود مرد شامی و اعالم آمادگی برای مناظره، امام )ع( بدون تکلف او را پذیرفت و مقدمات مناظره 
گاه به کالم و فقه و فرایض ریزی کرد تا زمینه برارا پایه ی مناظرة شاگردان آماده باشد. مرد شامی خود را آ

کند. امام )ع( در موقعیِت زمانی نزدیک به آغاز موسم حج به درخواست او پاسخ مثبت معرفی می
 دهد.دهد و یک بسیج همگانی برای اجابت درخواست او سامان میمی

 بندی شاگرداناصل رتبه (2
شوند و هریک از آنان در محدوده و تخصص بندی میامام صادق )ع( شاگردان رتبهدر نظام آموزشِی 
شود. امام بندی در مرتبه اول بین خود امام )ع( و شاگردانش اعمال میرتبه نیکند. اخود فعالیت می
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 دهد. امام )ع( غلبه بر هریک از شاگردانش راصادق )ع( این اصل را عماًل به شاگردان خود آموزش می
توان برداشت کرد طرفین مناظره باید ازنظر علمی و از این عملکرد می کند.غلبه بر خود لحاظ می

بحث و مناظره »دهند. رتبه باشند و امام )ع( این اصل را همواره مدنظر قرار میسطح و هماجتماعی هم
زیاد احتمالهد بود و بهکننده نخواتر از خود حتی در صورت موفقیت برای مخاطبان قانعبا افراد پایین

کننده تلقی تری بود و شکست او به معنای قوت مدعای مناظرهخواهند گفت حریف در درجه پایین
 (229:2399)عباس زاده،« نخواهد شد.

 اصل آزاداندیشی (3
وگو باید های مناظره و گفتاصول و آدابی دارد که همة طرف« گوش»و « زبان»آزاداندیشی و استفاده از 

ها فطرِی انسان است. در این مناظره مرد شامی آزاد اصول و آداب که بسیاری از آن نیپایبند باشند. ابدان 
های او تخطئه دگاهیشود. داست تا در هر موضوعی مناظره کند و امام )ع( محدودیتی برای او قائل نمی

در  کند.را آزادانه ابراز میشود و هرگونه سخن و کالمی شود بلکه با منطق و استدالل پاسخ داده مینمی
خوبی به سخن مرد شامی گوش فراداده و به او اجازه تبع ایشان شاگردان وی بهطول مناظره امام )ع( و به

دهند تا سخن خود را کامل بیان کند. گرچه افق علمی مرد شامی در حد و اندازه امام )ع( و حتی می
ایت اصل آزاداندیشی عماًل این اصل را به شاگردان خود امام )ع( با رعاما  شاگردان ایشان نبوده است

 دهند.میآموزش 
 اصل اطمینان به شاگردان (0

های شاگردپروری اطمینان و خاطرجمعی به شاگرد و اظهار این اطمینان در مقابل دیگران یکی از روش
رد موضوع مناظره مانده شد و سکوت کرد امام )ع( رأسًا واکه مرد شامی در پاسخ هشام دراست. هنگامی

گویی؟ مرد شامی اعتراف کرد که هشام راه را بر او بسته کردند: چرا سخن نمینشدند و از شامی سؤال 
در اینجا نیز امام )ع( خود به او 1است و او را بر سِر دوراهی قرار داده که هرکدام را قبول کند محکوم است.

کننده را از او که از هشام همین مسئله را بپرس که پاسخ قانع« َسْلُه َتِجْدُه َمِلّیاً »فرمود: پاسخی نداد و 
یابی. در ابتدای مناظره نیز امام )ع( با اطمینان خاطر کامل، وجودش سرشار از علم و کمال است می

و این « ایاگر بر ُحمران غالب شدی بر من غالب شده»مناظره را به شاگردان احاله کردند و فرمودند: 

                                                                 
ام زیرا ای گفتهکند؛ سخن بیهودهقرآن و سنت اختالف بین ما را رفع می گوید: اگر در پاسخ سؤال هشام بگویم. مرد شامی در پاسخ می1

زند و هرکدام از ما عبارات قرآن و سنت دارای معانی گوناگون است و اگر بگویم: اختالف ما در فهم قرآن و سنت به عقیده ما لطمه نمی
 ( نبخشد.کنیم در این صورت قرآن و سنت به ما سودی )در رفع اختالفادعای حق می
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دیگر شاگردان نیز تکرار شد. امام )ع( از تخصص و کارایی شاگردان خود چنان اطمینان سخن در مورد 
وخطا هم نیست، وجه جای آزمونهیچای آنان را پرورش داده که در موقعیتی که بهدارد و در چنان رتبه

 کند.غلبه بر آنان را غلبه بر خود لحاظ می
 اصل رعایت اصول و قواعد فنی مناظره (2

یابد و ول و قواعدی دارد که طرفین مناظره بایستی به اجرای آن ملزم باشند وگرنه سامان نمیمناظره اص
خالف در مناظره به رای( ز20: 2319بسا به جدل، مکابره و منازعه و مناقشه بیانجامد. )سبزواری،چه

د به نظایر و اشباه آن هدف کشف حقیقت است و در صورت آشکار شدن دیدگاِه درست، طرفین بای
کنند و تا کشف خوبی قواعد مناظره را رعایت میامام )ع( در این مناظره به تبعیت از آن ملزم باشند.

دهد. تا آنجا که مرد های او پاسخ مثبت میکند و به درخواستحقیقت برای مرد شامی او را همراهی می
فرستد و از مناظره شانه میدان میشامی پای مناظره هست امام )ع( نیز یاران خود را برای مناظره او به 

 کند.خالی نمی
 اصل یکسان انگاری و عدالت محوری (7

ها در این در فرایند آموزش باید نگرش استاد به شاگردان بر اساس اصل عدالت باشد لذا برخی تفاوت
به ترتیب: شود. در این ماجرا راوی با دستور امام صادق )ع( به خارج از خیمه رفت و راستا قابل توجیه می

-کرد. امام )ع( همه دعوتُحمران، مؤمن طاق، هشام بن سالم و قیس ماصر را به داخل خیمه دعوت 

بر اساس  قاً ینوبت در مناظره وارد کردند. ترتیب شروع مناظره توسط امام )ع( دقشدگان و شاگردان را به
ه خیمه امام )ع( وارد شد آخرین نوبِت ورود صورت گرفت. هشام بن حکم که آخرین فرد بعدالت و بنا به

 گر بود.نفر مناظره
گرچه امام )ع( به مهارت و چیرگی هشام در مناظره یقین داشت اما مناظره با مدیریت و دستور امام )ع( با 

شود که امام توصیفاِت امام نسبت به هشام موجب نمی شد.بودند آغاز  افرادی که زودتر وارد خیمه شده
ر نظر نگیرد. لذا ُحمران، مؤمن طاق و هشام بن سالم ابتدا اجازه یافتند تا با نظارت امام شأن دیگران را د

وگوی امام )ع( با هر سه وگو بپردازند. لحن، گفتار و نحوة گفت)ع( با مرد شامی به مناظره و گفت
کرده است. اما در  ذکر« اْلَتَفَت »شاگردشان یکسان است و راوی، تعامل امام )ع( با هر سه نفر را با لفظ 

هنگام تحلیل وضعیت و چگونگی مناظره، امام عملکرد هر فرد را در نظر گرفته و بر اساس آن به اصالح 
دیگر ضمن حفظ شخصیت شاگردان نقاط تمایز هریک از آنان عبارتکند. بهروش آنان در بحث اقدام می

 کند.را تذکر داده و نقاط ضعف آنان را نیز بدانان گوشزد می
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 اصل تخصص محوری (6
که ناشی از تفکر و  یتیریخوبی مشهود است. مدنقش مدیریتی امام صادق )ع( در این مناظره به

شود و که مرد شامی بر امام )ع( وارد میهنگامی پروری است.ریزی پیشینی و رویکرِد متخصصبرنامه
خوِد امام  ناً یقیه حضور دارند. کند تنها امام )ع( و راوی )یونس بن یعقوب( در خیمتقاضای مناظره می

فرستد )ع( توانایی مناظره با مرد شامی را دارد اما از راوی را به دنبال افراد متخصص در علوم مختلف می
مرد شامی هر موضوعی را برای مناظره  تا میزان تخصص شاگردانش در مراوده با مرد شامی محک بخورد.

افراد، به این معناست  یبرای مناظره با او در اختیار دارد. معرفکند امام )ع( الاقل یک نفر درخواست می
های ادبیات، فقه، کالم و ... به آنان داده است و های الزم را در زمینهاست که امام )ع( از پیش، آموزش

کند تا توانمندی آنان در مقام عمل در این ها را در حیطه عمل وارد میاکنون به تقاضای مرد شامی آن
 گیرد.ای که تخصص دارند از آنان بهره میها به اثبات برسد و امام )ع( تنها در رشتهنهزمی

 اصل نقد عالمانه و منصفانه (1
رشد و ارتقاء علمی و اخالقی دانشجو در گرو میزان توجه استاد به او در امر آموزش است. بر اساس 

جو توسط استاد تأثیر شگرفی در رشد جدیدترین استانداردهای آموزشی، سنجش و ارزیابی یادگیری دانش
( امام )ع( برای رشد و ارتقای علمی شاگردان خویش با 2392گذارد. )البرزی و هاشمی،علمی او می

 کند.بررسی و موشکافی دقیق، عملکرد یکایک آنان را عالمانه و منصفانه نقد می
شوی. به حق نائل میبری و بهپیش میفرماید: تو سخن خود را هماهنگی با حدیث؛ بهبه ُحمران می 

خواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برسانی اما توانایی نداری. به مؤمن فرماید: میهشام بن سالم می
گردی. باطلی شوی و از موضوع بحث خارج میفرماید: تو بسیار با قیاس و تشبیه وارد بحث میطاق می

گرچه شاگردان در مناظره با مرد شامی خوب عمل  تر است.نکنی و باطل تو روشوسیله باطلی رد میرا به
دقت تذکر های عملکردِی آنان را با بهرویگذرد و کجاند اما امام )ع( از اشتباهات شاگردانش نمیکرده

 دهد تا از تکرار اشتباه در مناظرات بعدی جلوگیری شود.می
 
 . اصول اخالقی2-2

های اخالق اسالم و نظام تربیتی شیعه ی بر مبنای اصول و آموزهطورکلمدرسه علمی امام صادق )ع( به
گذاری به بنانهاده شده است. روح حاکم بر مناظرة رجل شامی نیز بر اساس ارجمندی انسان و ارزش

رو در عموم مناظرات امام صادق )ع( طرف مقابِل مناظره به یک کشف علمی، اصول انسانی است. ازاین
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گانه اخالقی زیر از روایت یابد. با روش تحلیل مضمون اصول پنجمی و آموزشی دست یاخالق
 شده است.برداشت

 بین طرفین مناظره عدالت اصل رعایت (2
در مناظرة علمی همانند داوری در یک منازعه حقوقی و کیفری، قاضی و یا ناظر بایستی عدالت را »

مناظره در نقش یک داور و ناظر دانا با این  )ع( در امام)032: 3، ج 2320،شیرازی ممکار«)رعایت کند.
رعایت عدالت در گفتار و کردار تنها به معرفی یارانش برای مناظره اقدام کردند و در طول مناظره، سخن و 

 یا عملی که ناشی از طرفداری از یارانش باشد به میان نیاوردند.
 اصل رعایت کرامت انسانی )عدم مقایسه شاگردان با یکدیگر( (2

صول مهم تربیتی و اخالقی مکتِب امام صادق توجه به شخصیت و کرامت انسانی است. در یکی از ا
تر شود و دیگری ضعیفطرف قوی ظاهر میکند. یکمناظره درنهایت یکی از طرفین بر دیگری غلبه می

-وگوی هریک از شرکتداِد گفتکند اما کرامت انسانی همه باید رعایت شود. امام )ع( برونعمل می

یک از مناظره کنندگان را نه در هنگام ذکر محاسن و نه در نندگان و رفتار شاگردان را نقد کردند و هیچک
شمردند و عملکرد آنان را مقام تذکر معایب با سایر افراد مقایسه نکردند. بلکه امتیاز هر یک از آنان را بر

 داوری کردند.
 اصل تعظیم پیر و تکریم جوان (3

گذارد. مداری جوان نیز صحه میدهد به ارزشحال که به توقیر پیر فرمان میرعیننظام تربیتی اسالم د
شود و ای که موجب تعجب راوی میگونهستاید بهامام صادق )ع( در این مناظره، هشام بن حکم را می

ظیم اما در همین مورداحترام و تع« گمان کردم به هشام نیز همانند دو نفر دیگر خواهد گفت.»گوید: می
کند تِر حاضر در خیمه آغاز میشود. امام )ع( مناظره را با افراد مسنتر به بهترین وجه حفظ میافراد مسن

ردیف شود. شاگرد جوان را همفرمان امام )ع( به مناظره دعوت میو هشاِم جوان آخرین فردی است که به
 دارد.ميترها را نیز نگهدهد اما احترام بزرگدیگر یاران و شاگردان مورد لطف قرار مي

 صدراصل سعه (0
صدر و صدر است. روح حاکم بر روایت، کاربسِت سعهیکی از اصول اولیه مباحثه و مناظره، صبر و سعه 

اندیش ترتیب صبر و حوصله در مراودات علمی است. امام صادق )ع( همچون استادی باتجربه و نیک
کند و تک کلماِت متناظرین دقت میدوراندیش در تک دهد و خود بسان مرجعیبرگزاری مناظره را می

 دهد.عماًل تحمل سخن مخالف را به شاگردان خویش آموزش می
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 اصل کنش هدایتگر و دلسوزانه (2
در سراسر روایت، کنِش هدایتگر و دلسوزانه حاکم است. به دلیل همین لحن دلسوزانه و هدایتی است که 

خود را  دیدارد و توصیة امام )ع( را پذیرفته، عقااش دست برمیسرانجام رجل شامی از همة عقاید گذشته
آموزد و همو بعدها در . هشام به او حکمت و کالم میسپاردبه دست جوانی مانند هشام بن حکم می

 1آید.سلک شاگردان خود امام )ع( درمی
 
 های آموزشی و اخالقی شاگردپروری. روش3

های مورداستفاده و بایسته در میدان عمل موردتوجه قرار وری، روشپس از بیان الزامات و اصول شاگردپر
های روشسازی فرایند شاگردپروری است. ها ناظر به چگونگی عملکرد و نحوة پیادهگیرد. روشمی

 یافته است:اخالقی و آموزشی شاگردپروری در مکتب آموزشی امام صادق )ع( در موارد زیر تحقق
 های آموزشی. روش3-2
 وجوی شاگرد برای متخصص پروریوش جستر(2

گذارد این است که همواره شاگرد در خدمت استاد های اسالمی که رسم ادب نیز بر آن صحه میاز آموزه
آموزی از او باشد. اما این حکم کلی نیست. استاد نیز در برخی مواقع باید در حاضر شود و در پِی علم

ه اعتراف خود، در علم کالم تخصص ندارد اما محدودة علم )یونس( ب یوجوی شاگرد برآید. راوجست
شناسد. گرچه امام )ع( توان کافی و فراتر از شاگردان خود در مناظره با مرد کالم و دانشیان این علم را می

های مناظره را سازد تا اصول و روششامی را دارا بوده اما با فراخوانی شاگردان، آنان را در کارزار وارد می
 صورت عملی به آنان آموزش دهد و میزان توانایی آنان را در معرکه، سنجش و ارزیابی نماید.به
 روش آموزش کارگاهی(2

یکی از ارکان مهم شاگردپروری، آموزش عملی است که امروزه به آن اصطالحًا آموزش کارگاهی گفته 
ن تکنولوژی آموزشی با شود. آموزش کارگاهی واجد مشخصات و فواید فراوانی است که متخصصامی

قبل از شروع مناظره ( 222-222: 2392 اند. )حسینی نوذری،های میدانی آثار آن را اثبات کردهپژوهش
شود که امام )ع( نکات آموزشی را در حین وگوی مختصری ردوبدل میبین امام )ع( و مرد شامی گفت

َم  َهَذا»گوید: )راوی( یادآور شده، می ونسیاجرای مناظره به  درواقع با روش « َقْد َخَصَم َنْفَسُه َقْبَل َأْن َیَتَکلَّ
دفاع قرار داده است. ای غیرقابلدهد که طرف مقابل، خود را در مخمصهآموزش عملی به یونس نشان می

                                                                 
 گوید که مرد شامی سرانجام با ارشادات هشام به والیت امام صادق )ع( معتقد شد.. در انتهای روایت راوی می1
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و قوت  دهد و نقاط ضعفدر پایان مناظره امام )ع( عملکرد شاگردان خود را موردنقد و بررسی قرار می
 دهد.ها تذکر میصورت کارگاهی به آنآنان را به

 روش باز کردن و گسترش فضای بحث (2
یابد امام )ع( از می لیکه انگیزه مرد شامی در اثر شکست از یاران امام )ع(، تقلدر این مناظره هنگامی

کند که از هشام سؤال برد و او را ترغیب میروش تشویق به باز کردن و گسترش فضای بحث بهره می
ِه )ع( َسْلُه َتِجْدُه َمِلّیاً »کند:  یافت. یاز او پرسش کن که او را پر )دانشمند، باسواد( خواه«: 1َفَقاَل َأُبوَعْبِداللَّ

سو تشویقی برای مرد شامی برای ناامید نشدن کند. از یکاین پیشنهاد از دو سو به فضای بحث کمک می
است که امام )ع( او را مردی باسواد و دانشمند  و ادامه مناظره است و از سوی دیگر تشویقی برای هشام

 کند!معرفی می
 

 روش استفاده از زبان کنایه و تمثیل برای بیان مطالب آموزشی
گیری از روش تمثیل برای بیان مطالب آموزشی در مجامع درسی معمول بوده است. امام از دیرباز بهره

 هیخوری. کناگوید: تو با دوپا به زمین نمیهشام می کند و به)ع( از این روش در حین مناظره استفاده می
نکته آموزشی این  دهی.ات را از دست نمیشوی و تواناییگاه در مقابل دشمن درمانده نمیاز اینکه هیچ

کند و رفتن و پیشروی از دو پا استفاده میفراز که با بیان تمثیلی امام )ع( همراه شده اینکه انسان برای راه
پا ای باشد که اگر از ناحیه یکگونهبرای مناظره باید به یپذیر نیست. آمادگپا امکانشروی با یکطبعًا پی

دیده بشتابد و زمین نخورد. در مباحثه و مناظره نیز اگر آسیب ببیند باید با پای دیگر به کمک پای آسیب
« دوپا»س از استفاده از تمثیِل امام )ع( پ استداللی ضعیف بود استدالل جایگزین باید آن را ترمیم کند.

اَزاِن َحاِذَقاِن. تو و احول )مؤمن طاق( همانند دو ماصر نیز برای هشام، به قیس ْحَوُل َقفَّ
َ
فرمود: َأْنَت َو اْْل

 غزال تیزپا و در علم کالم بسیار ماهر هستید.
نباید به زمین بخوری.  گوید: از دوپافرماید: غزال تیزپا و به هشام میبه مؤمن طاق و قیس ماصر می

ابزار پیشروی و جلورفتن است که در هر دو تمثیل « پا»توجه است: تمثیل در این دو بیان قابل ِی هماهنگ
 شود که بیانگر لزوم پیشروی و عدم سکون در مناظره و مباحثه است.ای از آن استفاده میگونهبه
 

                                                                 
 منظور است.« ُپر بودن از علم و کمال». ملّی یعنی ُپر و در اینجا 1
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 روش ایجاد اشتیاق نسبت به تخصص در علوم (2
استاد در میزان عالقه شاگرد نسبت به ورود در دروس و علوم تخصصی نقش بسزایی دارد. امام نگری آینده

برند. قبل از آغاز مناظره به خوبی سود می)ع( در این مناظره هم در عمل و هم در کالم از این روش به
ْمَتُه: ایونس می دانستی تا با مرد کاش کالم میینس. ایو یفرماید: َیا ُیوُنُس َلْو ُکْنَت ُتْحِسُن اْلَکاَلَم َکلَّ

ًة َلو در زبان عربی گاهی به معنای لیَت استعمال می کردی.شامی مناظره می شود مانند: فَلو أّن لنا کَرّ
شود: ای یونس گونه می( معنای این فراز از حدیث با لو تمّنی این232)شعراء: نیالُمومنفنکوَن ِمن

 تا با او مناظره کنی. دانستیکاش کالم را خوب میای
کاربست کلمة ُتْحِسُن مبّین این مطلب است که راوی از علم کالم بهرة کمی داشته اما به حدی که بتواند 

با به کار بردن ادات  -رو امام )ع( وگو بپردازد، تخصص نداشته است. ازاینبا دیگران به مناظره و گفت
 کند.ص میاو را به آموختن تخصصی علم کالم تحری -تمّنی

 کار بین شاگردانروش تقسیم (3
برد. دهد و مباحث را مطابق برنامه پیش میکننده قوی، مناظره را سامان میدر هر مناظره یک مدیر و اداره

کار بین مناظره کنندگان است که به بار نشستن دهی مناظره تقسیمهای سامانترین روشیکی از مهم
در این مناظره، امام )ع( با روش  شود.فِت وقت جلوگیری میموضوع مناظره کمک کرده و از هدرر

کار و تعیین حوزة علمی برای هریک از شاگردان، با نظارت عالیه بر مناظره، نقش یک معّلم تقسیم
کنند. شاگرداِن امام )ع( نیز نقش خود را در علوم تخصصی خود ایفا کرده و اجازة شاگردپرور را ایفا می
 دهند.صصی دیگران را به خود نمیدخالت در حیطة تخ

 روش آموزش در سفر و حضر (0
های دین مبین اسالم تعلیم و تعّلم در همة لحظات زندگی است. امام صادق )ع( از تمامی از آموزه
جست و فرایند شاگردپروری ایشان در سفر نیز متوقف ها برای گسترش علوم الهی بهره میموقعیت

دینی را از عبادات مستحب و حتی عبادات واجب )که وقت موّسع داشته  مذاکره علمی و شانیا شد.نمی
ازآن ادامه شد و پسبرخی از مناظرات امام )ع( در حال طواف آغاز می یدانستند. حتباشند( اهم می

 شده در حال شاگردپروری بود.ریزیصورت برنامهامام )ع( در سفرهای حج و عراق به یافت.می
گاهی از گردهمایی دانشمندان، در ( 262:، ج 2372)کلینی، در این ماجرا نیز قبل از موسم حج با آ

 شدند و اصحاب خود را نیز باخبر کردند تا روند شاگردپروری در این ایام متوقف نشود.ای مستقر خیمه
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 های اخالقی. روش3-2
 هاها در کنار بیان ناتوانیروش بیان ساختارمند توانمندی (2

داند لذا امام )ع(، هشام که جوانی نورس و فعال ی اسالم اصل را بر تشویق و ترغیب میهای تربیتآموزه
ای هشام! همانند تو باید با مردم »فرماید: کند و می)ع( است را تشویق می تیبدر تبلیغ معارف اهل

راقب باشد دهد که مکند به او تذکر میحال که با کلماتی هدفمند او را تشویق میدرعین «گویند.سخن
لغزش نکند و از جاده حق و حقیقت خارج نشود: به خواست خدا )اگر از این روش پیروی کنی( 

 شفاعت )ما( شامل حال تو خواهد شد.
حال علمی و ساختارمند کنندگان را با زبانی ساده و گویا درعینهای هریک از مناظرهدر ادامه توانمندی

آموزد و با بیان اشکاالت، کند. راه و روش مناظره صحیح را میفا نمیها اکتکند و به ذکر ناتوانیبیان می
رهاند و به تحلیل ها و کمبودهای علمی و روشی، آنان را از فروافتادن در ورطة شکست علمی میناتوانی

 کند و همداِد عملکرد او را بررسی میپردازد. هم برونمتنِی کارمایة هشام میمتنی و برونگفتمان درون
ها ضمن تقویت عناصر پویای موجود کند. اثرات بیان این قابلیتداِد مطالب او را اعتبارسنجی میدرون

 شود.های بعدی او منجر میتردید به ارتقای عناصر زایا در مناظرهیدر فرد، ب
 روش ابراز احترام علنی به شاگرد (2

کند و استاد را نیز به تکریم شاگرد وظف میهای تربیتی تشیع، شاگرد را به احترام نسبت به استاد مآموزه
ای قائل بودند و العاده( امام )ع( برای شاگردان خویش احترام فوق72: 2، ج کند. )مجلسیتوصیه می

کردند. احترام امام )ع( تنها به گفتار، محدود نبود بلکه این احترام را در برابر دیدگان دیگران ابراز می
: هنگام ورود هشاِم جوان برای او در کنار خودشان جا باز کردند و فرمودند: احترام عملی نیز داشتند

 گر ماست.)هشام( به قلب و زبان و دستش یاری
 روش قراردادن شاگرد در موقعیت رشد علمی (3

های چالشی است. امام )ع( با رشد و شکوفایی علمی در گرو مباحثه و ممارست و قرارگرفتن در موقعیت
فرایند موجب باال رفتن  نیداد. اناظره به شاگردان آنان را در موقعیت رشد علمی قرار دادن موقعیِت م

شخصیت علمی و توانمندی شاگردان در مناظرات و مباحث علمی گردیده، به گسترش فرهنگ 
گونه رفتارهای آموزشی و اخالقی بود که صدها از آثار ِاعمال این آموزی و معارف شیعی انجامید.علم

آموزان و دانشوران از ای از علمهزاران شاگرد، گرداگرد امام )ع( جمع شدند و حلقة وسیع و گستردهبلکه 
 محضر علمی امام )ع( بهره بردند.
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 گیرینتیجه
ها هایی برای شاگردپروری وجود دارد که کاربسِت بهینة آندر فرایند تربیت و آموزش، اصول و روش

کاررفته در روش تربیت و آموزِش شاگردان کند و راهکارهای بهز مییک استاد را از دیگر اساتید متمای
و نه  -شده و هدفمندریزیشکل برنامهکه بهبخشد. این فرایندها و راهکارها هنگامیرا امتیاز می

کار گرفته شود عنصری به نام شاگردپروری، افزایی دانشجویان و طالبان علم بهدر سیر دانش -اتفاقی
 کند. در این مقاله با ارائه یک نمونهود که میزان تأثیرگذاری مرجع علمی را دوچندان میشپدیدار می

کاررفته در مدرسه علمی امام صادق )ع( اکتشاف و روش های بهعملی و کارگاهی، اصول و روش
از پذیران هایی از دانشآموزشی و اخالقی ایشان در فکر و عمل از آن استنباط و ارائه گردید. گروه

افزایی نقاط جغرافیایی مختلف با گسترش مفاهیم دینی و معارف شیعی موجبات توسعة روند دانش
های پژوهش شامل تعدد و یافته های بعدی را فراهم آوردند.از حلقة شاگردان مستقیم به حلقه

 عنوان الزامات شاگردپروری؛ وگونی تخصص علمی بهگونی شاگردان، جامعیت علمی و گونهگونه
بندی شاگردان، آزاداندیشی، اطمینان به پژوه، رتبهتکلف دانشهشت اصل آموزشی: پذیرش بی

شاگردان، رعایت اصول و قواعد فنی مناظره، عدالت محوری، تخصص محوری و نقد عالمانه و 
منصفانه؛ پنج اصل اخالقی شامل: رعایت عدالت، عدم مقایسه شاگردان، تعظیم پیر و تکریم جوان، 

وجوی شاگرد، آموزش های آموزشی شامل: جستدر، برخورد هدایتی و دلسوزانه؛ روشصسعه
کارگاهی، گسترش فضای بحث، استفاده از زبان کنایه و تمثیل، ایجاد اشتیاق به تخصص در علوم، 

های اخالقی شاگردپروری شامل: بیان ساختارمند کار، آموزش در سفر و حضر؛ روشتقسیم
  ها، قراردادن شاگرد در موقعیت رشد علمی و ابراز محبت علنی بیان ناتوانی ها در کنارتوانمندی

ها ظرفیت . این یافتهکنندیاصل و روش شاگردپروری امام صادق را تبیین م 23شود که جمعًا می
 .کار گرفته شونددارند که در حال حاضر نیز توسط اساتید و مربیان در روند تعلیم و تربیت به

 
 کتابنامه

 .مجیدقرآن
 .البالغهنهج
 المعارف العثمانیه.الثقات، حیدرآباد دکن، دائرة ق(. 2392) یحبان، محمد ُبست ابن

 الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة. (. الطبقات2022ابن سعد، محمد بن سعد )
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 (. تحف العقول، قم، جامعه مدرسین.2030ابن شعبه حـرانی، ابـومحمد )
 انتشارات عالمه. ، مؤسسهطالب، قم(. مـناقب آل ابـی2369رانی، محمد )شهرآشوب مازندابن 
 البالغه، قم، نجفی.(. شـرح نـهج2030) دیالحدید معتزلی، عبدالحمابیابن 
 المسانید والسنن الهادي ْلقوم سنن، بیروت، دارالفکر.جامع (.2023کثیر، اسماعیل بن عمر ) ابن

 النور.تا(. تهذیب االخالق و طهارة االعراق، طلیعهمحمد )بیابن مسکویه، احمدبن
 تا(. کتاب الفهرست بیروت، دارالمعرفه.ندیم، محمد بن اسحق )بی ابن

 م(. االمام الصادق )ع( آرائه و فقهه، بیروت، دارالفکر العربی للطباعة والنشر. 2331ابوزهره، محمد )
 ـم، سـیدالشهداء.(. عوالی اللئالی، ق2032جمهور )ابیاحسائی، ابن
االئمه، تصحیح سـیدهاشم رسولی محالتی، تبریز، معرفهالغمه فی (. کشف2312)عـیسیبـناربلی، عـلی

 هاشم.بنی
 الشیعه، بیروت، دارالتعارف. انی(. اع2033امین عاملی، محسن )

، فصلنامه عیار «تحلیل محتوای کیفی(. »2393ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا )پاییز و زمستان 
 .00-22، ص 7انسانی، ش  در علوم پژوهش

، پنجمین «آموزان در یادگیرینقش ارزیابی آموزشی دانش(. »2392)بهمن  میالبرزی تاقانکی، رضا، هاشمی، مر
 کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران

 دار الکتب اإلسالمیه. ، قم،(. المحاسن2362برقی، احمد بن محمد بن خالد )
 (. انساب االشراف، بیروت، دارالفـکر.2026) ییحیبالذری، احـمد بـن 

   های حاکم بر مناظرات صادق )ع(، اصول و روش(. مبانی و روش اندیشه علمی امام2392پاکتچی، احمد )
 صادق )ع(، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(امام

 رساله دکتری،ریخی مرجعیت علمی امام صادق )ع( در تفسیر و فقه، (. تحلیل تا2033پیوندی، محمدرضا )
 المصطفی العالمیه.جامعه

السالم(، تهران، های آموزشی صادقین )علیهم(. روش2033) دیعباس جعفری، قیصر و طاووسی مسرور، سع
 )ع(. تیبالمللی اهلدانشگاه بین

 عه، قم، انتشارات انصاریان، چاپ ششم.(. حیات فکري و سیاسي امامان شی2312جعفریان، رسول )
بررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا )ع( در گسترش و پیشرفت فرهنگ و (. »2391)زمستان  یراد، مصطفچراغیان

 .2، نشریه علم و تمدن در اسالم، ش «تمدن اسالمی
 .راثالبیت الحیاء الت(. وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل2020حر العاملی، محمد بن الحسن )
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های آموزشی بر میزان توانمندی معلمان با استفاده از کارگاه تأثیر(. »2393اصغر؛ )آبان حسینی نوذری، سید علی
 .76، مجله معرفت، ش «رویدادی روش آزمایش پس
نامه کارشناسی ارشد، (. مرجعیت علمی امام سجاد )ع( در بین اهل سنت، پایان2390) دیحالجی مفرد، سع

 ارف اسالمی.دانشگاه مع
 االربعه، بـیروت، دارالکـتاب العربی. المذاهبو  (. االمام الصادق )ع(2392حیدر، اسد )

 الله العظمي الخوئي.(. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه قم: دفتر آیه2039خویی، سیدابوالقاسم، )
پروری در سیره علمی و عملی امام صادق چرایی و مبانی شاگرد(. »2390داوري، احد وسبحاني یامچي، محمد )

 السالم و تولید علم دانشگاه شیراز.البیت علیهم، همایش اهل«)ع(
 نامه، تهران، دانشگاه تهران.( لغت2366اکبر، ) یدهخدا، عل

غالمرضا خسروی، تهران،  قی(. معجم مفردات الفاظ القرآن، تحق2372بن محمد ) نیراغب اصفهاني، حس
 ضوی.کتابفروشی مرت
 االمام المهدی.(. الخرائج و الجـرائح، قـم، مؤسسه2039) نیالدراونـدی، قطب

 قم، جامعه مدرسین. (. الفائق في رواة و أصحاب اإلمام الصادق )ع(،1010) نیشبستری، عبدالحس
رهنگی مهدی (. مناظره و تبلیغ، فن مناظره، مجادله، مغالطه و خطابه، بنیاد ف1701سبزواری، محمدباقر )شریعتی
 موعود.

 ای، تهران، کتابچی.(. أمالی، محمد باقر ترجمه کمره2367) هیصدوق، محمد بن علی بـن بابو
 (. التوحید، بیروت، دار مکتبه الهالل.2339) هیبـن عـلی بـن بابو ، مـحمدوقصد

 (. معاني اْلخبار، قم، جامعه مدرسین.1731) هیبـن عـلی بـن بابو مـحمد صدوق،
(. بصائر الدرجات الکبري في فضائل آل محمد )ع(، طهران، منشورات 1732، محمدبن الحسن )صفار

 االعلمي.
 (. احتجاج، مـشهد، نشر مرتضی.2033طالب )طبرسی، احمد بن ابی

 (. إعالم الوری بأعالم الهدی، قم، موسسه آل البیت إلحیاء التراث.2367طبرسی، فضل بن حسن )
 المرتضویه.(. رجال، نجف، مکتبه2020طوسی، محمد بن حسن )
 (. الفهرست، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسة نشر الفقاهة.2026طوسی، محمد بن حسن )

 .37، فصلنامه مصباح، ش «اصول تربیت در اسالم با تکیه بر قرآن کریم(. »2369 ی)د یعابدی، لطفعل
)ع(، قم،  تیباگردان در سیره تربیتی اهل(. شاگردپروری: تربیت ش2399) نیعابدینی، محمدرضا، قاسمی، حس

 دفتر نشر معارف.
 (. فن مناظره در فضای سایبر، قم، زمزم هدایت.2399الله )زاده روحعباس
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 (. مسند اإلمام الصادق أبی عبدالله جعفر بن محمد، تهران، عطارد.2310) زاللهیعطاردی، سید عز
 مکتبة االمام امیرالمؤمنین. الوافی، اصفهان، (.2037فیض کاشانی، محمد محسن )

 (. موسوعه االمام الصادق، قم، نویسنده.2020قزوینی، محمدکاظم )
 ( تفسیر القمی، دارالکتاب، قم.2373) میبن ابراه یقمی، عل

 .فردوسی، انتشارات دانشگاه ، مشهد(. رجال2301) کشی، محمد بن عمر
 دار الکتب اإلسالمیة.، (. الکافی، تـهران2372) عقوبیکـلینی، مـحمد بن 

 ، بیروت، مؤسسه الوفاء.االطهار(. بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار ائمه2033مجلسی، محمدباقر )
 (. االرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، کنگره شـیخ مـفید.2023مفید، محمد بن محمد )

 سالمیه.(. تفسیر نمونه تهران، دارالکتب اال2320مکارم شیرازی، ناصر )
 .32، مجله حوزه و دانشگاه، ش «اصول تربیت از دیدگاه اسالم(. »2312الدین، )مشایخی، شهاب

کید بر منش بازشناسی مؤلفه(. »2033)بهار  گرانینادری، عاطفه و د های شاگردپروری در عرفان اسالمی با تأ
 .32ی تربیت اسالمی، ش ، فصلنامه علم«الدین کبریمعلمِی جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم

 (. رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسالمی.2360) یعلنجاشی، احمد بن 
 ، قم، مؤسسة آل البیت )ع(.. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل(2021نوری، حسین بن محمد تقی )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




