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 مقدمه 

رسید. از یک نظریه  السالمعلیهدوران امامت امام سجاد  بندیجمعما در جلسه گذشته به سمت  بحث

بهره بردیم تا فرضیه و دیدگاه خودمان را در باب این دوره تاریخی اثبات کنیم. مدعای ما از  شناسیجامعه

دوره اول این بحث این بود که پس از عاشورا پروژه جامعه سازی شیعی بر محوریت امام در دستور کار ائمه 

یک گروه اجتماعی منسجم با ابعاد و زوایای مختلف که نقطه  گیریلشکقرار گرفت و آغاز  السالمعلیهم

است از این دوره  السالمعلیهو در دوران امام موسی بن جعفر  السالمعلیهاوجش در دوران امام صادق 

 شد. گذاریپایهتاریخی 

ریه را در هشت سال قبل نظ کهایناز نظریه یکی از جامعه شناسان بنام ادوارد شیلز بهره بردیم. البته قبل از 

سازی داشتم و بعد از برخورد  جامعههمین چارچوب را برای بحث  تقریباًببینم آن دیدگاه در ذهنم بود که 

 داشتیم باشد. ترپیشکه  تأملیبر آن تلقی و  مؤیدی تواندمیبه این نظریه احساس کردم 

یک جامعه، تبدیل عناصر و اجزای متفرق به یک  گیریشکلادعایمان این است که تمام مقومات و عناصر 

بر  توانمیوجود دارد و رفتار حضرت را  السالمعلیهگروه منسجم و یک شبکه مرتبط در دروان امام سجاد 

 ویژگی این نظریه که به نام مرکز و حاشیه معروف است بیان شد. تفصیلبهاساس این مدل تحلیل کرد. 
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  مرکز و حاشیهنظریه 

در یک جغرافیا تعریف  کهاینه یک موقعیت جغرافیایی نیست بلکه بیش از جامع است کهاین نظریه معتقد 

مکان مند باشد یک مقوله انسانی است  کهآنیعنی جامعه بیش از  شودمیشود در یک محیط انسانی تعریف 

گفته شد که در این نظریه این حوزه انسانی بنام جامعه یک منطقه مرکزی دارد که عبارت است از گروهی 

 هاانسانکه گروهی از  هاارزشاز  ایمجموعهاین  ها؛ کهارزشاز  ایمجموعه ترمهمو از آن  هانسانااز 

. بر محوریت این منطقه مرکزی این دهدمیرا تشکیل  آن جامعهبنام نخبگان حامل آن هستند هسته اصلی 

تصویری  درواقعو  گیردمیشکل  هاشبکهو  هاسازمانو  هاگروهمختلفی از  هایالیهنقطه بنیادین یک جامعه 

دور یا نزدیک به این نقطه اصلی و  صورتبهاست که  ایمجموعهوجود دارد این است که جامعه  اینجاکه 

گفته شد که جامعه از دیدگاه  تفصیلبه. گیردمیو انسجام خودش را از آن طریق  کندمیمرکزی ارتباط پیدا 

ی اصلی و اولیه است و امتدادش هاانسانی پایه و آن محوریت هاارزشو آن  اشاصلیاین نظریه عنصر 

 است. گیردمیبعدی که در محیط انسانی شکل  هایالیهی ثانویه و در هاارزشدر 

است  غیرسیاسی ظاهربهاین نظریه که بسیار قابل انطباق بر جامعه شیعی و تمام جوامع  هایویژگییکی از 

افرادی  لزوماً ضور اعضای یک جامعه در یک محیط مکانی نیست. نه نیازمند به ح وقتهیچاین است که 

که در یک محیط جغرافیایی قرار دارند افراد یک جامعه هستند که بگوییم چون این افراد در قم هستند همه 

معه باشند ولی عضو جاهمیننیست. ممکن است کسانی در  طوراین گویدمیهستند.  این جامعهاعضای 

این هیچ ارتباط فیزیکی با  ظاهربهکسانی هستند در نقطه جغرافیایی دور قرار دارند که  و ؛جامعه نباشند

 این جامعهو هماهنگی انسانی این ارتباط وجود دارد و عضوی از ندارند ولی به لحاظ ارتباط ارزشی  جامعه

که با هسته مرکزی  عضویت افراد در یک جامعه به میزان ارتباطی است شودمیگفته  دیگرعبارتبههستند 

 ی محوری.هاارزشو با آن  کنندمیپیدای 
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یم تمام اطالعات موجود در این دوره تاریخی را مورد تحلیل و تجزیه قرار بدهیم توانمیبر اساس این الگو 

 السالمعلیهکه آن اتفاقی که در دوران سی سال امامت امام سجاد  بدهیمو به تعبیری جانمایی کنیم تا نشان 

 گیریشکلدر  توانمیاست. تمام این عناصر را  گیری این جامعهشکلاولیه  هایخشت تدریجبهشکل گرفت 

 جامعه شیعه در این دوره نشان داد.

این اطالعات گذشته همراه با تکمیل است و بر اساس این مدل و اثبات این نکته که  بندیجمعاین جلسه 

 است. گیریشکلدر حال  جامعه

 آن را پررنگ کنید؟ خواهیدمیظریه رقیب چیست که شما ن :سؤال

یک امامت سیاسی که به دنبال گرفتن  عنوانبهحضرت  است کهدو نظریه است. یک نظریه این  پاسخ:

اطالعات  ظاهربهقدرت و نهاد حکومت در این دوره در حال تالش هستند و اگر اطالعات دقیقی نداریم یا 

است وگرنه تالش اصلی حضرت برای گرفتن قدرت و حکومت است یعنی  کاریپنهانمقابل داریم یک نوع 

و  السالمعلیهعاشورا انجام دادند یا آن کاری که امام حسن  در واقعهپدر بزرگوارشان  مثالًهمان کاری که 

 انجام دادند. السالمعلیهامام علی 

خارج شد. تشکیل  السالمعلیهمائمه  از دستور کار ایپروژهبعد از عاشورا چنین  است کهنظریه ما این 

قرار گرفت و این ناامیدی وجود داشت که چنین اتفاقی  هاآنحکومت و قدرت سیاسی دور از دسترس 

کالن از طریق گرفتن حکومت، پروژه جامعه سازی آرمانی  صورتبهنخواهد افتاد. پس بجای اصالح امت 

 ظرف و وضعیتی از جامعه اسالمی بود.و جامعه سالم و صالح اسالمی بر محوریت امام در 

انزوای  عمالًمقابل تئوری اول، تئوری دیگری قرار دارد که معتقد است این دوران، دوران سکوت و سازش و 

 السالمعلیهاین نیز نیست. امام  گوییممیاجتماعی و سیاسی است. ما  هایحرکتاز کل  السالمعلیهامام 
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آن و شکل دادن به  گذاریهدفعنصر فعال، درگیر در محیط اجتماعی هستند ولی  یک عنوانبه کامالً

 صالح شیعی بر محوریت امام است. جامعه

 شناسیجامعهجامعه در حال صورت گرفتن است از آن نظریه  گیریشکل واقعاًاثبات کنیم که ایننهایت برای 

 پذیرندمیی حتی اهل نظر از جامعه شناسان نیز یعن؛ تا نشان بدهیم این سخن بیراه نیست کنیممیاستفاده 

 محضبهقابل تصویر است. این مهم است. چون  تاریخیکه مفهوم جامعه به این معنای دقیقش در این دوره 

که گفتیم از نظر  کنندمیجامعه جغرافیایی در ذهنشان تصویر  ایعده یک بریممینام جامعه را  کهاین

 هایینظریهو جدیدترین  تریننزدیک تئوریمختلف این  هایتئوریطل است. از بین این معنا با پردازاننظریه

 عنوانبهجامعه نه بازبسته محیط جغرافیایی است و نه قدرت اجتماعی و حاکمیت رسمی  اساساًاست که 

در یک محیط مکانی و جغرافیایی خاص مستقر  لزوماً داشت که ایتوان جامعهمیمحور اصلی جامعه است. 

 هایشخصیتو  هاارزشمبتنی بر نظام  گویدمیشیلز  کهطوریبهنیست و قدرتش از سنخ قدرت نرم است 

 و آن شبکه انسانی را در اطراف خودشان دارند. سازندمیهستند که جامعه را  هااینکاریزماتیک است. 

 عات این دوره تاریخی را بر این اساس تنظیم کنیم.اطال خواهیممیبر اساس این تئوری 

یی که در اطراف امام سجاد هاگروهیم مجموعه توانمیکه در چند جلسه قبل اشاره کردیم  طوریهمان

و در محیط زندگی مسلمانی آن روز وجود دارد را به چند گروه تقسیم کنیم. چهار پنج گروه را  السالمعلیه

در این مدل بنشانیم.  خواهیممیرا  هاآنو سیره امام در مقابل  هاآنصات حاال مختمعرفی کردیم و 

ی مختلف اجتماعی هدف برای هاگروهبا این  السالمعلیهیم بگوییم رفتار امام توانمیببینیم  خواهیممی

 مختلف جامعه است یا نه؟ هایالیهساختن این 

آن این  ؛ وضروری است اینجا. تذکر این مطلب در کنممیبحث عرض  فرضپیش عنوانبهرا  اینکتهیک 

بسیاری از  است که سؤالیقوام جامعه اسالمی آن روز )به تعبیری امت اسالمی( به چیست؟ این  است که

 را مطرح کرده است ابن خلدون است. سؤالین کسی که این ترمهم. اندکردهافراد مطرح 
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و تشکیل جامعه مدنی صلی اهلل علیه و آله بعثت پیامبر  اصلی این است: که پس از عصر جاهلی ظهور سؤال

جامعه اسالمی آن روز را نگه  آنچهدر ادامه مسیر پس از واقعه سقیفه  صلی اهلل علیه و آله بر محور پیامبر

چه  دادمیرا شکل  این جامعهی مرکزی یا محیط مرکزی هاارزشو به تعبیر این نظریه اجتماعی  داشتمی

 کنندمیکه امروز حتی بسیاری از مورخان حوزه عرب سنی تکرار  تحلیلیکه  کنممیعرض  اراختصبهبود؟ 

این نکته است که تالش اصلی پیامبر اکرم و مکتب اسالم  کندمیمحترمانه از آن یاد  با تعبیرو ابن خلدون 

 اسالمیی هاارزشو قومی بود به  ایقبیلهی عصبیت هاارزشاین بود که نظام اجتماعی جاهلی که بر محور 

به صلی اهلل علیه و آله پیامبر اکرم  هایتالشو انسانی بر محور عدالت و احسان و تقوا برگردانند. علیرغم 

حضرت  ازآنپسموقت  صورتبهجاهلی وجود داشت این پروژه  در عربی جاهلی که هاارزشعمق  دلیل

 ی بازگشت.ی جاهلی و قبیلگهاارزشتمام شد و دوباره 

در زمان دو خلیفه اول  گویندمی هاآنکه  کنممیالبته من یک مقداری با مورخان عرب اهل سنت همراهی 

، صلی اهلل علیه و آله  ی زمان پیامبرهاارزش تأثیرو شش سال از خالفت عثمان هنوز جامعه اسالمی تحت 

همراه شویم و در این  فعالًیم توانمیریم ولی آن انسجام درونی خود را توانست حفظ کند. ما این را قبول ندا

رسمی  صورتبهدوم حاکمیت عثمان، تالش کرد  ماههششاز  است کهنیست. مهم این  مؤثربحث نیز زیاد 

 تقریباً یعنی ؛ ی جاهلی رخنه کرده بود را زنده کندهاارزشجامعه اسالمی بنام  زیرپوستآن چیزی که در 

اختالف  ازاینجارسمی در حاکمیت ظاهر و حاکم کرد.  صورتبهی اشرافی و قومی قبیلگی را هاارزشتمام 

 و شکست واقعی و برش طولی واقعی در جامعه اسالمی افتاد.

. قیام شیعیان ایستندمیدر مقابل او  ایعده. گیردمیاینجا است که معاویه محور و مدار قدرت را به دست 

و این  کندمی سربازجامعه اسالمی  هایگسل، قیام اهل مدینه در مقابل معاویه از سوی دیگر، سویکاز 

و افکند می. عاشورا دوباره بر این اختالف آتش دهدمیدارد تا واقعه عاشورا رخ  ادامه هاگسلو  هاگسست
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ان، عاشورا یک عامل اساسی . حداقل برای ممتاز کردن گروه شیعیان از غیر شیعیکندمیاین فاصله را بیشتر 

 است.

که در مدینه خط مدنی از خالفت که بیشتر تابع خلیفه دوم هستند با خط شام در تقابل جدی است.  دانیممی

. دوران امامت اندکردهیک جریان قد علم  عنوانبهو  اندکرده سربلندخط شیعیان نیز جداگانه است. زبیریان 

ی جدید هاگروه گیریشکلجامعه اسالمی و آغاز  هایگسلز شدن این دوران با السالمعلیهامام سجاد 

کافی بر این شرایط وجود دارد. از جنگ شامیان با مدینه، درگیری زبیریان با شیعیان  اندازهبهشواهد است. 

 و اهل شام تا آخر. حکومت مختار و فضایی که ایجاد شد.

قضیه این است که در این دوره تاریخی یک نقطه انسجام و خط اصلی و محوری برای کل  فرضپیشپس 

و بخصوص با  اندشدهتبدیلبه یک جریان ممتاز  کامالًجامعه اسالمی وجود ندارد. در این شرایط شیعیان 

 است. امتیاز از زبیریان، خط مدنی و شامیان. ایجادشدهقیام مختار این امتیاز 

و با دو چالش بیرونی و درونی مواجه  شوندمی ایصحنهدر چنین شرایطی وارد  السالملیهعامام سجاد 

این  عمالً و  رودمیرو به افول  هاآنو از دهه هفتاد به بعد قدرت  انجامدمیهشتند. خط زبیریان به شکست 

مقابل شیعه وجود دارد:  . ولی دو جریان مهم بسیار فعال دررودمیدشمن و رقیب منازع شیعه از میدان به در 

یک جریان رقیب هستند. خط  طورکلیبهو شیعه  السالمعلیهخط شام و خط مدینه. هر دو جریان برای امام 

یعنی در شام محوریت با دستگاه امنیتی ؛ شام خط سیاسی قدرت است و خط مدینه خط فرهنگی قدرت است

م شده است و در مدینه محور و مدار فرهنگ نظامی و سیاسی است که بعد از عبدالملک مروان نیز حاک

و در فقهای  کندمیو عبداهلل بن عمر است فعالیت  و عایشهاسالمی از طریق سنت و حدیث که ابوهریره 

و این نظام علمی را ایجاد  کنندمیو شاگرد پروری  گذارندمیاست. کرسی درس  پیداکردهسبعه تجلی 

 .کنندمی
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با دو خطر جدی مواجه هستند: یکی خطر کسانی که دارای یک نوع  السالملیهعامام در درون هم گفتیم که 

که باید از فرصت بعد از عاشورا استفاده کرد و این انقالب روحی جامعه  اعتقاددارندافراط سیاسی هستند و 

شیعی را مصادره کرد و به جنگ حاکمیت سیاسی رفت و قدرت را به دست گرفت. گروه دوم به تعبیری 

و  کنندمیرا ابراز  السالمعلیهممذهبی و فرهنگی هستند. کسانی هستند که یا محبت به ائمه  گرایاناطافر

 هاآنو برخی از  رسندمیبه حد غلو  هاآنو حتی برخی از  کنندمیامامت را با شدت و به هر شکلی تبلیغ 

و یک مخاطره  کنندمیبرائت از شیخین که نقطه حساسیت خط مدینه است افراط  خصوصبهدر برائت 

. اگر بخواهم یک نوع تقریبی ایجاد ارتباط کنم باید بگویم کنندمیبزرگ برای بازمانده جامعه شیعه درست 

است ک شیعه در مقابل  ایمخاطرهاز نظر تحلیل اجتماعی و سیاسی دوران، جریان افراط گری سیاسی، 

برائت و چه در خط  در خطو جریان افراط گری شیعی کوفی چه  دهدمیسیاسی خط شام قرار  حاکمیت

که حساسیت خط مدینه بر شیخین است  دانیدمی. دهدمیمحبت و غلو، شیعه را در مقابل خط مدینه قرار 

به هستند و میراث و اگر سنت شیخین را از مدینه بگیرید دیگر چیزی ندارد و همه راویان اصلی میراث صحا

است. معاویه نیز سهم بزرگی در جعل حدیث در این  شدهتثبیتصحابه یعنی میراثی که در زمان خلیفه دوم 

 زمینه و همچنین نشر آن دارد.

با چهار یا پنج گروه اجتماعی مواجه هستند یا حداقل موضعشان را  السالمعلیهبر این اساس گفتیم که امام 

به آن انسجام درونی جامعه شیعه  درنهایتکه  کنندمیتنظیم  ایگونهبهیه اجتماعی در مقابل این چند ال

در دوره امام باقر  چیزی که. آن دهدمیقطعی بین خط شیعه و غیر شیعه رخ  گذاریفاصلهو  انجامدمی

پیدا  ظهور السالمعلیهعرض خواهم کرد که ثمرات اولیه آن چگونه در نخستین یاران امام  السالمعلیه

مثل دال بر این است که این تعداد و ظهورات  هانشانهامارات و  عرض خواهم کرد که تمام آنجاو  کندمی

پراکنده است. ما  هاریشهاز این  ایمجموعهدر زیر این خاک جامعه  دهدمینشان  است که هاییجوانه

ولی تمام شواهد  شودمیاز روایات ظاهر  ایمجموعهیک صحابی و  عنوانبهکه  بینیممیاز آن را  هایینمونه

که مجموعه جامعه شیعه از کوفه تا بصره تا واسط تا شهرهای دور تا خود مدینه و تا مکه،  دهدمینشان 
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یعنی به تعبیری آن امامت فرهنگی و گیرد؛ میشکل  السالمعلیهاین شبکه ارتباط اجتماعی بر محور امام 

شکل گرفته است و  السالمعلیهامام سجاد  ست در پایان دوران امامتاجتماعی که مفهوم اصلی والیت ا

چه کسانی  چند گروه. این دهدمیخودش را نشان  السالمعلیهیش در تحقق و تعین امامت امام باقر هانشانه

 ؟دهندمیاین شبکه اجتماعی را شکل  هاآندر مقابل  گیریموضعبا  السالمعلیهبودند که امام 

آغاز و اولین گروه، خط شام و حاکمیت سیاسی فرهنگی دمشق است. در باب خط دمشق چند  گفتیم نقطه

بیرون از فضا و  کامالً ایجامعهبه دنبال ایجاد  السالمعلیهکه امام  دهدمینشان  کامالًنکته بیان شد که 

 قوه جاذبه حاکمیت سیاسی است.

تاریخی آمده است که  هاینقلعرض کردیم و شواهدی را نشان دادیم ازجمله تعبیری که در برخی از 

بین کل این  «ماکان فی القوم ادفع عن صاحبنا من صاحبکم.»گفت:  السالمعلیهمروان به امام سجاد 

رگ ما معاویه و تقابلی که بین بزرگ ما و بزرگ شما وجود دارد در هیچ جای دیگری نیست. بز هامسلمان

فما بالکم ». هیچ نقطه تضادی باالتر از آن نیست. حضرت فرمودند: السالمعلیهبزرگ شما علی بن ابیطالب 

؟ جوابش آمد که: کنیدمیشما را چه شده است که بر منابر علی بن ابیطالب را شتم  «تسبون علی المنابر

با علی بن ابیطالب  کهاینمگر  شودمیی ما ساز نمروان گفت: حکومت برا «انه ال یستقیم االمر اال بذلک»

 منافع و استقرار سیاسی ما در تقابل با شما است که معلوم نیز هست. اصالًیعنی ؛ بجنگیم

با استناد به یک گزارش یا یک بیان )مانند بیان زهری( بخواهد نشان  تواندمیشواهد فراوان است که کسی ن

 و خط شام وجود دارد. چنین چیزی نیست. السالمعلیهبدهد که نوعی سازش واقعی میان امام 
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و بنی مروان بتوانیم تفاوت جدی ببینیم. یک خط کلی هستند  امیهبنیتوجه داشته باشید که بعید است بین 

در مقابل خط شیعیان کوفه است. در مقابل زبیریان  مسلماًدر مقابل خط مدینه است و  ماًمسلکه این خط 

 .شوندمینیز هست که زبیریان رو به افول هستند و از یک جریان سیاسی به یک جریان فرهنگی تبدیل 

 

ن و معلوم روش کامالًکه این تقابل  حالیدرعیندر مقابل خط شام این است که  السالمعلیهسیاست امام 

کند پرهیز  و حساسحرکت که خط شام را برانگیزد  هرگونه، از کنندمیاست و این نقطه تقابل را حفظ 

 امیهبنی؟ یا ظلم کنیدمیآمدند که چرا قیام ن السالمعلیه. شواهدی را خواندیم که کسانی خدمت امام کنندمی

. آن آیه قرآن را خواندند که اگر اهل بدهیدکذا و کذا است. حضرت فرمودند: شما کار خودتان را انجام 

 .گیردمیرا ببخشد و اگر اهل ظلم هستند خدا انتقام  هاآنبخشش هستند خدا 

 :السالمعلیهیعنی موضع امام 

 .داندمیاین مطلب را  کامالًخط شام هم  کهطوریبهایجاد فاصله جدی با این خط؛  -1

این فرصت را بدهد تا  حکومت را تحریک نکند و کهطوریبهپایین آوردن سطح درگیری سیاسی  -2

 امکانات پراکنده شیعه امکان جمع شدن داشته باشد.

 در این باب شواهد نیز فراوان است.

 

 

 

 



 ekalam.irپایگاه مطالعاتی علم کالم | 
10 

  برخورد یاران امام علیه السالم با حاکمیتنوع 

و یاران ایشان موضع تقابل نرم یا موازنه  السالمعلیهموضع امام  دادمیشش مورد را عرض کردیم که نشان 

 یعنی جداسازی از حاکمیت سیاسی و عدم اختالط و در نقطه فرهنگی، تقابل نرم است.؛ منفی است

 السالمعلیهمطرح شود بحث زهری بود و شخصیتی که از کنار امام سجاد  تواندمییکی از شواهدی که 

 کهاینولی بعد از  کنندمیرد و حضرت در آغاز او را تربیت و با حضرت در مدینه انس زیادی دا خیزدبرمی

و عمله حکومت شام  شودمیبه دالیلی که در تاریخ نیز آمده است به خط شام وصل  رسدمیبه یک بلوغی 

 .شودمیبرای تدوین و وضع حدیث 

مضمون بسیار  خطاب به زهری است و السالمعلیهدر تحف العقول آمده است که از امام سجاد  ایرساله

با خط اموی و کسانی که با این  السالمعلیهجالب دارد. یکی از شواهد تقابل نرم و چگونگی مواجهه امام 

اضم مدنی حبواین رساله است. البته این رساله در برخی از مصادر تاریخی منسوب به ا کنندمیخط همکاری 

مورخان تاریخی برخی از  هایتحلیلدارد. ولی  السالمعلیه)ثابت بن دینار( شده است که ارتباط با امام سجاد 

اضم به این دلیل است که این رساله از طریق حکه استنادش به ابو دهدمینشان  اندکردهبسیار خوب کار  که

 او منتشر شده است.

 «زهریالحدیث النبوی و السلطه قرائة تحلیلیة لرساله االمام زین العابدین الی ال»من دوستان را به کتاب 

باشد و یک  باواسطه احتماالًدیگر  هاینقلکه  دهدمی. این کتاب نشان دهممیشیخ جعفر مهاجر ارجاع 

 عنوانبهبنده  چیزی کهبا آن  کامالً تحلیلکرده است. این  السالمعلیهتحلیل زیبایی از دوران امام سجاد 

 انطباق دارد. کندمیبحث جامعه شیعی عرض 

 گیریفاصلهنسبت به خط شام و قدرت سیاسی  دادمیذکر کردیم که نشان  قبالًشواهد فراوانی را  بازهم

 مطلق وجود دارد.
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چه  السالمعلیهفقهای مدینه هستند امام سجاد  هاآندر مقابل گروه دوم که خط مدینه است که شاخص 

 موضعی دارند؟

: یکی تقابل با خط شام تقابل با جریان افراطی سیاسی شیعه که دهندمیدو تقابل را انجام  السالمعلیهامام 

 السالمعلیه. امام نظامی شودسیاسی و دارای اولویت  مسألهشیعه  مسألهنزاع با شام را برافروزند تا  خواهندمی

و نسبت به خط افراطی  کنندمی. نسبت به شام تقابل ایجاد کنندمیبا این حرکت هر دو جریان را مدیریت 

در دوران کیسانیه خواهم  بعداًجز یک عده اندکی که  کهطوریبه کنندمیاین مجموعه را مهار  کامالًسیاسی 

بدنه اصلی جامعه شیعه  شوندمیاز جامعه شیعه جدا  تدریجبهگفت خط سیاسی ادامه حرکت مختار هستند و 

 .شودمی السالمعلیهاز آن امام سجاد 

 صورتبه؟ نکاتی را در جلسات گذشته گفتیم و کنندمیدر تقابل با خط مدینه چه  السالمعلیهام اما ام

 .کنممیعرض  وارفهرست

از  کامالًدر مقابل خط شام به لحاظ فرهنگی و فکری خودشان را  السالمعلیهیک اصل کلی امام  عنوانبه

جریان )درون خط مدینه  هایجریانبا  با تعامل کنندمی. به لحاظ اجتماعی سعی کنندمیاین جریان جدا 

جدا  خودشان رامتصل به سنت و نظام فقهی حدیثی که به دوران عمر بن خطاب وصل است( از این جریان 

حفظ  هااینولی در حد تعامل اجتماعی ارتباط خودشان را با  کنندمیو حلقه ارتباطی شیعه را  کنندمی

 .کنندمی

یک شخصیت منزوی و برکنار از جامعه و گوشه نشسته  عنوانبه السالمعلیهامام هیچ شاهدی نداریم که 

است چند برابر او  شدهگفتهعبادت، حضرت را معرفی کند. هر چه در باب فضایل و عبادت حضرت  در حالت

به دنبالش  اآلنکه ما  ایمدینهخط  این جریانبا  مخصوصاًدر باب ارتباط اجتماعی حضرت آمده است 

. کندمیارتباط خود را با همه فقهای مدینه حفظ  السالمعلیهکه امام  دهدمیتاریخ گواهی  تقریباًتیم. هس

فقهای مدینه خط سلیمان بن یسار و گروهی از با  السالمعلیهامام  آمده است کهدر تاریخ گفتیم که  قبالً
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لحسین و سلیمان بن یسار یجلسان بین القبر رایت علی بن ا»: گویدمیخواندم که راوی  قبالً. اندداشتهارتباط 

تا خورشید طلوع  کردندمیصحبت  «یتحدثان الی ارتفاع الضحی» نشستندمیبین قبر و منبر  «و المنبر

 سورة سلمة أبی بن اهلل عبد علیهم قرأ یقوما أن أرادا فإذا » کردندمیبا هم گفتگو  «و یتذاکران» کردمی

 ارتباطو این  نشینندمیکه  دیدممیمکرر  گویدمیکه یک حادثه نیست.  دهدمیاین نشان  «دعوا فرغ فإذا

 .کنندمی برقراررا 

کان علی بن »در رابطه با عروه بن زبیر اشاره کردیم که گزارش وجود دارد که حضرت با او ارتباط داشتند: 

بعد از نماز عشا که  «شاءالحسین یجلس کل لیله هو و عروه بن زبیر فی موخر مسجد رسول اهلل بعد الع

 .گفتندمینسبت به مردم سخن  امیهبنیو در باب ظلم  کردندمیو صحبت  نشستندمی شدمیتمام 

گفت  السالمعلیهکردم نکته جالب این داستان این است که وقتی مطلب تمام شد عروه به امام سجاد  عرض

 دهدمیکه ما نباید زیاد در درگیری خط شام وارد شویم. اگر خدا بداند که ما با این ظلم مخالفیم ما را نجات 

این گفتگوها تمام شد بعد از مدتی  کهاینبعد از  گویدمیو شاهد نکته جالبش این است که ذیل این گزارش 

 گویدمینه است ساکن شد و عبداهلل بن حسن عروه در عقیق که بیرون از مدی «خرج عروه و سکن العقیق»

 در سویقه بیرون مدینه ساکن شدم. «فنظرت السویقه»من خارج شدم 

آمد و  السالمعلیهاشاره کردم که وقتی عبداهلل بن عباس در طائف فوت کرد فرزندش محمد نزد امام سجاد 

و با هم در بیرون مدینه در جایی  بروید السالمعلیهگفت: پدر ما نصیحت کرده است که خدمت امام سجاد 

گرفتن  دنبالکه خاندان عبداهلل بن عباس به  شودمیبا هم ارتباط داشته باشید. از حوادث بعدی معلوم 

بروید و  السالمعلیهحکومت هستند و عبداهلل فرزندان خود را وصیت کرده است که سراغ علی بن الحسین 
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 گویندمیو  کنندمیهدی که داریم این است که حضرت رد او رهبر خوبی برای گرفتن حکومت است. شا

 و جایی بیایم. کنممیمدینه پیامبر صلی اهلل علیه و آله را رها ن

در ارتباط اجتماعی در درون مدینه  السالمعلیهعرضم این است که شواهد فراوانی وجود دارد که امام سجاد 

؟ گفت: روندمی وآناین رسیدند که چرا مردم سراغیک عنصر فعال اجتماعی است. از یکی از اصحابشان پ

بگو نزد خودم بیایند. حضرت خرماهای خودشان را بین  هاآنآقا دنبال نان هستند. حضرت فرمودند: به 

یک شخصیت  السالمعلیه. با همه این جریانات امام کردندمی پذیراییو خودشان  کردندمیتقسیم  هااین

 برجسته فعال در مدینه است.

 نکته است. یکاین

از خط فقهی حدیثی مدینه پیوند ارتباط فرهنگی برقرار  کدامهیچبا  السالمعلیهامام سجاد  حالدرعین

که تمایلی  دهندمینشان  ایگونهبه عکسبهبلکه  کنندمیپیوند منظم علمی و فرهنگی برقرار ن .کنندمین

وارد  السالمعلیهتاریخی آمده است که امام سجاد  هایگزارشاشاره شد که در  قبالًط ندارند. به این ارتبا

 تعمداً و  داشتندبرمیمعروف پا  هایحلقهمختلف علمی که وجود دارد از  هایحلقهند. شدمیمسجد مدینه 

. گفتیم که زید بن اسلم موالی است و در جایی است که نشستندمیو در حلقه زید بن اسلم  کردندمیعبور 

 هایگزارشو در خود  کنندمیو مذاکره علمی  شوندمیفقهایی از مدینه )نه فقهای معروف( دور هم جمع 

او را مروی عنه ایشان ندانسته  کسهیچو  انددانسته السالمعلیهاهل سنت زید بن اسلم را راوی امام سجاد 

 ایحلقه کنندمیبا آن پیوند برقرار  السالمعلیهکه امام سجاد  ایحلقهیعنی تنها ؛ جالبی استاست. این نکته 

 هایحلقهدر  تعمداً السالمعلیهکه امام  دهدمی. این نشان کنندمیآن از ایشان روایت نقل  رئیساست که 

 .کنندمیدیگر شرکت ن
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است که برادر  شدهگفتهبدالرحمن بن اردک که از ع هاآنسه گزارش در این باب آمده است که یکی از 

در مسجد  «کان علی بن الحسین یدخل المسجد»است. تعبیرش این است که  السالمعلیهناتنی امام سجاد 

حتی یجلس » کردندمیو مردم عبور  هاحلقهو از بین  کردندمیراه را باز  «فیشق الناس»ند شدمیپیامبر وارد 

غفر اهلل لک انت سید »که خودش یکی از فقهای مدینه است  «فقال له نافع بن جبیرفی حلقه زید بن اسلم 

حلقه علمی  همهاینچطور  «تاتی تتخطی حتی یجلس مع هذا العبد»تو آقای این مردم هستی چگونه  «الناس

 بردمیکه نفع  هرجایی؟ حضرت در آنجا فرمودند که انسان نشینیمیو نزد یک بنده و مولی  کنیمیرا رها 

 .نشیندمی

 واضح است. السالمعلیهدر رفتار امام سجاد  کامالًاین 

ارتباط داشته باشند باید در نظام رجالی اهل سنت ظهور و  السالمعلیهاگر قرار است امام سجاد  هرحالبه

کسانی هستند  هااینی را نام ببرند که بگویند هایشخصیت اندکردهبروز داشته باشد. تراجم اهل سنت تالش 

 کدامهیچ اتفاقاًشده است  بردهنام اینجاروایت کرده است. افرادی که در  هاآناز  السالمعلیهکه امام سجاد 

 محدود است. بسیارروایت کرده باشد و اگر کرده باشند  هاآناز کسانی نیستند که امام از 

که امام از  کنندمیتصریح  جاهمینکه خود  دانیمکه امام از عایشه روایت کرده است. می  اندگفته مثالً

حضرت روایت از  قطعاًکه  دانیممیاست که حضرت از ابوهریره روایت دارد.  شدهگفتهعایشه روایت ندارد. 

 کنیممیآمده است وقتی پیگیری  اینجااست که ابی رافع روایت دارند. تمام مواردی که در  شدهگفتهاو ندارند. 

با موضوعات غیر حساس و غیر مرتبط  همآنروایت ندارد و یا یک روایت دارد و  هاآنم از که یا اما بینیممی

 با امور دین است. یک مثال بزنم.
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شخصی از فقهای مدینه است که اگر امام سجاد  تریننزدیکو  ترینقویو  ترینمسن قطعاًسعید بن مصیب 

قرار است با کسی از این خط مدینه مرتبط باشند باید با او مرتبط باشند. او کسی است که شیعه  السالمعلیه

سعید  «سعید بن مصیب اعلم بما تقدمه من اآلثار»: اندفرموده السالمعلیهکه امام سجاد  اندکردهو سنی نقل 

است که او زمانی فتوا  شدههگفتکسی است که به آثار گذشتگان آگاه است.  ترینعالمبن مصیب در مدینه 

ابوهریره  که او داماد دانیدمیدر مدینه فتوا داد او بوده است.  که هنوز اصحاب بودند. اولین کسی که دادمی

نیز با امام بوده است و حتی  السالمعلیهاست و از او و عایشه روایت دارد و در زمان حکومت امام علی 

را نیز دارد. او  هاآنو ارتباط با  السالمعلیهم بیتاهلیعنی محبت ؛ «البو قد رباه علی بن ابیط»: اندگفته

آمده است. اگر کسی قرار است در  السالمعلیه کسی است که در مروی عنه امام سجاد ترینبرجستهشاید 

 با او ارتباط برقرار کنند سعید بن مصیب باشد. السالمعلیهبین خط مدینه امام سجاد 

چه روایتی از سعید بن مصیب نقل  السالمعلیه تا ببینیم امام سجاد کنیممیبه روایات اهل سنت مراجعه 

که  هاآن. مشهورترین اندکردهکرده است. دو سه مطلب بسیار ساده و غیر مرتبط با معارف دینی از او نقل 

باید همین  اندنوشته السالمعلیه جزو مروی عنه امام سجاد کهاین احتماالًدر کتب اهل سنت آمده است و 

نیز کنار او بودند و به او رو کردند  السالمعلیه: سعید بن مصیب نشسته بود و امام سجاد گویدمیباشد: راوی 

چه کسی بر عمر بن خطاب نماز خواند؟ سعید بن مصیب گفت: صهیب  «من صلی علی عمر»و گفتند: 

 .چهارتکبیرچند تکبیر گفت؟ سعید بن مصیب گفت:  «کم کبر علیه»حضرت فرمودند: 

 این روایت است. کندمیاز سعید بن مصیب نقل  السالمعلیهروایتی که امام سجاد  ترینمعروف

با کسی ارتباط برقرار کنند با این شخص است. او یک طبقه جلوتر از  السالمعلیهاگر قرار بود امام سجاد 

 ز سعید بن مصیب به فقها و محدثان مدینه وجود ندارد.امام است. راه دیگری نیز غیر ا
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با خط مدینه  السالمعلیهبگویم قطع ارتباط فرهنگی امام سجاد  خواهممیشاهد دیگر بر همین نکته که 

را اوایل بحث اشاره کردیم که در کتب تراجم اهل سنت در باب  اینکتهبسیار مهم است این شاهد است. 

یا نه؟ آیا ایشان را محدث بدانیم یا فقیه؟ این بحث انجام  اندبودهکثیر الروایه  السالمعلیهامام سجاد  کهاین

 شد.

کسانی  علیهماالسالمو هم امام باقر و امام صادق  السالمعلیهمتن را خواندم که هم در مورد امام سجاد 

اشاره کردیم معنای فقیه و فرقش با محدث  ؛ وفقیه بودند و نه محدث هااین گویندمیدیگران  مانند ذهبی و

محدث است و اگر  گفتندمیدر آن زمان چیست؟ کسی اگر مطلبی را از سنت پیامبر معنعن نقل کند به او 

 السالمعلیه. امام سجاد گفتندمیاز طریق سلسله سند به پیامبر برساند به او فقیه  کهاینبدون  طوریهمین

نقل روایت از طریقی که  السالمعلیهیعنی امام سجاد ؛ مطرح شده است «هو افقه»در میراث اهل سنت 

قول خودشان را  پرسندمی. زمانی که از ایشان دهدمینسبت به پیامبر انجام ن داندمیو معتبر  کندمیمدینه 

 .گویندمی

ابن سعد که  تاریخی اهل سنت ایشان قلیل الروایه هستند. جز هایگزارشنکته دوم این است که در اکثر 

در مصادر  السالمعلیهروایتی نیز که از امام سجاد  هاینقلبودند.  «کثیر الروایه کثیر الحدیث»: گویدمی

. مرحوم شیخ کندمیی که شیعه ارائه هاینقل به خالف کندمی تائیداهل سنت است قلیل الروایه بودن را 

 عند العامه و الخاصه. ؛کثیر الروایه هستند السالمعلیه : امام سجادفرمایدمیمفید 

روایاتی که  .کنندمین تبعیتچون از سنت نقل حدیث مدینه  السالمعلیهتحلیل ما این است که امام سجاد 

 .ندارداعتبار حدیثی  هاآنبرای  کنندمیایشان نقل 

این است که  «اصح االسانید»که  کندمییک نکته در تاریخ آمده است که ابن عساکر از ابن ابی شیبه نقل 

زهری از امام سجاد  کهاین «عن الزهری عن علی بن الحسین عن ابیه عن علی یعنی علی بن ابیطالب کلها»
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 السالمعلیهو ایشان نیز از امام علی  السالمعلیهو امام نیز از پدرشان امام حسین  کندمینقل  السالمعلیه

که بحث لعن علی بن ابیطالب از منابر  100در دوران بنی مروان تا سال  گاههیچاین سند  طبعاً. کندمینقل 

مستقیم ندارد و اگر هم باشد  صورتبه السالمعلیهنقل حدیث از امیرالمؤمنین  جرئتکسی  شودمیبرداشته 

 .کنندمیاز طریق ابوهریره نقل  کنندمیبسیار محدود است و اگر کسانی نیز نقل  صورتبه

نیز با تقیه صورت  جاهمان. تازه شودمیشروع  100از بعد از سال  السالمعلیهث از امام علی انتشار احادی

 .کندمیو گسترش پیدا  شودمیباز  مسألهاما بیشتر گیرد؛ می

 شودمیگفته  است کهیا بدون سند  السالمعلیهکه روایات امام سجاد  آوریممی به دستما از قرائن تاریخی 

 طبعاً از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است که  السالمعلیهفتوا است یا نقل از طریق پدرشان امام علی 

 جرئتاین سلسله سند در آن دوران قابل بازگویی نیست و اگر کسانی مانند زهری چنین روایاتی دارند 

و تدوین حدیث بنی مروان  سال در شام در دستگاه حدیث سازی 42در شام نقل کنند. زهری  کنندمین

امام سجاد  گویدمیزهری از کسانی است که  اتفاقاً کندمیاز این روایات را نقل ن کدامهیچحضور دارد. 

 قلیل الروایه است. السالمعلیه

 اصح االسانید است. گویدمیزهری 

 کامالًبا خط فرهنگی مدینه  السالمعلیهامام سجاد  بگوییم ارتباط خواهیممیاطالعات گذشته  بندیجمعدر 

و با سعید بن مصیب و عروه بن زبیر و سلیمان بن یسار  کنندمی. ایشان ارتباط اجتماعی برقرار شودمیقطع 

را نقل  هاآنو روایت  کنندمیبرقرار ن هاآنبا  حدیثیارتباط  وقتهیچو دیگران در ارتباط هستند ولی 

. کنندمیاز طریق اجداد خودشان نقل  کنندمیاهلل علیه و آله را نقل  یی که سنت پیامبر صلیو آنجا کنندمین

 السالمعلیهاست که با سیره علمی و دینی امام سجاد  ایحاشیهآن چیزی هم که هست روایات بسیار کوتاه و 

و  هاسر حلقهبا گرفتن از  کندمیخط مدینه که تالش  برخالفیعنی درست ؛ چندان تماسی ندارد
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. امام سجاد کنندمییعنی کاری که بقیه فقهای مدینه ؛ حدیثی خودش را اعتبار ببخشد ایهسرچشمه

 .کنندمیاز این خط تبعیت ن السالمعلیه

یکی از هفت تای یاران  اندگفتهزیرا میدانیم که سعید بن مصیب سابقه تشیع دارد و ؛ زنممیمن یک حدسی 

العاده فوقدر منابع اهل سنت کرده است  السالمعلیهاست و تعاریفی که از امام  السالمعلیهاولیه امام سجاد 

کسی  حالدرعیناما ؛ است یادکرده. از ورع ایشان و تقوا و فضیلت ایشان مکرر در منابع اهل سنت است

ت . زمانی که حضرت وفاکندمیزاویه پیدا  السالمعلیهاست که در آخر عمر یک مقداری نسبت به امام 

اال »: گویدمیکه تو هم بیا نماز بخوان.  کنندمیسعید بن مصیب در مسجد است و از او دعوت  کنندمی

نماز بخوانی و شهادت بدهی بر این مرد صالح در بیت  آیینمیآیا  «تشهد علی رجل صالح فی بیت صالح

ذا الرجل الصالح فی بیت صلوه رکعتین فی مسجد رسول اهلل افضل عندی من شهاده علی ه»: گویدمیصالح. 

که او هم خودش را در آن مدت کوتاهی که مانده بود خودش  دانیممیبعد  ؛ والبته این مبهم است «الصالح.

را سرزنش کرد و هم دیگران او را سرزنش کردند که چطور نیامدی بر علی بن الحسین نماز بخوانی؟ یکی 

یعنی انتظارش این ؛ ناراحت است السالمعلیهاین است که از نوع رفتار امام سجاد  دهممیاز احتماالتی که 

دارد امام با او رفتار دیگری داشته باشند.  السالمعلیهم بیتاهلاست که با همه نزدیکی که به خاندان 

 .کنندمیمستقل فرهنگی را ایجاد  آن جایگاهو  کنندمیخودشان را مستقل  کامالًحضرت 

 خواستندمیامام با شیعیان افراطی مذهبی که  کهاینته بسیار مهم در مورد خط مدینه وجود دارد. یک نک

و در مصادر تاریخی اهل سنت آمده است.  کنندمی گیریموضععلنی ابراز کنند  صورتبهبرائت یا محبت را 

نشود و پروژه جامعه سازی  ایشان نوشته پایبهنشان بدهند آن حرکت  خواهندمیسر این رفتار چیست؟ امام 

امکان تشکیل جامعه شیعه در یک فضای آرام  شدمیحضرت دچار اختالل نشود و اگر این حرکت تند غالب 

 وجود نداشت.
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 السالمعلیهشیخین و افضلیت آنان بر امام علی  هاآنچیست؟ خط قرمز  هاآنحساسیت مدینه و خط قرمز 

اخباری که  کهطوریبهاما نسبت به شیخین حساسیت جدی دارد ؛ است. نسبت به عثمان حساسیتی ندارند

 کنندمیتند  که شیعیان نسبت به شیخین نوعی برائت دارند و برخورد دهدمیو نشان  آیدمیاز درون عراق 

 .گیردمیاین مورد غضب و برخورد اهل مدینه قرار 

در مقابل هم احضار  السالمعلیهکه امام  دهدمیی که در مصادر اهل سنت آمده است نشان هایگزارش

یا ایها الناس احبونا حب »این است که  هانقلو تعبیر حضرت طبق این  گیرندمیموضع  هاآنمحبت شدید 

که تا آخر  کندمیاین محبت شما بر ما ادامه پیدا  قدراین «االسالم فما برح بنا حبکم حتی صار علینا عارا

یعنی آن محبت زیادی  «اهل العراق احبونا حب االسالم و ال تحبونا حب االصنام یا». شودمیرای ما عار ب

 ؛ و«فما زال بنا حبکم حتی صار علینا شینا»که شیعه نسبت به امامش دارد. در یک نقل دیگری دارد که 

 تعابیر دیگر.

این  قبالًکه من با این جریان موافق نیستم.  کنندمیعلنی اظهار  صورتبه هاایندر مقابل  السالمعلیهامام 

در این  و حضرت آمدمیاست که اخباری در مورد برائت  طورهمینبیان کردیم. در مورد برائت نیز  مفصالًرا 

که مقام شیخین  پرسندمیکه خودشان را از این حرکت مبرا کنند. حتی  گویندمیسخن  ایگونهبهمورد 

نسبت به  اآلنهمین وضعیتی که  «کمقام هذین ... ههنا»بود؟ حضرت فرمودند: نسبت به پیامبر اکرم چه 

 .اندبوده طورهمینکه قبرشان کنار پیامبر است همان زمان نیز  طوریهمانقبل دارند. 
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 دو حالت است: کنندمیکسانی که مستقیم این روایات را نقل  کنیممیوقتی اسناد را بررسی 

 در خط مدینه هستند کامالًیا راویان خودشان از کسانی هستند که  -1

از افرادی حضور دارند که غریبه  شودمیمجلسی که این سخن در آن مطرح  دهدمییا نشان  -2

 هستند.

ند حرف خودشان را بزنند توانمیکه  یکجاییدر  السالمعلیهاز این روایات شاهدی ندارد که امام  کدامهیچ

در جلسات قبلی که در برخی از این  امآوردهو هفت شاهد  امکردهزده باشند. حتی مفصل بحث این حرف را 

راوی  است کهاین  هاآناز روی تقیه صادر شده است. یکی از  هااینقرینه داخلی وجود دارد که  هاگزارش

دوستی کنید. او  هااینشخصی از عراق آمد و در مورد شیخین پرسید و حضرت فرمودند: بروید با  گویدمی

فما کان علیک »را داشته باش  هااین؟ حضرت فرمودند: بله برو محبت زنیدمیرا شما  هاحرفگفت: این 

و تعجب راوی نسبت به امام  سؤالاگر گناهی هم داشته باشد به گردن من است. از  «من ذنب ففی عنقی

 است. تقیهکه گزارش در شرایط  دهدمینشان  السالمعلیهسجاد 

را یحیی بن سعید انصاری  هاگزارشبسیار مهم است. بخشی از این  هاگزارششخصیت شناسی راویان این 

که راوی معروفی است و مخذومی است و کسی  بینیدمی کنیدمی. وقتی کاراکتر او را مطالعه کندمیمطرح 

است  طلبیفرصتارتباط دارد. او یک آدم  السالمعلیهاست که با همه فقهای مدینه نشسته است و با امام 

قدرت دارد که از او به حاکم  قدراینکه با دستگاه حکومت ساخته است و قاضی مدینه شده است. حتی 

 کامالً که  کردمیو افراد را احضار  کردمیبا غضب رفتار  چنانآن کردمی. وقتی افراد را احضار شودمیتعبیر 

یعنی یک آدم قدرتمند از ناحیه خط اموی است و ؛ باشد گونهاینب است قاضی خو گفتندمینمایان بود که 

یعنی تالشش این است که افضلیت ؛ کسی است که در تاریخ معروف به محبت نسبت به شیخین است

 ةُ،قُتَْیبَ حَدَّثَنَا»که:  کندمیدر مصادر ترمذی نقل  کهطوریبهاثبات کند.  السالمعلیهشیخین را بر امام علی 
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 وَعَُمرَ، بَکْرٍ، أَبِی فِی قَوْلُهم کَانَ مَا األَئِمَّةِ؟ مِنَ  أَْدرَکتَ  مَنْ  َأرَأَیْتَ :فَقُلْتُ سَعِیٍْد، بنَ یَْحیَى سَأَلْتُ :جَرِیْرٌ حَدَّثَنَا

 !اهللِ سُبْحَانَ : فَقَالَ»نظر این گروه چگونه بوده است؟  این است که در نسبت به این سه نفر سؤال «وَعَِلیٍّ؟

این خط مدینه  «وَعُثْمَانَ  عَِلیٍّ فِی االخْتِالَفُ کَانَ  إِنَّمَاَعلِیٍّ  َعلَى َوعُمَرَ  َبکْرٍ أَبِی تَفِْضیْلِ فِی یَُشک   أَحَداً رَأَیْتُ مَا

این مطلب دروغ است. حاال این  حتماًکه ابی بکر و عمر بر علی برتر است.  کردمیشک ن کسهیچاست. 

. کندمیاست و در باب برائت یکی از روایات ایشان را نقل  السالمعلیهفرد یکی از روات اصلی امام سجاد 

 در مقابل چنین شخصی چنین مطلبی بگوید. السالمعلیهطبیعی است که امام 

 کنندمیدر مقابل کسانی که چه در برائت و چه در محبت اعالن  السالمعلیهشواهد فراوانی داریم که امام 

 .گیرندمیموضع 

را  هاآنهستند. یک تعدادی از  طرفبینیز گفتیم گروه سوم نخبگان شیعه و  قبالًگروه سوم و چهارم که 

 اندکردهتالش کردند و خیلی از کسانی که سخنان امام را نقل  هاآندر جذب  السالمعلیهبرشمردم و امام 

 هستند. نه خط شامی هستند و نه خط مدینه. هااین

 هااینبا  کردندمیتالش  السالمعلیهگروه چهارم نخبگان سنتی شیعه هستند مانند سعید بن جبیر. امام 

 خودشان داشته باشند. دوروبر السالمعلیهم بیتاهلموالیان  عنوانبهرا  هاآنمرتبط شوند و 

ایجاد کردند چه کسانی هستند؟ عرض کردیم که این مدل اجتماعی  السالمعلیهکه امام و اما آن هسته اصلی 

ی بنیادین و افرادی هستند که بار اصلی حرکت را به دوش هاارزشهسته مرکزی یک جامعه آن  گویدمی

از آن جریان آزاد و نیروهای آزاد در درون جامعه شیعی و غیر  کنندمیتالش  السالمعلیه. امام گیرندمی

محورهای اصلی برای  هااینیاران و همفکران و کادرهای اصلی تربیت کنند که  عنوانبهشیعی افرادی را 

 .شوندمیبا حلقه بعدی شیعیان  السالمعلیهحلقه ارتباطی امام سجاد 
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ی اصلی هاارزش عنوانبه السالمعلیهکه امام  هاییاندیشهاین بحث حلقه اصلی و آن مجموعه افکار و 

که بحث تمام شود ولی طرح کلی را در ذهن داشته باشید که امام  گویممیرا در جلسه بعدی  گویندمی

 .دهدمیسازی نیروهای انسانی جامعه آن شبکه ارتباط اجتماعی را شکل  الیهالیهبا این  السالمعلیه

است. شخصیت کاریزمای اصلی و کسی که  السالمعلیهه اصلی دارد که محورش امام جامعه شیعه یک حلق

خاضع هستند که راه  قدرآنهمه در مقابل حضور ایشان  شودمی مسجدالحرامدر داستان فرزدق وقتی وارد 

و در تعامل اجتماعی توانسته  اندپیداکردهجایگاه اجتماعی چنین حرکتی را  السالمعلیهیعنی امام ؛ کنندمیباز 

 گویندمی کهطوریبهاپوزیسیون تلقی نشود  عنوانبهدر ارتباط بگیرد که  ایگونهبهمختلف را  هایالیهاست 

است که بعدها اهل سنت  هاییداوریجزو  هااینامامت عظمی دارد و الیق افراد به رهبری سیاسی است. 

خاص شکل بگیرد راهی جز  آن جامعهنیست که اگر قرار است  اما ایشان از این مطلب غافل؛ کنندمی

سیاسی با  خاطرتعلقتشکیل هسته اصلی ندارد و راهی جز قطع ارتباط سیاسی با حاکمیت نیست. هرگونه 

ارتباط فرهنگی با جریان عمومی نقل علم و نقل حدیث  هرگونهاست.  این جامعهحاکمیت مخل به تشکیل 

 هایجریاننافات دارد و ضرورت تشکیل یک جامعه مستقل یارگیری حداکثری از با تشکیل جامعه مستقل م

 به سمت این هسته مرکزی است. هاآنمختلف و وصل کردن 

یعنی ؛ شکل گرفته است کامالًاین شبکه ارتباط اجتماعی  السالمعلیهدر پایان امامت امام سجاد  بینیممیما 

تماعی هستند ولی در کنار این شخصیت، یک جامعه خاص با شخصیت عالم برجسته اج السالمعلیهامام 

 و یک نظام ارزشی متفاوت هم با خط شام و هم با خط مدینه شکل گرفته است. مختصاتو  هاویژگی

عرض کنم کسانی که در  خواهممی. کنیممیاز آن هسته اصلی  بازتعریفیان شاء اهلل در جلسه آینده یک 

کادر اصلی جامعه  نیروها و عنوانبهرا ها آنو امام  شوندمیو تربیت  شوندمیجمع  السالمعلیهحول امام 

یی را هاارزشچه  السالمعلیه؟ و امام شوندمیچه کسانی هستند؟ به امام چگونه وصل  دهندمیشیعه قرار 

 .شودمی هابخشمتمایز از سایر  این جامعهکه  دهندمیی اصلی نشر هاارزش عنوانبه


