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 مقدمه 

رو به پایان است  تدریجبه السالمعلیهباب تاریخ اندیشه شیعه بر محوریت امامت امام سجاد  ربحث ما د

 در یکی دو جلسه آینده تا پایان سال این بحث را تمام کنیم. خواهدمیو دلمان 

آن طرح کلی این دوره تاریخی و تحلیل  رسدمیاست ولی به نظر  فراواننکات ریز و جزئی در این زمینه 

 گفت. توانمیاز اجزائی است هک در این باب  ترمهماهمیتش  عمومی که باید از این بحث ارائه داد

ارتباط داشتند یا  السالمعلیهکسانی که با امام سجاد  بندیتقسیمبحث اخیر ما این بود که بر اساس 

کنیم و نشان بدهیم ارتباط آن حضرت  بندیطبقهو  بندیردهامل اجتماعی داشته است حضرت با آنان تع

یک تدبیر و نگرش اجتماعی و مدیریتی در  دهندهنشانگوناگون  هایاندیشهالیه به الیه با  صورتبه

 سیره آن حضرت است.

هدفش  جهت واین تدبیر و مدیریت از آغاز مطرح کردیم  هک اینظریهاشاره کردیم که از دیدگاه ما بنا به 

و محیط جغرافیایی اسالمی  جامعهیک امت حقیقی در درون  گذاریپایهبه سمت تشکیل جامعه شیعی و 

 است.
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و یک تحلیل  شناسیجامعهبر اساس یک نظریه  خواهممیوعده کرده بودم  قبالا که  طورهمان

یاسی اعتقادی شیعه در این دوره تاریخی مدعای خودمان را که اعتقاد داریم جامعه س شناسیجامعه

عناصر تاریخی  توانمیشکل گرفت موجه و مدلل کنیم و بر اساس یک تحلیل و نظریه نشان بدهیم که 

که در حقیقت در متن تاریخ تشیع رخ داد را بر اساس این  چیزیو آن  اختیارداریمکه در  هاییگزارشو 

 شیعه تبیین کنیم. مدل و با هدف تشکیل جامعه سیاسی اعتقادی

  جامعه زمان امام سجاد علیه السالمماهیت 

 اجتماعیاین نظریه را با حیات فرهنگی و  خواهیممیعرض کنم و یکی دو جلسه  خواهممیامروز  آنچه

مطرح است. البته در قدیم در باب  شناسیجامعهتطبیق بدهیم بحثی است که در  السالمعلیهامام 

 مطرح بوده است. مسألهماهیت جامعه و یا نظم اجتماعی این 

چیزی است که به نام نظریه نظم از آن یاد  شناسیجامعهاصلی نظریات  هایپایهکه یکی از  مدانیمی

باید به آن پرداخت این است که بگوییم  شناسیجامعهدر نظریه  که اینکتهیعنی معتقدند اولین ؛ کنندمی

؟ و با این پایه تحلیل است که شودمیجامعه چگونه تشکیل  کهاین ترمهمجامعه چیست و  اساساا که 

را  آنچه واقعاا شیعی چیست؟ و تشخیص بدهیم که آیا  جامعهیم بگوییم جامعه اسالمی چیست؟ توانمی

 کنیممینامش را جامعه گذاشت؟ این ادعایی که ما  توانمیدر تاریخ تشیع این دوره تاریخی ظهور کرد 

نظریه نظم یا نظم  عنوانبه است کهچیزی  که تشکل و تکون جامعه شیعی است درست یا نه؟ این

 .شودمیاز آن یاد  اجتماعی

علم  شناسیجامعهابن خلدون پدر  گویندمی هاخیلی کهایناین بحث از قدیم هم مطرح بوده است. 

در مقدمه او چنین  اصالا ارائه داده است.  شناختیجامعه هایتحلیلجدید است نه به این دلیل که او 
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بر  دانیممیممتاز کرده است نظریه نظم او است و  شناسجامعهیک  عنوانبهاو را  آنچهچیزی نیست. 

بر  همآنیعنی تحکیم نظریه خالفت ؛ اساس همین نظریه خودش کل تاریخ خالفت را مشروع کرد

از کل تاریخ خالفت اسالمی، همگی را بر اساس یک نظریه  با دفاعمبنای نظریه سنت و جماعت و 

 ارائه داد که همین نظریه نظم است. سیشناجامعه

که  رسدمی اینجاو در آخر به  دهدمیعتقد بود که جوامع بر اساس عصبیت چند احتمال ن مابن خلدو

. عصبیت را گیرندمیبر اساس عصبیت شکل  جوامعقوام نظم اجتماعی بر اساس عصبیت است و 

عناصر و  کهطوریبهاست  شدهنهادینهکه در یک قوم  هاییارزش: مجموعه کندمیتعریف  گونهاین

را  شانوفاداریوفاداری خودشان را به حاکمیت با محور قدرت و  هاارزشاجزاء آن جامعه بر محور آن 

 .کنندمینسبت به قوانین اعالم و اعمال 

ابن خلدون با نظریه  دقیقاا از آن دفاع کنم و جدید است  خواهممیکه  اینظریهخواهم گفت این 

یعنی اگر بخواهیم ابن خلدون را تطبیق کنیم و در دوره جدید تفسیر کنیم همان چیزی ؛ هماهنگ است

 نظریه وفاق اخالقی و وفاق ارزشی تبیین کنم. عنوانبه است که

در  معموالا را توجه داشته باشند که  مسألهاین  کنندمیدوستانی که در عرصه تاریخ تفکر شیعه کار 

کنیم و بر اساس آن تاریخ  گذاریپایهیم یک بنیادی را توانمینیستیم و ن از نظریه مندبهره یمانهاتبیین

را توضیح بدهیم. گاهی اوقات برخی افراد آن را  السالمعلیهم بیتاهلفرهنگ و تاریخ تفکر و سیره 

باید یک چارچوب . نظر ما این نیست. به نظر ما تحلیل بدون نظریه ممکن نیست. دانندمیحرام نیز 

از تاریخ  ایگوشهیکدر  هاانسانداشته باشید تا بتوانید نشان بدهید که رفتار یک شخصیت یا جمعی از 

 چگونه بوده است و چه فرآیندی داشته است؟
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خواندنی است. در جهان بیرون از ایران ابن خلدون بسیار  جهتازاینبحث مقدمه ابن خلدون  واقعاا و 

 است و شاید صدها مقاله در مورد مقدمه او نوشته شده است. قرارگرفته موردتوجه

 بیتاهلتاریخ سیره  ای را داشت که ما امروز در باب مسألهابن خلدون درست همان  دانیممی

در حوزه  امیهبنیو تفکر شیعه داریم. ابن خلدون عالم بزرگی در مغرب زمین و در دستگاه  السالمعلیهم

در مغرب فروریخت که ابن خلدون در آخرین مرحله از این  امیهبنی. نظام خالفت کردمیمغرب زندگی 

گویا است که تاریخ  اشمقدمه. تاریخی که ابن خلدون نوشت تاریخ نبود از کردمیمراحل زندگی 

تحلیل کنم که بر سر این نظام اجتماعی تاریخ خالفت چه گذشت؟ و  خواهممی گویدمی. او نویسدنمی

در تاریخ، آن  خواهدمیو  پردازدمی اینظریهبه  جهتازاین؟ دهیممیما خالفت اسالمی را از دست  چرا

یعنی کل تاریخ خالفت اسالمی را بر اساس این نظریه تحلیل کند. ؛ نظریه خودش را تطبیق کند

 در تحلیل تاریخی مهم هستند. هانظریهعرض کنم که ارزش  خواهممی

و بخصوص  السالمعلیهو این مقطع دوران حضور بخصوص دوران امام سجاد  کنممیاستفاده  ازاینجا

ی وفاق معروف است. این هانظریه عنوانبهاست که امروز  اینظریهدوران صادقین را توضیح بدهم 

اجتماعی و یا نظریه قدرت مطرح  قرارداد عنوانبه است کهیی هانظریهی وفاق در مقابل هانظریه

 .شودمی

در دوره جدید اولین کسی که در این باب سخن گفت  دانیدمیاگر بخواهیم نگاه تاریخی داشته باشیم 

. آیدمی به وجودتوماس هابز بود. او اعتقاد داشت که نظم اجتماعی بر محور عالئق و امیال شخصی 

بر اساس  ردگیمیو جامعه که شکل  شوندمیوارد حوزه اجتماعی  شانشخصی هایمنفعتبا  هاانسان

با محور  هاانسانشهوت شخصی است و  کامالا بر محور  هاانسانامیال است. او معتقد بود که امیال 
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کنند و اگر این محور شهوت نبود هیچ همکاری  دیگران همکاریبا  شوندمیشهوت است که حاضر 

عه احساس بر این اساس است که اعضاء جام گیردمینیز شکل  ایجامعه. اگر گرفتنمیصورت 

کنند.  تأمینند امیال شهوانی خودشان را توانمیو همکاری و تشکیل جامعه بهتر  آواییهمبا  کنندمی

 و مادی گرایانه ای است. فردگرایانهیک نگاه  کامالا 

محاسبه  هاآنمند است. شعقل سنج هاانسانعقل دارند ولی عقل  هاانسان گفتمیبر این اساس، او 

که توماس هابز جزو کسانی بود که  دانیدمیین راه برای رسیدن به امیالشان چیست؟ که بهتر  کنندمی

 .دانستمیخیر اخالقی را تمایالت، 

توسط اسپنسر تقویت شد. نظریه قرارداد اجتماعی گفته شد که مبنایش این بود  بعداا این نظریه  دانیدمی

 شوندمیدچار تعارض و تزاحم  رسندمی تعاملو وقتی به  به امیالشان برسند خواهندمی هاانسانکه چون 

 .آورندمیخود را حل کنند به قرارداد اجتماعی روی  هایدرگیری کهاینو برای  شوندمیو درگیر 

که بر اساس این قوانین عمل کنند تا بیشترین  کنندمیاجتماع و جامعه بر محور قرارداد است. توافق 

دشمنان  هاانسان گفتمیجنگ همه علیه همه.  گفتمیابز یک شعار داشت. نفع را به همه برسانند. ه

از ذات انسان  خوییدرندهیکدیگر را بدرند. این  خواهندمیحیوان هستند و  هاانسانیکدیگر هستند. 

 قراردادها است. کندمیرا کنترل  خوییدرندهبیرون نیم رود. نهایت چیزی که این 

بر اساس  هاانسانو گفت: بحث قراردادهای اجتماعی را مطرح کرد  ابزه یهنظر اسپنسر بر اساس 

و تزاحم منافع نبود و به قرارداد اجتماعی منجر  هاجنگو  هامیلو اگر آن  سازندمیقراردادها جامعه 

 .گرفتنمیچیزی بنام جامعه شکل  شدنمی
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راست لیبرال همین  هایجریانچپ و برخی از  هایجریانو  هامارکسیستبعدها کسانی مانند  دانیدمی

این قدرت است و قدرت حاکم است و قدرت را باید تعریف  ؛ کهاندداده توسعهرا بر محور مفهوم قدرت 

 کنیم.

اجتماعی را  قراردادهایان مهم معاصر است نظریه شناسجامعهدر مقابل این نظریه دورک هایم که از 

 جامعه سیاسی شیعه بر یک مفهوم دقیق علمی استوار است. گویممینقد کرد. وقتی 

گفت  کهاین. یکی کندمیهشت اشکال  حدوداا دورک هایم نظریه قراردادهای اجتماعی را نقد کرد. 

. اگر دو نفر با یکدیگر یک گیردمیاز عرف و قوانین شکل  ایمجموعهقراردادهای اجتماعی در بستر 

در این مورد  تفصیلبهبول نداشته باشند حاضر نیستند با هم قرارداد ببندند. سری قوانین و قواعد عام را ق

 صحبت کرد.

افراد وفادار نسبت به آن  کههمینی بنیادین. هاارزشگفت قرارداد مبتنی بر یک تفاهمی است در مورد 

حاکم بر  که دهدمیدر یک بستری رخ  هااینیکدیگر را بپذیرند تمام  شوندمیقانون هستند و حاضر 

و اگر آن نباشد  دهدمیاساس تشکیل جامعه را شکل  قراردادهای اجتماعی است و آن بستر است که

 .گیردمیقرارداد نیز شکل ن

زیرا خود قرارداد مبتنی بر یک  کنیدمیجامعه بر اساس قرارداد است اشتباه  گوییدمیشما  کهاینپس 

 سری اصول بنیادین است.
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اخیر تالبوت  هایدههدر همین  بعداا محور به وجود آ مد و  قراردادی نفی گرا یا هانظریهنقد  ازاینجا

ین کسی است که نظریه دورک هایم که نظریه ارزش محور است و معتقد به وفاق اخالقی تر مهمپارسونز 

 آمد. به وجود کنندمیاز آن یاد « وفاق ارزشی»ی هانظریهدر جامعه هستند و به نام 

 ده است ولی نظریه پارسونز در کتابی که آقای گیمآ شناسیجامعه هایکتابباحث در این م معموالا 

از مترجمین بسیار قوی آن را ترجمه  رسونز نوشته است و آقای دکتر نیک گهرپا شناسیجامعهروشه به نام 

ارزشی توضیح داده است پارسونز نظریه وفاق اخالقی و وفاق  مفصالا کرده است آمده است. در آن کتاب 

 را بسط و توسعه داد.

و عناصرش بماند ولی هدف  اجزاءاست.  موردقبولبگویم این نظریه یک نظریه جاافتاده و  خواهممی

 من بیان ایده اصلی این نظریه است.

ی مرکزی را از هاارزشی مرکزی است که بنیان دارد و اگر هاارزشجامعه بر محور  گویدمیاین نظریه 

 .دهدمییک جامعه بگیرید آن جامعه هویت خود را از دست 

که مقاله او بسیار معروف شده یکی از کسانی که این نظریه را خوب توضیح داده است ادوارد شیلز است 

است « مرکز و حاشیه»مدرن عین مقاله ترجمه شده است. عنوان مقاله  شناسیجامعهاست. در کتاب 

 کنممیگویا است. دعوت  حالدرعینعبیر زیبایی است. هم تعبیر زیبا و هم تحلیل کوتاه و که به نظرم ت

ی هاارزشرا بر محور  جامعهاست که  شناسیجامعهی هانظریهاین مقاله را بخوانید. این جوهره  حتماا که 

م نشان دهم که بخواه بعداا . اگر بخواهم این نظریه را در چند اصل خالصه کنم که کندمیمرکزی معنا 

 بینیممیاین اتفاق افتاد و آن چیزی در شیعه پس از عاشورا  دقیقاا در جامعه شیعی دوران پس از عاشورا 

با بریدن از نظام حاکمیت سیاسی در ظاهر در  السالمعلیهمیک جامعه ست و چگونه ائمه  گیریشکل
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 هاآنولی  شودمیوی دیگری تعیین از س قوانینکه همه قدرت از آن دیگری است و همه  ایاین جامعه

یک  کامالا د نام او را توانمیبا همان قوانین خودش و  دهندمیشکل  ایجامعه همین جامعهدر درون 

 نیست. عباسبنیو  امیهبنیشیعی منحل در جامعه سیاسی  این جامعهجامعه گذاشت و نشان داد که 

بر شرق و غرب  ظاهربهند تو اینجا نشستی و گفتمی الرشیدهاروننشان بدهم که اگر به  خواهممی

معنایش  کندمیدر مدینه شرق و غرب شیعه را هدایت  السالمعلیهولی موسی بن جعفر  کنیمیحکومت 

که ذهبی در مورد امام سجاد  بینیممیقابل توضیح است. اگر  کامالا چیست؟ بر اساس این مدل 

: ارتد الناس بعد فرمایدمیظمی. امام سجادی که در همان روز اول و له االمامه الع گویدمی السالمعلیه

 شودمیبیست یار نیز نداریم چگونه  مجموعاا الحسین اال اربع چهار نفر فقط یار هستند و در مکه و مدینه 

و حتی مخالفین به آن جایگاه  آیدمی به وجودکه آن شرایط  رسدمی جاییبهدوران  بعدازایناین شخصیت 

شما می بینید «. لعلمه و فضله»که  کندمینقل  جاهمینکه ذهبی داستان فرزدق را  دانیدمی. اندفمعتر 

حجر االسود را با همه آن گاردش  خواهدمیکه ولیعهد سیاسی مقتدر هشام بن عبدالملک  آنجاییدر 

و مردم  رودمیردی گا ظاهربهبدون هیچ یار و یاوری  السالمعلیه د ولی امام سجادتوانمیزیارت کند ن

 .کندمیتمام راه را باز 

قدرت  ظاهربهکه  ایجامعهیعنی ؛ است این جامعه گیریشکلو قدرت سیاسی مرهون  این جایگاهیعنی 

یک جامعه در درون جامعه شیعه آخر امامت امام سجاد  دهندهتشکیلسیاسی ندارد ولی تمام عناصر 

 را دارد. السالمعلیه
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 که همه جوامع از یک قانون واحد پیروی کنند؟ کندمیچه چیزی تعیین  :سؤال

 گیریشکلولی هسته  صددرصدیبگوییم یک قانون  خواهیممیاست. ن شناسیجامعهاین بحث  پاسخ:

 هاآن گیریشکلو نحوه زوال و  دهندمیهمه جوامع یکی است زیرا رفتارهای واحد از خودشان بروز 

 .گیردمیشکل ن شناسیجامعهیکی است و اگر این را هم بردارید علم 

یکی است؟ مبنای تحلیل علمی این است که  هاانسانقوانین بدن  شناسیروانکه در  گوییدمی چرا

و وقتی نظریه  کنیدمیعینی شناسایی  هایپدیدهواحد را بر روی  هایهستهمشترک و  هاینقطه

در  بینیممی کنممیاین تحلیل را از زبان انسان دارم و وقتی برخورد  گوییدمی .شودمیتطبیق  دهیدمی

 نیز همین است. شناسیجامعه. دهداکثر موارد جواب می

و مناسبات  هاانساناست و بدون یک سری قوانین مشترک برای  طورهمینچنانکه در تاریخ نیز 

جامعه به لحاظ  است کهاست. فرض بر این  طورهمیننیز  شناسیجامعهید تحلیل کنید. در توانمین

که مشترک است و بر اساس همین  کندمیدارد و از قوانینی تبعیت  هاییویژگیساختار و کارکرد یک 

ند توانمیو  آینددرمیموافق  هانظریه. میزانی که این کنیمعلمییم تحلیل توانمیقوانین مشترک است 

. شودمییک نظریه علمی حساب  عنوانبهو  آیددرمیاز آب  ترموفقنظریه  را توضیح بدهند آن هاپدیده

 هانظریهکه  اندگفتهباید در نظر بگیرید و همیشه نیز  غیرانسانیاین قانونی است که در هر دانش انسانی و 

بگوییم یک قوانینی صد در  خواهیممیاست. ن هادادهعلمی برای منضبط کردن همان  هایتحلیلو 

 کنیم. پذیرترفهم کنیممیسعی  هانظریهحاکم است. یک قوانینی وجود دارد و بر اساس این  صد
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جدیدی  جامعهو  ریزدفرومی ایجامعه؟ یک گیردمییک جامعه شکل  چگونهمطرح است که  سؤالاین 

است. این  هابحرانو  هااضطرابو دارای یک سری  رسدمیی به زوال هاینقطهو در یک  گیردمیشکل 

؛ مواجه هستیم سؤاالتاست. ما هم در دوران گذشته در تحلیل تاریخی با همه این  شناسیجامعهکار 

( همین نکته است امامی که السالمعلیه)زندگانی امام سجاد  اینجامحوری و مرکزی ما در  سؤالیعنی 

 کنیممیو بعد به نتایج نگاه  کندمیدارد تعامل اجتماعی ایجاد  ضعفنقطهبا آن  بینیممیدر بستر تاریخی 

نظام اجتماعی را دارد. این  هایمؤلفهکه همه  رسدمی اینقطهبه یک  شیعیجامعه  شودمیکه چطور 

 نیازمند یک تحلیل اجتماعی است.

آن زمان را توضیح  هایپدیدهیم توانمیتا ببینیم چقدر  کنیممیمراجعه  هانظریهاست که به  ازاینجا

 بدهیم.

  زشیارکان  نظریه وفاق ار

جامعه بر اساس یک نظام ارزشی مشترک در  گیریشکلاعتقاد نظریه وفاق ارزشی بر این است که 

 کندمیو ثبات پیدا  خوردمیی مرکزی است که پیوند هاارزشجامعه با پذیرش این  اساساا جامعه است. 

به دلیل واگرایی از این مرکز است. این نظریه مرکز و حاشیه چند رکن اصلی  رودمیاگر از بین  احیاناا و 

و جامعه شیعی آن  السالمعلیهحیات امام سجاد یم توانمیبشمارم و ببینیم چقدر  هارکناین  ابتدادارد و 

 دوره را بر این اساس تحلیل کنیم:
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پسین در  هایالیهون و همیشه جوامع دارای یک مرکز و یک پیرامون هستند و آن پیرام -1

منطقه مرکزی است که انسجام و یکپارچگی و  آنجامعه همیشه از طریق پیوند خوردن با 

 .دهدمیهم رفتاری خودش را نشان 

 تلقی عادی ما یک زیست محیط مکانی و جغرافیایی نیست.  برخالفجامعه  -2

 . این نظریه چنین اعتقادی ندارد. دانیممیدر یک نگاه ساده جامعه را یک محیط جغرافیایی  معموالا 

در مورد مرکز و هم در مورد حاشیه چنین نظری دارد. البته درست است که هر جامعه نوعی 

 نهادها ناز آ ایمجموعهمکانی دارد ولی ماهیت جامعه مکانی نیست. ماهیت جامعه  حدودوثغور

جامعه کسانی در محیط مکانی  نآ . ممکن است درکنندمیو مناسبات و افرادی که در آن نقش ایفا 

نیست و کسانی هم هستند که در بیرون محیط مکانی هستند  این جامعهحضور دارند که وابسته به 

پس هم جامعه یک زیست محیط مکانی نیست و هم مرکز و . ولی با آن جامعه ارتباط دارند

 .را نباید مکانی تعریف کرد اشحاشیه

 .شودمیاست که میان آن فرد و آن منطقه مرکزی برقرار  ایرابطهعضو یک جامعه به میزان  -3

و  کندمیاگر یک فردی در یک شهر دیگری است ولی با منطقه مرکزی آن جامعه ارتباط برقرار  

 .شودمیتلقی  این جامعهعضو  کندمی آواییهمو  پذیردمینظام قوانین آن جامعه را 
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زشی  هایمقولهیک جنبه جغرافیایی داشته باشد از سنخ  کهآنمنطقه مرکزی بیش از  -4 ار

 باوری و نگرشی است.

و اصول اخالقی به معنای عام هسته  هاآرمانو  هامطلوبیتو  هاارزشنمادها و  ایمجموعهیک  

نیامده است. این  به وجود طوریهمین. این بحث دهندمیاصلی و مرکزی یک جامعه را تشکیل 

جامعه یک  گوییممی کهاینآمده است. پس  به وجودتلف در حوزه تعریف جامعه از نقد نظریات مخ

 هاارزشی محوری است که همه اجزاء جامعه بر محور آن هاارزشمنطقه مرکزی دارد آن مجموعه 

 هاییارزش هااین شودمی؟ زیرا گفته گوییممیرا اصلی و مرکزی  هااین. چرا خورندمیبا هم پیوند 

است که سنجش  هاارزشن ی تمام مناسبات اجتماعی بر اساس آغایی هستند یعن اوالا هستند که 

ت بین ادر مناسب هاارزشی دیگر است. خیلی از هاارزشتحویل به  غیرقابلو  شودمیو داوری 

. در مناسبات شخصی شودمیی دیگر، تعریف هاارزشولی عند التزاحم به  گیردمیاثنینی شکل 

بر اساس یک  هاارزشی متنوعی دارند ولی همه این هاارزشخودمان وجود دارد. دو همسایه 

در این نظریه گفته  تحویل است. غیرقابلی ثابت و هاارزشکه  شودمیی غایی تنظیم هاارزش

است که به  بروز عملی و عینی دارد. یک سری مطالعات بعدی انجام شده هاارزشکه این  شودمی

یکی از  بینندیم کنندمیمطالعه  هاارزشآن استناد شده است که وقتی در جوامع بر روی این نوع 

کنش و  هاارزشیعنی مردم و نهادها بر اساس همین ؛ بروز عملی است هاارزشاین  هایویژگی

 را بازشناسی کرد. هاارزشاز طریق مناسبات اجتماعی، این  شودمیو  کنندمیواکنش 
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  زیر نهاد است. ایمجموعهجامعه متشکل از  -5

بیاوریم در درون خودش نهادهای  حساببه نهاد کالنیکبه تعبیری خورده نهادها. اگر جامعه را 

 هاییسازماناز این نهادها  هرکدامو سیاست و خانواده.  وپرورشآموزشنهاد  مثالا ؛ را دارد تریجزئی

. تمام کندمیتحقق پیدا  ترسادهبسیار  هاایندر درون آن هستند. در شکل قدیم اگر نگاه کنیم 

است این  شدهتحلیل شناسیجامعه ازنظرکه در درون این زیر نهادها وجود دارد وقتی  هاییارزش

. کندیمی محوری و اساسی تبعیت هاارزشاز آن  درنهایتی خورد هاارزشگروه معتقدند تمام این 

. در اقتصاد قوانینی گرددبرمیداوری در این نهادهای جزئی به نهادهای کلی  هایمالکقوام  اصالا 

ی کلی که در آن جامعه وجود دارد. هاارزشکه در اقتصاد یک جامعه وجود دارد تابعی است از آن 

 .دهدمیجزئی به این نهادهای مختلف جهت و قوام  صورتبهآن ارزش مرکزی 

 اقتدار -6

همه نظریات اجتماعی یکی از اصولشان برای جامعه مفهوم اقتدار است که بدون این مفهوم  تقریباا 

که اگر یک  دهممیمفهوم والیت را توضیح  بعداا . اقتدار چیست؟ گیردمیشکل ن ایجامعههیچ 

بر اساس این نظریه نشان بدهم  خواهممیامام حاکمیت سیاسی ندارد یعنی والیت سیاسی ندارد؟ 

 مسألهمقوله اقتدار سیاسی به معنای قدرت بر اساس تحکم و زور نیست.  اصالا نیست.  طوراینکه 

. اقتدار در یک جامعه خوردمیاست که به مفهوم اقتدار گره  تردقیقو  ترپیچیدهوالیت سیاسی بسیار 

 دیگراند در مقابل توانمییعنی کسی که  ؛دانندمیچیست؟ برخی آن را به قدرت سیاسی وابسته 

وقتی  اصالا ی مرکزی است. هاارزشاعمال زور کند. این نظریه معتقد است اساس اقتدار مبتنی بر 

حرف یک کسی نافذ است یا حرف این مجموعه نفوذ دارد و مشروعیت دارد تابع  گوییدمیدر جامعه 
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هستند که  هاییارزشیا تمثل یک  کنندمیتبعیت  هاییارزشاین است که آن مجموعه از یک 

یعنی مشروعیت آن حکم به مشروعیت آن ؛ توسط اکثریت آن جامعه به هر دلیلی مقبول هستند

 کنندمیسعی  هاحکومتو  هادولت کهاین. در این نظریه معتقدند گرددبرمیی اجتماعی هاارزش

کنند مبانی  سازیفرهنگبرای اقتدار و نفوذ خودشان غیر از زور سیاسی و نظامی سعی کنند 

بر پایه  صرفاا قدرت و اقتدار  وقتهیچاعتقادی و ارزشی و اخالقی بسازند به همین دلیل است که 

. ریزدفرومیزور نیست و اگر زور نتواند مشروعیت اخالقی و فرهنگی پیدا کند جایگاه اقتدار 

؟ آیدمیو دیگران سر جای آن  رودچرا یک حاکمیت از بین میاست که  ایننظریهاین  هایتحلیل

 هاارزشی حاکم را قبول ندارد. هاارزشاست. جامعه دیگر این  هاارزشتحلیل آن بر اساس انتقال 

و  رودمی اجتماعی از بین هایپلو  رودمیکه تغییر کرد اقتدار و مشروعیت و تبعیت پذیری از بین 

ی مرکزی هاارزش. مفهوم اقتدار که بحث بسیار مفصلی دارد بر محور همین گسلدمیجامعه از هم 

در همین بحث اقتدار مهم است بحث نخبگان است. این نظریه معتقد است  اینکتهاست. یک 

 رندخومیپیوند اجتماعی  اقتدارجامعه که بر محور  زیرمجموعهکلی و نهادهای  صورتبهجامعه 

گاهی اوقات  نخبگان کهو اقتدار در نخبگان است و این  هاارزشعین این  تجلیمثال و نمونه و 

چه در  گویندمی .کنندمیدر اعمال اقتدار نقش ایفا  کندمیرد یا یک گروه بروز پیدا در قالب یک ف

اقتدار است  جوامع قدیم و چه در جوامع جدید، فرق نخبه یا گروه نخبگان آن نقطه مرکزی اعمال

یعنی ؛ ی مرکزی وجود داردهاارزشتابع آن پذیرشی است که از  شوندمیو اگر آن نخبگان پذیرفته 

ی این هاارزشبه این دلیل است که در  پذیریممی اقتدارتجلی  عنوانبهاین گروه را  کهاینعلت 

دارای یک ارزش ملی هستند  مثالا ی پدران ما هستند. یا هاارزشحامل  هااینگروه وجود دارد که 

منتقل شده است یا دارای یک ارزش دینی هستند که به این گروه منتقل شده است.  هااینکه به 
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نشان  هااینیک فرد ارزشی ندارند. بر روی مفهوم نخبه کار شده است.  عنوانبه تنهاییبهنخبگان 

است که  هاارزش نحور آاجتماعی است بر م هایحرکتکه مقوله نخبگی که محور  دهندمی

است  هاآنمهم نیستند بلکه شخصیت اجتماعی و فرهنگی  هاآن. شخص گیردمینخبگی شکل 

در مفهوم نخبگی در کنار اقتدار،  اینجا. پس باز در دهدمی هاآناجتماعی به  هاینقشکه 

 ی مرکزی مهم هستند.هاارزش

 ی ثانویهاارزش -7

ی هاارزشی ثابت باال تا هاارزشمواجه هستیم. از یک  هاارزشمعتقدند که در جامعه با نظام  هااین 

مباشرتا با  صورتبهی ثانوی که هاارزش. شودمیی ثانوی گفته هاارزش هااینبعد که به  هایالیه

؛ ددگر برمیی مرکزی هاارزشبه  اشاجتماعیداریم مشروعیت و اهمیتش و نقش  سروکار هاآن

و یک سری اصول و قواعدی داریم که ما را با  کنیممیمن و شما در یک اداره یا سازمانی کار  مثالا 

و نظام قوانین و مقررات را  دهدمیرا نشان  هانقشو  کندمی تعیینرا  هایگاهجا. زندمیهم پیوند 

که ما با  ثانویی هاارزشاین  شودمیاین سازمان در یک جامعه معنا  کهمادامی. تا کندمی تعیین

ی هاارزش. اگر این گرددبرمیی مرکزی هاارزشبه  چارچوبشانمشروعیت و  کنیممیآن کار 

 عنوانبهالاقل  هااینپایدار هستند ولی اگر از بین برود  هاارزشمرکزی باشند و آن را تغذیه کنند این 

عنصر اصلی حیات واقعی ما یعنی  عنوانبه. در این تحلیل جامعه شودمیجزئی از یک جامعه تلقی ن

و نظام  کنیممیو ارتباط خودمان را با دیگری مشخص  کنیممیکه از خودمان تعریفی ارائه  آنجایی

بر اساس مدل مرکز  هااین دهیممیو نهادها را شکل  دهیممیقوانین و مقررات خودمان را تشکیل 

 .گیردمیو حاشیه است که شکل 
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 السالمعلیهمقدرت سیاسی برای ائمه  معنایکل دوران حضور باید بگوییم دولت به طبیعی است که در 

سرپرستی را بر محور قدرت سیاسی به معنای دولت سیاسی نداریم. اگر کسی قرار باشد والیت و امامت و 

 اصلی ما در تاریخ تشیع این است که آن سؤالوالیت سیاسی نداریم.  گونههیچمعنا کند باید بگوییم 

از فعالیت و نفوذ اجتماعی و بخصوص  بینیممی السالمعلیهم بیتاهلچیزی که در تاریخ انبیاء و 

یک  عنوانبهد توانمیجامعه شیعه در متن جامعه اسالمی و تمایزش و نظام حاکم بر آن، آیا  گیریشکل

مناسبات  السالمعلیهم بیتاهلنظام اجتماعی هماهنگ از آن یاد شود که بر محوریت والیت و امامت 

و تمام  شودمیسیاسی مرکزی جدا  ظاهربهاز جامعه  این جامعهکه  گیردمیشکل  ایگونهبهاجتماعی 

 قوانین و قواعد رهبری اجتماعی را با خودش دارد.

نظریه درست  عنوانبهاگر شاخص جامعه بر اساس این مدل تعریف بشود و این را  است کهادعای ما این 

جامعه  واقعاا حلیل کنیم که نشان بدهیم که ای تگونهبهیم تاریخ تشیع را توانمیل اجتماعی بدانیم در تحلی

 هامشخصه کامالا تا دوران غیبت،  السالمعلیهشیعه از نقطه آغاز که بحث سقیفه و بعد امامت امام علی 

 السالمعلیهم بیتاهل یم نشان بدهیم کهتوانمیو  دهدمیخودش بروز  ازیک جامعه را  هایشاخصو 

پس از عاشورا و با یأس از همراهی جامعه اسالمی با خودشان یک دولت و جامعه به معنای دقیق کلمه 

با رفتارها و مناسباتی که  السالمعلیهبگوییم امام سجاد  خواهیممیبرای جامعه شیعه شکل بدهند. ما 

ی مشترک هاارزشکه بر محور  ایجامعه. نندکمی گذاریپایههمین شکل از جامعه را  کنندمیایجاد 

در آن  السالمعلیهکه امام سجاد  ایپایهی هاارزشکه آن  دهممی. در جلسه آینده نشان گیردمیشکل 

ایجاد کردند و محوریت این ارتباط جامعه شیعه را بر آن اساس شکل دادند چیست؟ باید در یک تحلیل 

کلی  هایباارزشدر تقابل  دهندمیاین عناصر را شکل  السالمعلیهنشان بدهیم که وقتی امام سجاد 
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 بااقتداری مرکزی است که هم هاارزشبر اساس این  شیعهحاکم بر نظام سیاسی آن زمان است و جامعه 

و جامعه  پذیردمیرا  السالمعلیه یعنی مشروعیت اعمال قدرت امام سجاد خوردمیپیوند  السالمعلیهامام 

وهم نشان بدهیم مناسبات  شودمیتقویت  هاارزشتوسط این  گیردمیکه بر محور والیت شکل نخبگانی 

 گیردمیدر اطراف امام شکل  السالمعلیهاز ابتدای دوران امام سجاد  تدریجبهو شبکه اجتماعی که 

یم رفتار یعنی اگر بخواهیم بگوییم این نظریه درست است باید نشان بده؛ کندمیهمین منطق را تقویت 

در شبکه مناسبات شیعه  هاآنو توسعه  هاارزشاین  گیریشکلبر محور  السالمیهعلفرهنگی امام 

است یعنی ائمه  هاارزشمبتنی بر این  کنندمیاست. به لحاظ اقتصادی مناسباتی که امام برقرار 

خمس  مسأله. در بحث بعد وقتی کنندمییک نظام روابط اقتصادی برای جامعه ترسیم  السالمعلیهم

یک عنصر  عنوانبهکه در این دوره هنوز برای جامعه شیعه مطرح نیست خمس  شودمیمطرح 

خمس رسمیت  کهاینو ایجاد یک مناسبات فعال اقتصادی در درون جامعه است. قبل از  بخشیاتح

این مناسبات را شکل  کنندمیسعی با کدام ابزار اقتصادی  السالمعلیهپیدا کند باید ببینیم امام سجاد 

 بدهند.

 بیتاهلدر ادبیات  بعداا و  کنندمی یدتأک السالمعلیهبرائت و والیت امام سجاد  مسألهما در  کهاین

که رکن اساسی دین برائت و والیت است هل الدین اال الحب و البغض؟  شودمیگفته  السالمعلیهم

یدن پیوندهای اجتماعی جامعه شیعه از جامعه سیاسی خط ی از عناصر و ارکان بر یکاین گوییممی

والیت در  ؛ کهبرائت است و ایجاد پیوند درونی میان جامعه شیعه بر محور والیت است با مسألهخالفت 

 .شودمیی مرکزی تبعیت هاارزشاقتدار نخبگانی است که از طریق 
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و نوع تعاملی که با نخبگان  دهندیمی که شکل و نظام رفتار  کنندمیایجاد  السالمیهمعلادبیاتی که ائمه 

شکل  یهاامارهو  هانشانههمه  دهندمیانجام  این جامعهو نوع تعاملی که با بدنه درونی  کنندمیرقیب 

زیر پرتو طرح  السالمعلیهو بر این اساس رفتار امام سجاد  دهدمیدادن به یک جامعه را نشان 

 .شودمیمتفاوت  کامالا جامعه شیعه  گیریشکل

ی مرکزی صحبت خواهم کرد ولی چون بحث ما تاریخ تفکر است به عناصر دیگر هاارزشدر مورد  بعداا 

مملو از کمک به دیگران  السالمعلیه؛ سراسر زندگی امام سجاد اقتصادی مسأله مثالا ؛ پردازمیمآن 

زندگانی امام را حتی  یهرکسیعنی ؛ اندکردهبسیار بارز است. همه نیز نقل  مسألهاست. در زندگی امام این 

 مالی حضرت است. مسأله اشیاصل یمحورهااهل سنت نقل کرده است یکی از 

از او یاد کردیم و گفتیم از افراد مرتبط  قبالا  است کهکه ابوالمنهال  کندمییک عبارتی را ابن عساکر نقل 

بسیار  دانیممییم زیاد بحث کنیم زیرا اطالعات تاریخی نداریم ولی توانمین تشیعشبا امام است و در 

نزدیک به امام بوده است؛ هم مورد اعتماد امام بوده است و هم به ایشان عالقه زیاد داشته است. او 

موهایش  کهدرحالیعلی بن الحسین را دیدم  «قال و رأیت علی بن الحسین و له شعر طویل»: گویدمی

مردم به کجا می روند؟ گرایش مردم به سمت چه کسانی  «فقال الی من یذهب الناس» بلند شده بود

قل لهم » کنندمیمردم این بر و آن بر می روند و به افراد مختلفی مراجعه  «قلت یذهبون هاهنا»است؟ 

به ابوالمنهال که با جامعه مدینه آن زمان مرتبط بود و با بزرگان آن  «یجیئونی الی و کان یطعمهم التمر

که نیاز اقتصادی وجود  فهمیممیبعد  ازجملهشهر ارتباط داشت فرمودند: به مردم بگو سراغ من بیایند. 

 طرفبهرا  هاآنما نیاز اقتصادی  فرمایدمیبه دنبال دیگران می روند.  شانروزانهدارد و مردم برای معاش 
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سمعت السفیان یقول کان علی بن »: فرمایندمیکه حضرت  شودمیدیده  وفوربه. در تراجم کنیممی

اخلش ای بود که دگیرههمیشه حضرت همراهشان  «الحسین یجعل معه جرابا فیه خبز فیتصدق به

 .دادندمیبا آن صدقه  دیدندمیرا  هرکسینان بود و 

ان علی بن الحسین کان یحمل الخبز باللیل علی ظهره یبتقی  عن ابوحمزه»در جای دیگری دارد که: 

 ظاهربه السالمعلیهظاهرا امام سجاد  «کان علی بن الحسین یتبخل»یا  «به المساکین فی زمرة اللیل

وقتی حضرت فوت کردند معلوم شد که  «بالمدینه بیتاهل فلما مات وجدوه یعول مئة» دادنمیصدقه 

 ند.کردمیاقتصادی سرپرستی  ازنظرصد خانواده را 

له اباه علی بن الحسین قاسم اهلل ماان »: گویدمی السالمعلیه: در مورد امام باقر کندمی نقلابن عساکر 

 دو بار در تمام عمرش تمام اموالش را صدقه داد. «مرتین

در ارتباط اقتصادی با جامعه نقش  السالمعلیهامام سجاد  دهدمیفراوان نقل شده است که نشان  طوربه

دنیا االسخیاء و فی االخرة اهل سادة الناس فی ال»دارد. یک تعبیری از خود حضرت نقل شده است: 

در دنیا آقایی کند یکی از محورهای آن به سخاوت  خواهدمیکسی که  «الفهم لدین و اهل الفضل و اهلا

 اقتصادی است. تأمینو پرداخت مالی و 
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  با موالیارتباط 

ند. کردمیآزاد  خریدندمیبرجسته است. حضرت عبد  السالمعلیهدر زندگی امام سجاد  کامالا  مسألهاین 

هست که حضرت عبدی را آزاد کردند که عبدالله بن جعفر حاضر بود برای او  هانقلدر برخی از همین 

. تالطف با موالی داشتند. میدانید کردمیاندکی کنیز و بندگان را آزاد  هایبهانهده هزار درهم بدهد. به 

جو عمومی حاکم جو عربی عجمی بود. این بنایی است که خلیفه دوم پس پیامبر صلی  امیهبنیدر زمان 

ی هاارزش ازنظر السالمعلیهالله علیه و آله گذاشت که طبقه موالی و غیر عرب با عرب ممتاز شوند. امام 

 ایعدهیک  بینندمی شوندمی. حضرت رد برندمیاین رابطه را  ست کهااجتماعی یکی از کارهایشان این 

 .نشینندمی هاآنو حضرت سر سفره  خورندمیو غذا  اندنشستهاز موالی 

موجی ایجاد کرد که  چنانآنیکی از کنیزهای خودشان را آزاد کردند و با او ازدواج کردند. این کار 

زشتی انجام دادید که یک شریف عربی با کنیز خودش ازدواج  عبدالملک نامه نوشت که شما کار بسیار

کند. حضرت فرمودند من که باالتر از پیامبر صلی الله علیه و آله نیستم. حضرت صفیه را آزاد کرد و با او 

ی هاارزشی حاکم بر خط خالفت و جایگزینی هاارزشاین کار خودش شکستن  یعنیازدواج کرد. 

 متناسب است.

؛ از موالی هستند خوردمیپیوند  السالمعلیهکه جریان بدنه اجتماعی که با امام سجاد  بینیممیدر ادامه 

ی مرکزی را بپذیرد و هاارزشکه قرار است این  ایشبکهیعنی یارگیری از بدنه اجتماعی برای ایجاد آن 

 اقتدار امام را قبول کند.
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گاهانهدر جامعه سازی الزم است که این  :سؤال گاهانه نیز به نتیجه مطلوب می کار آ رسد؟ باشد یا غیرآ

 بندگان جامعه سازی نبوده است. آزادسازیممکن است هدف امام از 

و  هاآنالسالم در سرپرستی شیعیان و هدایت و همراه کردن شود بگوییم امام سجاد علیهآیا می پاسخ:

هستند؟  تفاوتبیجدایی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است  منشأجداسازی از خط خالفتی که 

و برای آخرت خودشان  اندنشستهالسالم در خانه خواهم بگویم که دو تحلیل است. امام سجاد علیهمی

نیز شیعه شدند و بعد نیز  ایعدهنگاه است. اثری هم ایجاد کرده است و  یکاینکنند. کار خیر می

 ای اطراف ایشان را گرفته است.یک جامعه صورت اتفاقیبه

 

جایگاه شخصیتی حضرت را باید در نظر بگیریم. ایشان فرزند چه  اوالا نگاه دیگر مخالف نگاه اول است. 

السالم است و در کنار ایشان محمد بن حنفیه است که ادعای رهبری کسانی است؟ فرزند امام علی علیه

توانید از شخصیت کسی مانند امام سجاد هبری شیعی را نمییعنی این ادعای ر ؛ جامعه شیعی دارد

 البته این کار با اخالص در صدقه دادن منافاتی ندارد. السالم جدا کنید.علیه

همین روی گرداندن از  هاارزشهای جداسازی کنم که یکی از پایهعرض می هاارزشدر بحث  اتفاقاا 

های مرکزی است و اخالص جزو ارزش خدا گراییاست.  گراییمعنویتخط خالفت و توجه به  دنیاگرایی

کند. اصالا امامت یک محورش همین است که کند و جامعه شیعه را تابع امام میکه امام را امام می

 الگوی خدایی موجود در جامعه است.
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رزند این السالم که ادعای امامت و والیت دارد و فتوانید امام سجاد علیهخواهم بگویم شما نمیاما می

رفتارهای ایشان معنا دارد  تکتکو  افتدمیدر جامعه چنین چیزی اتفاق  عمالا  بینیممیخاندان است و 

 .افتدمیبگوییم که حضرت توجه ندارند که چنین اتفاقی  وقتآن

نه رفتار یک فقیه در گوشه مدینه. همه نکته  کنیممییاد یک رهبری اجتماعی را از ایشان اصطرفتار 

بگوییم کسانی تحلیلشان  خواهیممیتمییز بدهیم.  خواهیممیبین این دو  دقیقاا حرف ما همین است. 

. امامی که کنیممییک فرد است ولی ما زندگانی یک امام را بررسی و تحلیل  السالمعلیهاز امام سجاد 

 است. هاآنو نگران  رودمیو یا به خط غلو جریانش به خط تند افراطی سیاسی 

از مدینه  کردندمیدر آنجا ایجاد کرده بود و امیران او اذیت  امیهبنیمشکالتی که  به دلیلبزرگان مدینه 

 مستقر شدند. درجایی هاایناز  هرکدامبیرون رفتند. 

بگوید از مدینه  السالمیهعلوقتی عبدالله بن عباس فوت کرد به فرزندش وصیت کرد که به امام سجاد 

کردند که بیرون رفتند و برای خودشان مخفی گاهی درست کردند  طلبیعافیت ییهاآنبیرون برود و 

 .کندمیو با مردم تعامل  ماندمی السالمعلیهولی امام سجاد 

صایت حق و کهاینکیسانی ها در این دوره تاریخی هیچ حرکت سیاسی نکردند. مخفی شدند و به اعتبار 

و عبدالله و حسن مورد فشار قرار را دادیم یک گروه سیاسی را درست کردند و هر زمانی که ابوهاشم 

از مرتبطین  ایحلقهبود. نه توانستند نیرو پروری کنند نه  السالمعلیهپناهگاهشان امام سجاد  گرفتندمی

ما به بنی العباس وصیت را را دور خودشان جمع کردند. دیدید که آخر جریان کیسانیه این است که 

 .رویممیو به کنار  سپاریممی
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را در  بیتاهلشیعه امامیه بر محور  اتفاقاا نگاه پسینی است. ما  السالمعلیهمائمه  از تاریختحلیل ما 

. چگونه شد که دو شخصیت مانند بینیممی السالمعلیهو امام کاظم  السالمعلیهدوران امام صادق 

است و به هر مقیاس دنیوی که نگاه کنید تمام شرایط رهبری  السالمعلیهمحمد بن حنفیه و امام سجاد 

محمد بن  جریانکه  شودمیاست. ولی چطور  السالمعلیهبرای محمد بن حنفیه برتر از امام سجاد 

و انحرافی  شودمیآخر نیز طعمه جریان غلو  و در کندمیو هیچ تحرکی ن انجامدمیحنفیه به شکست 

 السالمعلیه. ولی چگونه است که علی بن الحسین کندمیو هیچ اثر ماندگاری ایجاد ن شودمی

امام حسین  کنندمیو همه فکر  شناسدنمیکه هیچ یار و یاوری ندارد و کسی ایشان را  وچندسالهبیست

که این شخصیت  شودمیدر کربال به شهادت رسید. چطور یک علی بیشتر نداشت و او هم  السالمعلیه

 شودمیمقام رهبری اجتماعی بالمنازع دارد و چطور  گویندمیکه دوست و دشمن  رسدمی اینقطهبه 

و آن نهضت فرهنگی و اجتماعی رخ  گرفتمیقرار  السالمعلیهکه همین بازمانده در اختیار امام باقر 

 .کنیممیو نگاه پسینی  بینیممی. ما این را دهدمی

اگر این را فرآیندی ببینیم و جامعه و اجتماع را حادثه و معجزه نبینیم و بگوییم هر حرکت اجتماعی یک 

. نوع مدیریت و نوع نگاه و حرکت است کندمیو تحول پیدا  شودمیبستر تاریخی دارد. نقطه صفر شروع 

به دلیل فشار سیاسی و فرهنگی،  السالمعلیهجاد ؟ نقطه دوران امام سشودمیکه چه  دهدمیکه نشان 

 از بین رفته است. فشارهااین  تأثیراز اطالعات ما تحت  ایپاره

بهترین  هاامروزیرا در پیش بگذارد که به قول  اینظریههر مورخی باید بر اساس اطالعات موجود 

خودش  السالمعلیهکه امام سجاد  دانیممیاین  هاگزارشتبیین باشد. بهترین تبیین را از مجموعه این 

یک فقیه و یک کنشگر اجتماعی و در این جایگاه  صرفاا نه  داندمیرا در جایگاه رهبری اجتماعی شیعه 
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 خواهیممیکه بتواند به آن نتیجه بینجامد. ما  آوردمیگرد  ایگونهبهعناصر را  تدریجبهرهبری اجتماعی 

 ی را در این نظریه نشان بدهیم.تاریخ هایپدیدهو  هاگزارش

نیست. این نظریه بهترین تبیین را دارد ارائه  قبولقابلبعدی بیشتر است و  هاینظریهموارد نقض 

بگویم مناسبات  خواهممی. از کمترین قسمت آن شروع کردم که مناسبات اقتصادی است و کندمی

های را مطرح خواهیم کرد. تا به ارزش طرح است و مناسبات علمیفرهنگی امام در همین محور قابل

خواهیم نشان بدهیم که پایه اصلی اندیشه تشیع آن چیزی که های مرکزی میمرکزی برسیم. در ارزش

های عنوان مذهب یا گروه جعفری نامیده شد تمام ارزشالسالم بهدر دوران امام صادق علیه بعداا 

 شود.السالم دیده میسجاد علیه اش در سخن و سیره و رفتار و کردار اماممرکزی

 

 


