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 مقدمه 

بر محور جریان امامت دنبال کردیم بود که زیست فرهنگی تشیع  شرایطما در باب  هایبحثاولی و  هایتحلیل
فراوانی وجود دارد که نیازمند تحقیق  هایبحثالبته  ؛کنیمسه جلسه دیگر این مقطع را تمام میدو  تقریبا  و 

در این چند جلسه  خواهدمیبیشتر از این به آن بپردازم ولی دلم  کندنمیبیشتر است و فرصت من نیز اقتضاء 
و نکاتی به ذهنم رسیده است تقدیم کنم. شاید بخشی از  امداشته هایییادداشت زمانر طول د آنچه ماندهباقی

ما کنند روی این زمینه بیشتر کار مایل باشند رفته باشد. دوستان جوان اگر  راهنیمهآن خام باشد و بخشی نیز تا 
برای همکاری دوستان  اندکردهنیز کمک کنیم. در انتهای جلسه نیز یک فهرستی را آقای حسین زاده آماده 

برای تدوین مجموعه مقاالت، آن را نیز ارائه کنیم و از دوستان تقاضا کنیم تا مشارکت کنند و این پروژه را به 
 سرانجامی برسانیم.

 

 

  علیه السالمفرهنگی از دوران امام سجاد  اتخاذ مدل اجتماعیضرورت 

است و طبیعی است تحقیق در این دوره  اطالعیکمان و یک مقطع پنه ،تاریخیعرض کردیم که این مقطع 
تازه و جدید است. دوستان  هایشناسیروش نیازمنداز همه  ترمهمنیازمند وقت زیاد و دقت نظر و  ،خاص

 شویممیپنهان و ناشناخته نزدیک  هایحوزهمشهور است که هرچه به  ،علم شناسیروشکه در  دانندمی
دوستانی که حوزه فلسفه علم و متدولوژی را  حتما  . شودمی ترخاصو  تردقیقو  ترپیچیدهتحقیق نیز  هایروش

 .اندرسیدهبه این نکته  اندخوانده
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 کنیدمیحوزه عادی حرکت  هایپدیدهروی  کهمادامیجریان دارد.  مسئلهحتی در تحقیقات تجربی نیز همین 
. مشاهده و استقراء و عادی است شناسیروشا بر اساس که یک حوزه میان میکرو و ماکرو است مطالعات شم

 ؛هرچه از این فضای عادی و طبیعی یا فراتر بروید یا فروتر بروید گویندمیعادی است ولی  هایآزمونفرضیه و 
کهکشانی بروید که بسیار  هایحوزهیعنی به حوزه مطالعات میکرو نزدیک بشوید و داخل ذره بروید و بخواهید در 

به  یکجاییدر  و دهدینمجدید جواب  هایتکنیکدیگر  گویدمیعلمی  شناسیروشز دسترس است دور ا
 .خوریدمی بستبن

که  دانیدمیدر حوزه مطالعات کوانتوم  مثال  به مانحن فیه ربط بدهم.  خواهممیزیرا  ؛بد نیست یک مثالی بزنم
جدید جواب  هایروشاز  کدامهیچرسیدند که گفتند  اینقطهعادی جلو رفت و به یک  صورتبهاول مطالعات 

زیرا ؛ کندمی. یکی از دالیل مهم آن این است که دخالت ابزارهای آزمایشگاهی محیط تحقیق را عوض دهدنمی
و  زندمیعامل آزمایشگاهی فضای طبیعی را به هم  ترینکوچککه دیگر دخالت  کنیدمیدر یک محیطی کار 

 هایروشو این بود که دانشمندان به این فکر افتادند که در این حوزه باید سراغ  دهدنمی جواب هاآزمایشدیگر 
 است بروند. شدهمطرحی که در اصل عدم تعین هایبحثریز کوانتوم و آن  هایحوزهجدید بروند و در 

طراحی کنیم که  هاییمدلدرست کردند که چطور وارد آن حوزه بشویم و  غیرمستقیم هایتکنیکیک  بعدازآن
در حوزه مطالعات بسیار بزرگ  مسئلهآن فضا را رصد کنیم. عین این  غیرمستقیم هایروشبتوانیم از طریق 

 نجومی نیز وجود دارد.

روشن  کامال  فضا  یکجامواجه هستیم.  همین دشواریدر حوزه مطالعات علوم انسانی بخصوص حوزه تاریخ نیز با 
 ،شناسیدر روانفرض کنید  مثال  . شناختیرواندارید مثل مطالعات اجتماعی و  وخطاآزموناست و شما امکان 

 هاآنو برای  گیرندمیآزمایشگاهی قرار  هایمحیطمشخصی هستند و در  کیس هایمطالعات بالینی داریم. 
و آمار  شودمیو این مداخله تست  ریزیدمیبرنامه مداخله  هاآنو بر اساس  کنیدمیتحقیق تعریف  هایمدل

 .شودمیو کار تمام  گیرندمی

در این در جامعه نسل جوان ایران و جوانان قمی کار کند.  خواهدمیکسی  مثال  در حوزه مطالعات اجتماعی 
اما ؛ زنندمیمیدانی را رقم  هایتحقیقو  کنندمیآماده است. مدل را طراحی  کامال  میدان آزمایشگاهی زمینه 
 شناسیروانمثل مطالعات اجتماعی و  توانیمنمیدر مطالعات تاریخی  مثال  دهد نمیهایی این روش جواب یکجا

. گاهی اوقات اسناد، اخبار مانده استباقیگذشته است و اسنادش نیز مربوط به سند درست کنیم. تاریخ 
وجود  هانوشتهسنگطبیعی مانند  صورتبهدر کتاب آمده است و گاهی اوقات اطالعات  است کهاطالعاتی 

و بر اساس آن  آورنددرمی زیرخاکرا از  هانمونهاست که  شناسیباستان هاینمونهدارد و گاهی اوقات مانند 
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سند درست کنیم.  توانیمنمیتاریخ، گذشته است و ما  هرحالبه. زنندمیتاریخی خودشان را رقم  هایفرضیه
تاریخ این است  هایدشواری. یکی از ایمبودهر سال قبل باستانی تولید کند و بگوید ما هزا آثار تواندنمیآمریکا 

که شما بگویید که به روشی رسیدید که توانستید  افتدمیاتفاق  ندرتبه بسیارنیست و  گسترشقابلکه اسناد 
 سند جدید تولید کنید.

که اسناد  آنجاییکنیم. تا  گیرینتیجهو  برداریبهره خوبیبهنیست باید از اسناد گذشته بتوانیم  چنیناینچون 
 آثارتاریخی است و گزارش داریم و  هایدوره. یک دهدمیعادی جواب  هایروشکافی وفور دارد  اندازهبه

مطالعات  ازنظرهایی یکجا. ولی دهیممیوجود دارد. این کار را انجام  هااینو سکه و امثال  نوشتهسنگباستانی و 
وجود دارد و امکان گسترش آن نیز نیست. محقق در  محدودیت طالعاتااست. یک مجموعه  بستبنتاریخی 

 .نیست طوراینباید چکار کند؟ آیا تحقیق را تعطیل کند؟ نه  اینجا

و اطالعات و  شودمینقش محققان، ویژه  گویندمیاست که  اینجاو  آیدمیجدید به کار  هایروشآن  اینجا
. بسیاری از کارهایی کندمیهش اثر های پژومدلذهنی در طراحی  هایخالقیتو  خوردنمیی به درد تالش کم  

که  کنندمیگاهی اوقات از داخل اسناد ما یک اطالعاتی را استخراج  دهندمیانجام  هاغربیکه مستشرقان و 
. این مرهون زحمت کمی نیست بلکه مرهون آوریمنمی به دستهم روی آن تحقیق کنیم  صدسالخود ما 

 پژوهشی است. هایمدلخالقیت در 

اسناد را  ،جدید هایروشپژوهشگرانمان بکار بیاید و از درون  هایخالقیتکه به گمانم باید  ازآنجاهایییکی 
 دانیممیمحدود است و  ،زیرا اطالعات؛ است السالمعلیه بازخوانی کنیم همین دوران تاریخی امام سجاد

که در طول این دوره  فهمیممی. فهمیممینتایج این دوره تاریخی اتفاقات بسیار مهمی افتاده است؛ این را از 
 گزارش تاریخی نداریم. هاآنسی و اندی سال اتفاقات زیادی افتاده است که برای 

که پنهان مانده است پیدا کنیم؟  ایواقعهموجود دسترسی به  اطالعاتکه از درون همین  شودمیحاال چطور 
از این  است کهرا به حرف دربیاورد. کار پژوهشگر این  اطالعاتدی هستیم که این جدی هایمدل نیازمند اینجا

کاری که روی تاریخ نیشابور شد  مثال  اسناد خاموش اطالعات جدید را گزارش کند. چند نمونه عینی وجود دارد. 
که شهرهای مختلف ببیند  خواستمیو  کردمیو محقق بر روی دوره تاریخی قبل از اسالم و بعد از اسالم کار 

اسالمی ایران در چه دوره تاریخی مسلمان شدند؟ گزارش نیز زیاد وجود ندارد. فتوحات داریم ولی فتوحات 
این کار را اول انجام داد و آن را بر روی کل اسناد رجالی  محقق این تحقیق،. کندنمیداللت بر اسالمی بودن 

یک منطقه از ایران در نظر گرفته  عنوانبهبرده بود و آن را توسعه داده بود. ایشان در آن مقاله تاریخ نیشابور را 
ز کجا ا ؛ کهایرانی و اسالمی را مشخص کرده است هایاسمرا بررسی کرده است و  نیشابوراست و اسناد تاریخ 
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 هااین مقایسهو با  شوندمیعربی و اسالمی تبدیل  هایاسمایرانی هستند و از کجا به  هایاسم، هااسماین 
همین اسنادی  هااین. اندپیداکردهنشان داده است در این منطقه تاریخ نیشابور از این حدود، گرایش به اسالم 

 .کندمیو اطالعات جدید را از آن استخراج  وردآدرمیاین محقق است که به زبان . خوانیممیاست که 

یک تکنیک  بساایمرتبط نیست ولی  ،ظاهربه ،اطالعات، کم نداریم ولی اطالعات ،ما در این دوره تاریخی
مرتبط کند و بتواند از احوال شیعه و فرهنگ تشیع  السالمعلیه این اطالعات را با زندگانی امام سجاد ،پژوهشی

 توانمیبگویم یک چنین کارهایی  کهایندر این دوره یک خبرهای جدیدی به ما بدهد. این عرض کردم برای 
 انجام داد.

انجام داد. یک  توانمیشاید پانزده سال قبل به ذهنم رسید که یک چنین کاری را در این مقطع تاریخی 
خدمت  خواهممینیز به ذهنم رسید و  چیزییککردم و به دنبال ساختن یک مدل بودم.  آوریجمعرا  اطالعاتی

 آورید. به دست تریتازهشما گزارش بدهم و شاید بتوانید آن را تکمیل کنید و چیزهای 

 دادم: انجامدو کار 

. ین دوره تاریخی استتاریخی ا هایجریانو اطالعاتی که مرتبط با  هاجریانیک مدل در بازخوانی  -1
چه  هااینبا  السالمعلیهدر این دوره تاریخی بودند و امام  هاییجریانکه چه  کنممیرا گزارش  هااین

داشتند؟ این کنش و واکنش برای تشیع  السالمعلیهبا امام  ایمواجههچه  هااینداشتند و  ایمواجهه
یک اینیعه در این دوره تاریخی چگونه رقم خورد؟ داشت؟ و سرنوشت تفکر شیعه و تاریخ ش ایماندهچه 

 است که باید این اسناد را به زبان دربیاوریم. مدل

زیرا عرض کردم حداقل بنا ؛ در جلسه آینده گزارش بدهم کنممیاست. سعی  شناختیجامعهیک مدل  -2
عطف بزرگ تاریخ تشیع است. دوره انتقال به جامعه سازی  نقطهبر فرضیه ما این دوره تاریخی یک 

. گفتیم که تا گیردمیجامعه شیعه از این دوره تاریخی است که شکل  اصال  یعنی ؛ اعتقادی شیعه است
تاریخی است که جامعه سازی شیعه شکل  دورهاین  جامعه شیعه نداریم. ،تاریخی دورهقبل از این 

تشیع به همین دلیل و ادبیات و ترمینولوژی مرتبط با تشیع از این دوره  . عرض کردیم که مفهومگیردمی
 بعدازاینبا شیعه  شدمیشیعه گفته  قبال  را قیاس گرفت که اگر  هااینو نباید  شودمیتاریخی عوض 

که به ما کمک  خواهیممیبه دلیل همین شکل جامعه شیعه. یک مدل اجتماعی نیز  کندمیتفاوت 
نظم اجتماعی  گیریشکلجامعه شیعی، مفهوم جامعه چیست؟ عناصر  گوییمیمکند که وقتی 

است؟  کدامرا از جامعه دیگر تشخیص داد  یک جامعهدر آن  توانمیکه  هاییشاخصچیست؟ و 
که هابس اولین نظریه  ایدورههشت تئوری وجود دارد. از  بارهدراین جدید شناسیجامعهدر  دانیدمی
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و  کنممیاست. گزارش اجمالی آن را عرض  شدهمطرحجدید را داد تا دوره معاصر که سه چهار نظریه 
 هایمدلمارکسیستی و هم  هایمدلرا نیز عرض خواهم کرد. هم  امرسیدهمدلی که خودم به آن 

و یک نظریه پایه جامه شناسی  شناسیجامعه. یک مدل اندکردهمطرح  اخیرا  که  هاییمدلراست و هم 
بر اساس چه مدلی باید  کنیممیالزم داریم تا به ما کمک کند تا ببینیم وقتی جامعه شیعه را تحلیل 

 تحلیل کنیم.

 یدمندشیعه حائز اهمیت است و  تاریخیبرای تحلیل این دوره  دوپایهاست که این  رسیدهمیاز قدیم به ذهنم 
 کار کند. مسئلهبه شکل روشنی روی این  یکس

و  کنممیروی این موضوع کار کنم همین را به دوستان گزارش  کنممیبه این دلیل که بیش از این فرصت ن
 ترراحت. در آنجا یک مقداری کار شویممیدوره تاریخی  بعدازاینو وارد مرحله  کنیممیبقیه را به خود شما واگذار 

 .امکردهبیشتری کسب  اطالعاتاست زیرا اسناد داریم و خود من نیز 

در بخش اول که گفتیم یک تکنیک پژوهشی الزم داریم که ما را کمک کند تا بتوانیم اطالعات این دوره را از 
این است که شما با یک  کندمی. یکی از کارهایی که روش تحقیق نظم بدهیمپریشانی خارج کنیم و به آن 

 هایگزارشکند و سر جای خودش بنشیند و از  پیداباید نظمی  هستید که مواجهتاریخی  اطالعاتمجموعه 
 و استنتاج کنیم. دربیاوریمتاریخی حرف 

 

  وری  السالمعلیهسجاد امام  بر شاخص های اطالعات دورهمرر

و  السالمعلیهاین دوره را در مورد امام سجاد  تااطالعیم توانمیکه ما بر اساس سه شاخص  رسیدمیبه ذهنم 
 یرامون حضرت در جامعه شیعه را نظم بدهیم.حوادث پ

 اطراف خودشان هایپدیدهبا  السالمعلیهبرخورد امام یکی اطالعاتی است که در مورد  -1
. از زمانی که از السالمعلیهدسته از اطالعات ما است. به یک معنا بگوییم سیره امام  یکاین. گذردمی

فرهنگی و افراد برخوردهایی  هایگروهسیاسی،  هایگروهکربال بازگشتند با شرایط سیاسی و حاکمیت و 
موضع مقابل  کهاینو حرف زدن و داوری یا  نشینیعقباعم از سکوت،  اندگرفته. حال موضع اندداشته

 سیره بگوییم. هااینحضرت در برابر طرف مقابل. به  هایواکنشیعنی  انددادهپاسخ  ایگونهبهرا 
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 السالمعلیهمقابل امام  هایگروههمه  :مقابل هایجریان گیریموضعمربوط به  هایشاخص -2
در برابر امام  شکلییکو حاکمیت سیاسی و شیعیان در طبقات مختلف، به  هاجریاناز افراد و 

. کندمینیز به ما کمک  هاآن بندیطبقه. بیرون کشیدن این رفتارها و انددادهرفتاری نشان  السالمعلیه
امام در فالن جا بودند و فالن  مثال  که  انددادهیک گزارشی  السالمعلیهدر مورد زندگی امام  کهاین مثال  

یعنی نوع واکنشی که طرف مقابل نشان داده ؛ رفتار را از خودشان نشان دادند یا این روایت را نقل کردند
 السالمعلیهبل با امام مختلف در مقا هایگروهکه هرکدام از  هااین هایشاخصاست. باز بیرون کشیدن 

 بندیطبقه. این نیز باید اندکردهرا تحلیل  السالمعلیهرفتار امام  جوریک هاگروهاز این  هرکداممهم است. 
. در پرانتز عرض کنم یکی از اشتباهات معمول ما در دربیایدخام تاریخی  هایگزارشاز این شود و 
 آنکهحال. کنیممییک خبر برخورد  عنوانبهاسناد فقط تاریخی این است که با اطالعات و  هایپژوهش

اهمیت  تنهاییبهیک خبر  وقتهیچ گویندمیاین خبر یک مخبر نیز دارد. در تحقیقات تاریخی جدید 
؟ )زاویه دید( یک حادثه را سه نفر شودمیاین خبر توسط چه کسی گزارش  است کهندارند بلکه مهم این 

ید این خبر را معنا کنید. نشان خواهم داد که توانمیا شما زاویه دید را نبینید نو ت کنندمیگزارش  جورسه 
است و  شدهمنتقل ایسلسلهبشناسیم کسی را که این خبر را نقل کرده است و در چه  کندمیچقدر فرق 

. این نیز شاخص دوم که بگوییم دهدمیتحلیل ما را از خبر تغییر  مسئله؟ این اندبودهدارای چه رویکردی 
 چه رفتاری داشته است؟ السالمعلیهطرف مقابل امام 

از اطالعات تاریخی  ایپارهزیرا  :مربوط به نتیجه و برآیند این کنش و واکنش هایشاخص -3
شیعه و جامعه کلی اسالمی  جامعهبرای  است کهما مربوط به حوزه اول و دوم نیست. مربوط به نتایجی 

با جریان  السالمعلیهده است. گاهی اوقات ما از روابط و به تعبیر امروز از فرآیندهای تعامل امام پدید آم
نسبت  السالمعلیهموضع مقابل امام  دانیممیمقابل یا هیچ اطالعاتی نداریم و یا اگر داریم ناقص است. 

گاه نیست. ماجرا طبیعی است؛ چ چه یشانا ون عرض کردم شرایط خاص بوده است؟ ولی از برخورد امام آ
امام چیست؟ بنی مروان در مقابل  السالمعلیهموضع حاکمیت سیاسی در مقابل امام  مثال  است. 

ی در اختیار داریم ولی موضع امام را در هایگزارش؟ فرض کنید کنندمی گیریموضعچه  السالمعلیه
برآیند چنین کنش و واکنشی در بیرون چه اتفاقی  دانیممیولی  دانیممیبرآیند را ن دقیقا  . دانیممین اینجا

 درنتیجهمختلف صورت گرفته است  هایگروهافتاده است؟ این نتایج و حاصل رفتارهایی که بین امام و 
 بیاید. بندیطبقهموردی داریم. این قسمت سوم نیز باید در  صورتبهاش نیز گزارش تاریخی 

 



 ekalam.irپایگاه مطالعاتی علم کالم | 
7 

در  هاگزارش، رفتار جریان مقابل و برآیندی که از این السالمعلیه بر اساس این سه دسته شاخص، رفتار امام
و  السالمعلیه زمان امام سجاد هایجریانرا مبنا قرار بدهیم و از نقطه مقابلش  هاشاخصتاریخ داریم؛ اگر این 

 تاریخی بازشناسی کنیم یک نظم جدید در اطالعات این دوره گیرندمیکه داخل این جریان قرار  هاییشخصیت
 ، نتایج جدیدی را بگیریم.هااینو شاید از درون این نظم جدید و ارتباط  آیدمی به دست

 

  علیه السالمامام سجاد  های فعال در دورانگروه 

از این دوره تاریخی داریم پنج گروه به یک معنا و شش گروه به معنای دیگری،  اآلناطالعاتی که تا  درمجموع
 اطالعاتیفعال هستند. این شش گروه را اگر در نظر بگیریم و  السالمعلیهدر این دوره تاریخی در کنار امام سجاد 

وییم در مقابل کنیم و بگ بندیدستهکه عرض کردم وجود دارد بر اساس این سه شاخص، ذیل این چند گروه 
 ترآمادهفضای تحقیق  مقداریبا توجه به این سه شاخص وجود دارد. یک  یاطالعاتچه  هاگروهاز این  هرکدام

یعنی بزرگان تاریخی که خود شیعیان  هایگزارش. نتایجی که حتی رسیممیو ما به یک نتایج دیگری  شودمی
، بر در کتب رجالی آمده است بعدا  ی که هایگزارشخواندیم تا  را در اسناد قدیمی اشنمونهو  انددادهبه ما شیعه 

همراه شویم  هاآنممکن است با  یکجایییعنی در ؛ کندمینیز تغییر  هاآن هایاستنباطاساس این تحلیل حتی 
یک گام جدید در بازشناسی این دوره تاریخی  شودمیکه  کنممیهایی همراه نشویم. به همین دلیل عرض یکجاو 

 برداشت.

 نگفته بودیم: بندیدستهگفته بودیم ولی شاید به این  قبال  را  هاآناین پنج گروه را معرفی کنم. برخی از 

یک خط فعال که قدرت سیاسی نیز  عنوانبه هاامویدر این دوره تاریخی خط  :هاامویجریان  -1
و در  گیرندبه دست میقدرت فرهنگی را نیز  بعدا  و  گیرندمی به دستریخی در این دوره تا تدریجبه

 هایجریانو بر  شوندمیفرهنگی تبدیل  منازعبیبه قدرت  السالمعلیهاواخر دوره امام سجاد 
فرهنگی دیگر به دلیل داشتن قدرت سیاسی و بکار گیری عمله فرهنگی از بین نخبگان فرهنگی 

 .کنندمیپیدا  رقیب تفوق هایجریان

یا نه که  امکردهاین را عرض  دانمنمی :غیر شیعیجریان ستیزندگان با خط اموی است اما  -2
کرد.  گذاریپایهرا  امیهبنیکه از زمان خلیفه دوم شکل گرفت نوعی تقابل با خط  طورکلیبهخط مدینه 

. شودمیدیده  وفوربهولی در تحقیقات اهل سنت  آیدمیکمتر  مسئلهدر تحقیقات شیعی این  معموال  
: خط مدینه و خط شودمیکه در حریان سنی دو جریان مهم از زمان خلیفه دوم فعال  کنیممیتوجه ن
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هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ  کندمیشام. خط شام با محوریت معاویه و حرکتی که ایجاد 
 کنندگانمقاومتکه خود عمر در آغاز یکی از  انگیزدبرمیمدینه  از درونرا  هاییمقاومتفرهنگی 

شام در برابر خود عمر حساس شود و آن خط ابوسفیان و پیروان خط  شودمیاصلی است که سبب 
و حتی بحث اتهام کشتن عمر را در  شوندمیدر مقابل تیم و عدی نیز فعال  هاشمبنیقریشی مقابل 

که میان عایشه و  هاییتقابلتا  گذارندمیشام  و خطتاریخی به گردن خود معاویه  مطالعاتبرخی از 
. داستان ابوهریره در میانه کشاکش خط شام و خط مدینه است. عبدالله بن گیردمیمعاویه شکل 

و در دوران  گیردمیدر خط مدینه و مقابل خط شام است. این از زمان خلیفه دوم شکل  سویکعمر از 
در طول این بیست سال تحکیم پیدا  السالمعلیهت معاویه بخصوص بعد از صلح با امام حسن حاکمی

این دوره  که معاویه کشید مدینه را با شام همراه کند ولی در آخر نیز موفق نشد. در هایینقشه. کندمی
ص در است تضاد میان مردم مدینه و شام بخصو السالمعلیهتاریخی که دوران امامت امام سجاد 

باید این دوره تاریخی را از این منظر مطالعه کنند؛  باریکجدی است.  کامال  بخش فرهنگی و سیاسی 
تا داستان  افتدمیاز بعد از عاشورا، از واقعه حره که اتفاق  افتدمیاتفاق  حوادثی که در مدینه آن موقع

همچنان ادامه  مسئلهملک. این تا ماجراهای دوران هشام بن عبدال هاآنزبیریان و بیعت مدینه با 
دارد و در درون مدینه همیشه نوعی مقاومت در برابر سیاست شام وجود دارد. این جریان در کنار امام 

عایشه و امتداد او زبیریان  هاآنحضور دارد و فعال سات. دو شخصیت محوری  السالمعلیهسجاد 
. ان شاء کنندمیو با عایشه همراهی  فرهنگی فعال هستند ازنظرهستند که بعد از شکست سیاسی 

را سر جای خودش بنشانم و ثابت کنم که با این  تاریخی اطالعاتخواهم کرد و این  شناسینشانهالله 
 شود. بازخوانیدوباره  هاگزارششکل باید 

؛ خط هستندفقهای مدینه غیر از سعید بن مصیب که گرایش شیعی دارد همه در این  تقریبا   جریان درون مدینه و
 مقابلفرهنگی و سیاسی خط مدینه و مقاومت در  الحمایهتحتیعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر و عروه بن زبیر 

 حکومت شام هستند.

ی جریان تند یک ؛است. این جریان نیز دو جریان استکوفه  این جریان مرکز :جریان تند شیعی -3
و با قیام مختار شرایط نشان  دارندفاصلهاز هم  هااینسیاسی و دیگری جریان تند فرهنگی است. ابتدا 

اتفاق میافتد و سرنوشت این دو جریان در کوفه با هم پیوند  همزیستییک  هااینبین  دهدمی
 السالمعلیهن امام باقر و حاصل خواهم گفت که در دورا نتیجه هایشاخصان شاء الله در  .خوردمی

خط غلو  گیریشکلبر اساس این، یک تحلیل جدیدی از جریان غلو خواهیم کرد که خواهیم گفت 
گاهی  کهایندر کوفه محصول این ازدواج میان دو جریان تند سیاسی و جریان تند فرهنگی است. 
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. اجمالش این است که کنیممی ما آن را معنا کنندمیغلو سیاسی و آن را معنا ن گویندمیاوقات برخی 
دو جریان خاص در کوفه وجود دارند. البته همه کوفه این نیست و بخشی از کوفه در گروه چهارم قرار 

گزارش کرده است این  هاآنیی که بارز هستند و فعالیت آشکار دارند و تاریخ از هاآنولی  گیردمی
و به  انددادهازدستاز عاشورا صبر و تحمل را  بعدجریان هستند. گروه تند سیاسی کسانی هستند که 

هر دلیل معتقدند باید در عرصه سیاسی کارگزاری کنند و فعالیت کنند و برای خودشان سهم مشخص 
آورند. بروید در آن فضای بعد از  به دستکنند و حقوق شیعه یا حقوق خودشان را در این دوره تاریخی 

ندارد و جنگ قدرت در جامعه اسالمی شکل گرفته است و  عاشورا که دیگر استقرار سیاسی وجود
حاکمیت هستند. این جریان تند سیاسی  گرفتندنبال پیدا کردن جایگاه قدرت و دست  هایگروههمه 

مختلفی هستند؛ توابین، مختار به عنان یک  هایگروهنیز  هاایننیز از همین دسته است. البته 
رگی مانند ابوالطفیل عامر بن واصله، ابوعبدالله جدلی و تا صحابه بز شخصیت سیاسی این دوره

مستعد تحرک  کامال  هستند که در گوفه حضور دارند و  هاییجریاندیگران تا ابراهیم بن اشتر، همه 
خورده گروه و خورده جریان است. خورده جریان  یکاینسیاسی و حضور در صحنه قدرت هستند. 

در این مجموعه  کسانی دهدمیتاریخی نشان  هایگزارشاست. دوم جریان تند اعتقادی و فرهنگی 
، برداشتشان السالمعلیهمدارند؛ نسبت به مقامات ائمه  هاییتندرویوجود دارند که به لحاظ اعتقادی 

 آخرالزمان، نسبت به روایات مربوط به السالمعلیهو امام علی  السالمعلیهم بیتاهلنسبت به روایات 
یعنی گروه اول ؛ را اظهار کرد هاایننیز این است اعتقاد دارند که باید  هاآنیژگی و ظهور موعود. و

 تدریجبه. کنندمیاعالم  کامال   هااینصبر فرهنگی و اعتقادی ندارند.  هااینصبر سیاسی ندارند و 
فوذ پیدا ن هاایندر میان  شدتبهغالیانه  هایحرفنیز ندارند و  ایضابطه هااینکه  شودمیمعلوم 

در اواخر این دوره . ( هستندگروه سوم )خط تندروی شیعی در درون کوفه مجموعا   هااین. کندمی
 صورتبهولی  شناسیمنمیاطاعات  ازنظرنام چند نفر آورده شده است که ما این چند نفر را  تاریخی

 هاایندر برابر  السالمعلیه؛ موضع امام گذاریممیجمعیتی گزارش داریم. آن سه شاخص را کنار هم 
 هاایناین پدیده در کوفه وجود دارد، حرکتی که خود  دهدمیاست که نشان  هاییشاخصیکی از 

یم توانمی. این سه شاخصی است که شودمیو برآیندی که در این دوره تاریخی حاصل  دهندمیانجام 
 نظرصرفعه شیعی ببینیم. این حاصل جریان تند سیاسی و جریان تند فرهنگی را در جام هاینشانه

 کهاینی که وجود دارد خودش بهترین نشانه است بر هایواکنشرفتار امام و کنش و  هایشاخصاز 
 دهدمی. معجزه که نشده است. تاریخ محصول یک فرآیند است. این نشان افتدمییک اتفاقاتی دارد 
که در  شودمیین توده اجتماعی و فرهنگی جامعه جریان دارد و حاصلش ا زیرپوستکه یک فرآیندی 

 .افتدمیاتفاق  جامعه
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 السالمعلیهشیعی است. قبل از امامت امام سجاد  اوال  یعنی جریانی است که  :خط شیعی فرهنگی -4
هستند. با حضرت در  السالمعلیهاصحاب امام علی  عمدتا   هااینیک جریان شیعی وجود دارد.  عنوانبه

 و در دوران سخت معاویه همچنان بر والیت امام علی اندکردهو والیت خود را ثابت  اندبوده هاجنگ
است.  هااینشاخص اصلی نگاه و فکر  عنوانبه السالمعلیه. والیت امام علی اندماندهپایدار  السالمعلیه

و  فرهنگی و اجتماعی هایگرایشالبته به دلیل همین آشفتگی در این دوره تاریخی ممکن است 
را همین عالئق و  هااینسراغ داریم شاخص مهم  هاایناعتقادی متنوعی داشته باشند ولی آنچه از 

. این جریان فرهنگی هم در کوفه است و هم در داندمی السالمعلیهم بیتاهلارتباط جدی با خاندان 
 هااینبن مصیب. مانند سعید  شودمیاز آن در مدینه دیده  ایشاخهبصره است و هم در واسط است. 

 جزو. این گروه آیندمیپروژه تقابل سیاسی ندارد. این غیر از گروه پنجمی است که تازه به سمت تشیع 
خاندان رسمی شیعی هستند و سابقه دارند و در این دوره تاریخی نیز خواهیم گفت که چه موضعی در 

 ؟کنندمیپیدا  السالمعلیهبرابر امام سجاد 

از  ایمجموعهدر کنار این چهار جریان بدنه اجتماعی جامعه اسالمی  :شیعی غیرجریان عمومی  -5
برای این گروه  گردیممیهرچه  فعال  نخبگان و عوام در این مجموعه هستند تا جریان عمومی جامعه. 

را  هاآن، حالدرعیناز چهار گروه قبل وابسته نیستند و  کدامهیچ. به بینیمنمیهیچ نشانه خاصی 
. بر اساس آن سه شاخصی که عرض کردم. یا امام بینیممیعناصر فعال در این دوره تاریخی نیز  انعنو به

تاریخی در مورد برآیند این تعامل در  هایگزارشدر مقابل امام، یا  هاآنیا  واکنش دارند هاآندر مقابل 
 .کندمیچیزهایی را نقل  هااین چهره

باید بر اساس این سه شاخص نسبت به این پنج گروه، اطالعات را تنظیم در این مدل مطالعاتی که عرض کردم 
 کنیم.

از زمان امام هستند که ؟ فرمودید یک گروه از شیعیانی کنیدمیمعرفی ن اجماال  گروه ششم را  :سؤال
  .شوندمیبه بعد به ایشان متمایل  السالمعلیهسجاد 

. وقتی آن اطالعات را کنیممیصحبت ن اآلناست و  گیریموضعدیگر نتیجه  هااین: پاسخ
 نتیجه و برآیند خواهیم گفت. عنوانبهگذاشتیم 
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چه  هاایندر مقابل  السالمعلیهخام نگاه کردیم. صحبت در این است که امام  صورتبهاین پنج گروه را  اآلنما 
؟ حاصل این کنش و واکنش دهندمیچه واکنشی نشان  السالمعلیهنسبت به امام  هاآنو  گیرندمیموضعی 

چه برآیند و نتیجه مثبت  تشیعیعنی در این نقطه عطف تاریخ ؛ شیعه جامعهآن  گیریشکلچه شد؟ در راستای 
در گروه پنجم چه کسانی شیعه شدند نتیجه این تحقیق  کهاینیا منفی یا خنثی برای جامعه شیعه گذاشت؟ پس 

شش گروه، شاید این گروه پنجم را بشود به دو گروه تقسیم کرد. عرض کردم پنج یا  کهایناما ؛ و تحلیل است
کسانی هستند که اهل فقه و روایت هستند و کنشگران  معموال  یک گروه گروه طبقه نخبگانی این جریان است که 

 هااین. یک گروه از کنندمییک نوع تعاملی  السالمعلیهاجتماعی هستند و افراد شاخصی هستند و با امام 
یعنی طبقات عمومی جامعه هستند. از موالی هستند، از افراد ساده اجتماعی ؛ خنثی هستند کامال  ادی افر 

که نشان  بردنمی هاآناجتماعی هستند که گاهی اوقات تاریخ حتی اسم نیز از  پایهدونهستند، از افراد طبقات 
 کهاینغالمان هستند یا  اشنمونهیک  مثال  . داندمیارزش ندارای را نیز  هاآنگزارشگر حتی نام بردن از  دهدمی

. نامی از آن اندفرمودهآمده است و حضرت نیز چنین  السالمعلیهفردی خدمت امام  مثال  آمده است که در تاریخ 
مهم بوده است بیان  السالمعلیهکه آن فرد اهمیتی ندارد ولی چون موضع امام  دهیممیو احتمال  بردنمیفرد 

که حداقل آن زمان و برای روایت کنندگان  دهدمیاما اگر اسم بیاید نشان ؛ ام فرد نیامده استشده است و ن
 بوده است. ذکرقابلو  شدهشناخته

یعنی ؛ در این دوره تاریخی و در دوره بعد هستند تأثیرگذاریک گروه نیز نخبگان هستند و این خیلی مهم است و 
 هااینولی بخشی از هویت  گیرندمیو از ایشان خط  شوندمیملحق  السالمعلیهکسانی هستند که به امام 

شدند یا فاصله گرفتند  السالمعلیهاز یاران خالص امام سجاد  هاایناست. خواهم گفت که  غیر شیعیشخصیت 
ند این است که خود این افراد علمی و فقهی هست هاآن هایویژگییکی از  کنیممی شناسینشانهرا  هااینوقتی 

مختلف و فقهای مدینه  هایگروهو جزو روات هستند و به همین دلیل که شخصیت فرهنگی اجتماعی هستند با 
که خود این فرد، شخصیت خاص کنشگر و  شودمی. این معلوم کنندمینیز مرتبط هستند. از بصره نیز روایت 

این جریان )جریان نخبه  السالمیهعلخواهیم گفت که در تعامل با امام سجاد  شناسینشانهفعالی است. در 
دارند ولی یک مقدار از مرکز به  تأثیرپذیریو  آیندمیی که داخل در جامعه شیعه حالدرعینگرایانه گروه پنجم( 

 گیریشکلکه خواهم داشت بحث مرکز و حاشیه را خواهم گفت که  شناسیجامعه. در آن مدل روندمیحاشیه 
اخیر از کسانی هستند که به  هایگروهبر محور مرکز و حاشیه است.  کنیممی اجتماعی که از آن دفاع آن مدل

نیروی گریز از مرکز که خواهم گفت بر چه محوری  شوندمیو اگر نزدیک  شوندمیهسته جامعه شیعه نزدیک ن
. در مدل ماندمیولی در دایره جامعه اعتقادی شیعه  کشاندمیهستند از مرکز به حاشیه جامعه شیعه 

 آن عرض خواهم کرد. شناسیجامعه
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گزارشی نداریم. بیرون  السالمعلیهفعال در محیط امام سجاد  جریانیک  عنوانبهاز خوارج در این دوره تاریخی 
فعال هستند. در منطقه بصره و خوزستان و فارس امروز را زیر سلطه سیاسی  السالمعلیهاز محیط امام سجاد 

نداریم. در  هاآناز فرایندهای  تأثیریجامعه شیعی گزارش یا  هایواکنشکنش و اما در محیط ؛ دهندمیقرار 
 .دهدنمیبه ما ارائه  اینشانههیچ  شناسینشانه

کنیم. فرض  بندیدستهرجالی وجود دارد را  ازنظری که هایگزارشبر اساس این پنج یا شش گروه باید مجموعه 
وجود  السالمعلیهبا امام  هاآنی از ارتباط هایگزارشاست که  شده بردهنامکنید اگر حدود دویست شخصیت 

در حد  درگذشتهقرار بدهیم. این کار را  هاگروهدارد اولین قدم این است که این دویست شخصیت را در این 
 دانیدمیدیگر.  هایگروهدر  طورهمینچه کسانی هستند و  هاامویدر خط  مثال  . امدادهموجود انجام  اطالعات

 هاآن گیریموضعدقیقی از  هایگزارش گردیممیاز اطالعات مفقود است. اسم داریم ولی هرچه  ایپارهکه 
قرار بدهیم و اگر توانستیم از نوع  فهرستییک محقق مجبوریم نام این افراد را در  عنوانبهنیست طبیعی است 

 یفهرستقرار بدهیم و اگر نتوانستیم در  گروهی در آن احتمال صورتبهبرخورد و ارتباطاتش او را پیدا کنیم و 
 قرار بدهیم. سؤالعالمت  صورتبه

دارند حدود شصت نفر هستند.  السالمعلیهفرض کنید کسانی که تعلقات شیعی قبل از دوران امام سجاد 
ر قیام د هاییشخصیتچنین گفت. خط شیعی تند سیاسی  توانمییقین یا ظن قریب به اطمینان  صورتبه

 هاآننام نبرده است. سخنشان هست و گزارش از حضور  هاآنمختار هستند و افرادی نیز هستند که تاریخ از 
اسم دارند و مشخصات  چنین اعتقادی دارند ولی نام ندارند و گاهی اوقات دهدمینزد امام هست که نشان 

 زیادی هستند. زیادتری ندارند. خط سیاسی شیعی و خط تند فرهنگی شیعی تا حدود

دیگر تشیع قبل از امام نیستند و سابقه تشیع  هااین؛ ایمکردهخط جریان عمومی را دو گروه  فهرستدر این 
ندارند. وقتی در مورد شخصی گزارش شیعی داده شده است و گفته نشده است که از اصحاب امام علی 

او را بدون  اندکردهمتصل ن السالمعلیهم بیتاهلنبوده است و به خاندان  السالمعلیهو امام حسن  السالمعلیه
کردیم. در بخش نخبگان و یا عمومی  بندیدستهیعنی جزو گروه آخری هستند. این را نیز ؛ نامندمیسابقه تشیع 

 .ایمدادهقرار 

 ولی مهم تحلیل آن است. امدادهاین مقدارش را انجام 

خودش دو سه کار پژوهشی  هااینولی کار روی  کنممینمونه عرض  عنوانبهمواردی را  هاایناز هرکدام از 
خودشان یک دامنه اجتماعی و هستند  اینجافرادی که در گاهی اوقات ا کهاین. بخصوص خواهدمیمفصل 

کند خودش  نسبت به خط شام را بررسی السالمعلیهاگر کسی بخواهند موضع امام  مثال  فرهنگی گسترده دارند. 
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از دوران معاویه تا این دوران  شانسابقهکیست؟  شانفکری هایآدمچه کسانی هستند؟  هااینیک پروژه است. 
 .طلبدمیکار مستقل  چیست؟ یکی دو نمونه را عرض خواهم کرد ولی خودش یک

باشد.  کارشده . شاید در حوزه عربیخواهدمیخط فرهنگی مدینه مقابل شام یک تحقیق بسیار دقیق و عمیق 
 هاآن فرهنگی گیریموضعه اجتماعی و سیاسی و کز شود که این جریان چیست؟ پیشینالزم است کسی متمر 

 چیست؟

 مستقلی ندارند. هایگیریموضعاست.  خوردهگرهتصورم این است که جریان خط عثمانی با جریان مدینه 

این است که از بعد از دوران  ترمهمولی  گرددبرمی قبیلگیبه گرایش  هاکشمکشاز این  ایعمدهالبته بخش 
یعنی زبیریان قبل از این ماجرا یک ؛ قدرت است مسئلهمعاویه یک محور جدیدی به آن اضافه شده است و آن 

 عنوانبهباید  حتما  و  کندمیتحلیل روی آن است و زبیریانی که در آستانه گرفتن قدرت پیش رفتند داستانش فرق 
سیاسی تحلیل کرد. خود عایشه بسیار  کامال  نگاه کرد و رفتارشان را باید رفتار  هاآنسیاسی به قدرت رقیب 

د توانمیاست و نتایج کارهایی که انجام داد و بازمانده کارهای او عبدالله بن عمر در این دوره تاریخی  تحلیلقابل
 شن شود.پنهان آن نیز رو هایالیه کهاین شرطبهبه این پژوهش کمک کند 

 گذاریفاصلهجامعه شیعی و  گیریشکلپس سیر بحث را داشته باشید. دنبال این هستیم که نشان بدهیم که 
را ارائه  شناختیجامعهجامعه شیعی از غیر شیعی چگونه شکل گرفت؟ گزارش آن را عرض خواهم کرد و تحلیل 

را تمام  السالمعلیهرسانیم و دوران امام سجاد ب جاییبهبحث را در دو سه جلسه آینده  کنیممیخواهم کرد. سعی 
 کنیم.

 توجه 

 هابحثرا در حوزه مدینه در دست اقدام دارند تقاضا کردیم محورهایی را از این  ایپروژهاز آقای حسینی زاده که 
 ایمجموعهاستخراج کنند که دوستانی که مایل باشند در قالب مقاله کار کنند و ما نیز حمایت کنیم و در یک 

در دو سه  احتماال  منتشر کنیم. عزیزانی که مایل هستند لیست را بگیرند و « جستارهای مدرسه مدینه» عنوانبه
جلسه آینده نیز چند موضوع دیگر به آن اضافه بشود. دیگر ادامه جلسات در قالب همان کار پژوهشی باشد و 

 دیگر در این جلسه مطرح نشود.

 اصل کار شخصی بود و ان شاء الله با کمک دوستان، این کار کامل شود.مطالبی که عرض کردیم ح

 


