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  راهی سنت و حقیقت؛  ابوطالب در دو

  کنش بر مبنای تئوری انتخابتبیین 
  

  ١سیدعلیرضا واسعی
  

  

 دهیچک
های بزرگ دوره پایانی تاریخ های تاریخی، یکی از شخصیت ابوطالب، برپایه داده

جاهلیت عرب و عهد آغازین اسالمی و دارای  نقشی موثر و مثبت در حیات نبوی بود. وی با 
انواده و انسجام آن، محافظت از اینکه به حکم جایگاه سنتی خود، سه مأموریت دفاع از خ

ها و باورهای پذیرفته شده را بر نظام قبیله، شهر و ساختار آن، و ایفای نقش مراقبت از آیین
رغم همه اینها، در معرض انتخاب دیگری بود که در نهایت دگردیسی  عهده داشت، اما به

او درنگاه همترازان و های هر چند کنشگری  ساخت،مالیم جامعه را به سوی حقیقت میسر می
بزرگان مکه از وجاهت قابل دفاعی برخوردار نبود. مقاله پیش رو، با عنایت به این پرسش 

چالش سنت و حقیقت چگونه عمل کرد و آیا در حمایت از  کانونی که ابوطالب در
دغدغه حقیقت داشت یا به حکم موقعیت اجتماعی و فرهنگی، حمایت از عصبه  $پیامبر

که تالشی برای تبیین اقدام آدمیان در  تئوری انتخاب ِگلَِسر کوشد بر مبنایله، میعشیره/ قبی
با روش تاریخی و تحلیل مضمون،   ای است، برگزیدن مسیر زندگی براساس نیازهای پایه

های عقیدتی اصراری ورزد. پاسخ قابل دفاعی برای آن عرضه کند، بی آنکه بر کشمکش
خواهی شکل  تابع حقیقت  آمدها، در مواجهه با پیش  های او ریفرضیه مقاله آن است که کنشگ

های ها و گرایش کنش  گرفت نه دفاع از سنت. البته نویسنده اذعان دارد که درباره ابوطالب، می
شناسانه و فراتر  عقیدتی او آثار فراوانی پدید آمده، اما از منظر نوشته حاضرکه رویکردی انسان

  هنوز بایسته بحث و گفتگو است. های دینی دارد، از نگره

 :هاواژه کلید
  ابوطالب، چالش سنت، پیروی از حقیقت، تئوری انتخاب، ِگَلِسر.
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  مقدمه
ابوطالب که در تاریخ صدر اسالم از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اعتباری برخوردار 

های بسیاری قرار و دیانت اسالمی محل گفتگو $است، به لحاظ انتخاب مسیر تعامل با پیامبر
های روایی و تاریخی، او را انسانی مسلمان و تابع باورهای ای، به استناد شماری از داده گرفت؛ دسته

رو که  دهند، از آن هایی، او را در گروه مقابل جای می ای دیگر بر پایه تجلیاسالمی دانسته و دسته
شدن خویش سخن به میان نیاورد یا  گاه همچون دیگر اسالم آورندگان به صراحت از مسلمان هیچ
طور رسمی بر زبان جاری نکرد، اما این بحث هم چنان باقی است که  های ُمثِبت اسالمّیت را به گزاره

  گرایی، چگونه عمل کرده است؟  در سپهر حقیقت - ایمان و کفر -او، ورای اوصاف دینی 
مفاهمه بیشتر و به منظور  به پرسش مذکور و واکاوی کنشگری ابوطالب،گویی  پیش از پاسخ

ای که ابوطالب در جامعهل آناّو  :نکته باید مّدنظر قرار گیرد، چهارله پژوهشسازی مسئ روشن
مشترک و همخونی  بیش از هر چیزی ریشه در نیای ای استوار بود وبر نظام قبیلهکه  زیست می

را شان از آن رو که بقای، بر دوش همگان قرار داشتنظام قبیله،   یکایک افراد آن داشت. حفظ
اش الزم  به اقتضای جایگاه، پیرویبود که  یسرئ /شیخ با آنتضمین می کرد، اما نقش محوری 

که، با همه اعتباری که قبیله و عصبه ته سوم آناما نک مین نکته قابل توجه است؛ وو این دو نمود می
آمدند، بلکه به به حساب نمیون با یک دیگر برابر خونی در میان مردم داشت، همه افراد هم خ

رسیدند، به همان میزان در هنگام تری به هم میفاالقرب، آنانی که در نیای نزدیکقاعده االقرب 
المثل معروف  عده بود. ضربو این یک قا ١شدند،الف از حمایت بیشتری برخوردار میبروز اخت

» له، من و قبیله در مقابل بیگانهمن و پسر عمو در مقابل قبی  من و برادرم در مقابل پسر عمو،«
در درون قبیله  هاییبود و این خود چه بسا مایه کشاکشحاکی از همین نگاه )، ۲۸(نک. شهیدی، 

نسبتا طرفینی شمرده اصل بیعت که تعهدی  ائه شده در نکته چهارم نهفته بود:شد، اما راهکار ارمی
ت به رییس/ شیخ مبنی بر پیروی بی چون سو اعالمی از سوی مردم قبیله نسب شد، چون از یکمی

و چرا از او بود و از سوی دیگر عهدی بود که او در قبال حقوق یکایک افراد جامعه، چه آنان که از 
گرفت تا گردن می یافتند، بهی باالتری به او پیوند میتر بودند یا در نیا نظر خونی به او نزدیک

یافت  جا هویتی سیاسی می روا ندارد. نظام قبیله از اینگونه تبعیضی  حکمی به عدالت براند و هیچ
پرداخت و این به مثابه  $و ابوطالب در چنین جامعه و موقعیتی که داشت، به حمایت از پیامبر

                                                                                                                            
  ).۲۶شناساند (الفتح/ شاید به همین اعتبار قرآن چنین تعصبی را جاهلی می .١
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  ه رهیافتی به اتخاذ تصمیم پرداخت.ای قابل تامل است که به راستی او بر پایه چمسأله
پیش  -باره آن به فراوانی گفتگو شدهکه در -البمقاله با دغدغه اسالم آوری یا ایمان ابوط

، و با عنایت به تئوری انتخاب ضمونکوشد به روش تحقیق تاریخی و تحلیل ممی رود، بلکهنمی
مبنای روشن است که های مذهبی تبیین کند. البته کشمکشهای او را ورای چرایی رهیافتِگَلِسر، 

پس  شود. در بخش آغازین، عرضه می مبحث بخش/رچها مقاله بر دیدگاه شیعی استوار است و در
 - 1ویلیام ِگَلِسر معطوف به دیدگاه نظریه پرداز آمریکایی  -  گذری بر تئوری انتخاب  از بیان پیشینه،

. در ادامه سخنی گزیندیهای مختلف، یکی را برمآدمی از میان گزینهخواهد داشت و این که چرا 
شود.  گفتگو می رفت،  تر انتظاری که از او میو از آن مهمکوتاه از شخصیت اجتماعی ابوطالب 

اش وجود داشت، به ویژه تحول هایی که در مسیر رهبری و تعارض های فراروی اواز چالشسپس 
از چرایی  آید و در بخش پایانی، به اجمال سخن به میان می اجتماعی سیاسی پیش آمده،

  هایت چه راهی را و تابع چه علل و عواملی برگزید. یعنی او در ن  شود،گری وی بحث می انتخاب

  پیشینه پژوهش. ۱
چه به لحاظ جایگاه اجتماعی و نیز کارکرد، و خاندانی و  خانوادگی  ،فردیاز نظر  ابوطالب چه

 آثار بسیاری سبب به همین  گذر کنند،توانستند به سادگی از کنار وی  نمی که محققانای بود  گونه به
هایی کتاب باره ایمان او. در این میان برخی دراش پدید آمدو غیرمستقل درباره به صورت مستقل

هم چنین دسته زیادی از  ٢اند.های نیز از تردید او در پذیرش اسالم گفتگو کرداند و عدهنوشته
، اعم از شیعه و سنی از نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او در عصر پیدایش اسالم و پژوهشگران

کرد آنها  که یاد  ٣برداری کردند پرده  داشت، $که در استواری اسالم و ثبات قدم پیامبر کارکردی
ای از آنها مورد استناد و پارهگمان  ، اما بیاست نه میسر ت دارد ودر این نوشته نه چندان ضرور

  دارد.استفاده خواهد بود، هرچند منظری که این مقاله گشوده، رویکرد و ادبیات خاص خود را 
ها متمایز ساخته و به آن  تأکید بر این نکته الزم است که آنچه این مقاله را از دیگر آثار و نوشته

هرچند در  کند،  های ابوطالب عرضه می نوع نگاه و تبیینی است که از کنشگری بخشد،  اصالت می

                                                                                                                            
1. dr William Glasser 

  ابن ابی الحدید، یان توجه است. رک. ابن ابی الحدید بحث ارزشمند و بی طرفانه ای در خصوص ایمان ابوطالب دارد که شا. ٢
٦٥/ ١٤ -۸۴.  
فضل و   طور خاص درباره سیره، کتاب نام برده که به ۳۵اثرشیخ مفید، در مقدمه آن از بیش از  طالب ایمان ابیمحقق کتاب  .٣

  .۱۳-۵مفید، مقدمه تحقیق،   ایمان او نوشته شد. رک.
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  ها همسویی دارد.غایات با دیگر نوشته

  انسانتئوری انتخاب در زندگی فردی و اجتماعی . ۲
وند و عموما شهای بسیاری مواجه میها و ناکامیکامیابیآدمیان در تجربه زیستن خویش با 

استه به میان آورده و با ها، سخن از جبر و تقدیر یا علل و عوامل ناخودر برخورد با ناکامی
ای از ستهها موجب شد تا ددهند. همین نگرهای خود را تسکین  میهای این چنینی به گونهفرافکنی

ها به ویژه در انتخاب گری روانشناسان به تبیین رفتار انسانی پرداخته و نقش او را در انجام کارها، 
وشید تا در نگاهی واقع گرایانه چرایی وی ک ١قابل اعتناست. ِگَلِسردیدگاه   نشان دهند. در این میان،

این عرصه چیست و اساسا تابع چه ها را تبیین کرده و نشان دهد نقش آدمی در های انسانگزینش
به مثابه علت فاعلی در را  نقش انسانبر آن بود تا کند. البته وی ای را انتخاب میهایی گزینههانگیز

یه او عنایت دارد و آن نفس اما این مقاله به بخشی دیگر از نظر  ،تبیین کندانتخاب گری 
های مختلف، زینهچرا انسان از میان گگری به مثابه علت غایی است، به این معنا که  گزینش

چه آن که آدمی در این انتخاب نقش تام و تمام داشته باشد یا اسباب  گزیند، مصداقی را بر می
  دیگری هم در آن نقش آفرینی کنند.

تئوری خود را   گیرد،های ما چرا صورت میح پرسشی اساسی که رفتار و انتخابِگَلِسر با طر
داند می دهد. مهمترین عنصر موثر در انتخاب گری آدمیان را او در اصل بقامی هتابع پنج سبب ارائ

سخنی که البته بدیهی  پذیرد؛انی تابع این عامل صورت میهای انسبسیاری از تالش و بر آن است
ایثار و خودگذشتگی  توان ه آن نمیچند بر پایاشد، هرتر از آن است که نیازمند توضیح و استدالل ب

وی چهار نیاز روانشناختی را اما عالوه بر این،   ٢ری از رفتارهای اخالقی را توضیح داد،و بسیا
 . نیاز به قدرت و پیشرفت۲  )،3نوع دوستی (دیگر/ . نیاز به عشق و احساس تعلق۱شمرد:  برمی

(شادی و لذت). او  . نیاز به تفریح۴. نیاز به آزادی (خودبودگی) و ۳(جلب منافع و دفع مضار)، 

                                                                                                                            
های اش به زبانی درخوری مواجه و اثر حاوی نظریهت؛ نظریاتش با اقبال جهانِگَلِسر در این عرصه بیش از دیگران توفیق یاف .١

ی خود را به ویژه در ها و یافتها. است، نام وی با آن همراه رود سخن میاز تئوری انتخاب ای که هر جا به گونه  ،زیادی ترجمه شد
  مطرح کرد. تئوری انتخاب  درآمدی بر روانشناسی امید،عنوان  کتابی با

 مگر چه بسا بقای جسمانی اش را با خطر مواجه سازد،   دهد، ی خودسازی/ رایگان بخشی انجام میکارهایی که انسان برا .٢
سعدیا مرد   گوید: یکنامی هم بشود، چنان که سعدی میای در نظر گرفته شود که شامل بقای نام/ نآنکه در معنای بقا، توسعه

  ه نامش به نکویی نبرند.مرده آن است ک  نکونام نمیرد هرگز،
  تر شدن است.های داخل پرانتز از نویسنده مقاله و برای مفهومافزوده .٣
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بهترین  تمامی رفتارهای ما همیشه در آن لحظه که دست به انتخاب می زنیم،   سپس می نویسد:
). او همچنین برای ۶۹  ،ِگَلِسر  است (رک. انتخاب ما برای ارضای یک یا چند نیاز از این نیازها

اد می کند لفه یاز چهار مؤ  روش اداره کردن خود، تفهیم بهتر تئوری خویش به مقوله رفتار به عنوان
-۱۴۵، ِگَلِسر  .احساس و فیزیولوژی (رک فکر،  عمل،  فعالیت/  که در هر رفتار انسانی وجود دارد؛

به مثابه پیشران، دو چرخ   ). ماشین رفتار از نظر او با دو چرخ جلو که فکر و احساس باشد،۱۴۶
های ابی باید هم پیشرانین در هر انتخبنا برا سازد.با خود همراه میدیگر، عمل و فیزیولوژی را 

یی یک عمل در این صورت چرا  را فهم کرد که اصلی را شناسایی کرد و هم نیازهای اساسی
  شود.پذیر میانتخابی امکان

نظریه ِگَلِسر بیشتر ناظر به خرده رفتارهای آدمیان است. هر انسانی در طول زندگانی خود 
 هایتوان آن را نسبت به انتخاباما می  وند دارد،اش پیزند که به انتخاب گریست به کارهایی مید

تبیین کرد. از  اجتماعی افراد را ذیل آن سیاسیهای  کنشی داد و های کالن نیز تسّر بزرگ و تصمیم
اش و رویدادهای زمانهتوان در رویارویی با اتفاقات و میهای ابوطالب را  رفتارهای  همین زاویه،

به ویژه آنجا که به تعارض دو مقوله سنت و حقیقت   لی با مردم،های تعامدر اتخاذ سیاست نیز
ها/ اقتضائات یا الزامات و که او تابع چه ضرورت شود، تحلیل و تبیین کرد و نشان دادکشیده می

که روشن است، زده است. چنان $های همسو با قریش یا پیامبرنیازهایی دست به کنشگری
اما پیام فرامتنی و نهایی،   آید،مقام داوری ارزشی و دینی بر نمی به صراحت در 1روایت متنی مقاله،

  دیدگاه شیعه همسویی تنگاتنگ دارد. با 

  شخصیت اجتماعی ابوطالب . ۳
اما  ،قرار گیرد در چند جمله کوتاه مورد بازشناسی   تر از آن است کهابوطالب شناخته شده

یان توجه است. ابوطالب همچون او داشته، شاگری ه نقشی در انتخابهای وی کای از ویژگی پاره
های حاکم بر آن تربیت شد فرهنگ و سنت دیگر مردمان حجاز در جامعه عربی و به طور طبیعی با

ای در خانوادهدار متولد شده و ثانیا که اوال در خاندانی بزرگ و ریشه و بالید، با این تفاوت عمده
اش قرار متمایز زمانه را در زمره افراد متشخص وهمین بختیاری وی 2صاحب منصب زیسته بود،

داده بود، به ویژه آن که نزد پدرش عبدالمطلب که ریاست کعبه و مکه را بر عهده داشت، از اعتبار 

                                                                                                                            
  آید.تصریحی است که از عبارات متن به دست می  مراد از روایت متنی، .١
  .۳۵۲ ابن المغازلی،   کند. رک.خود در بیان تبار خویش به این موارد اشاره می .٢
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به  که در مقوله واگذاری سرپرستی یتیم عبداللهچنان  ،و منزلتی باالتر از دیگر فرزندان برخوردار بود
  ).۱۶۴  ؛ هیکل،۲/۱۵؛ یعقوبی، ۱/۱۷۹ بن هشام،اشود (او دیده می

و به ) ۱/۱۱۱سعد،  ابن(به شغل بازرگانی روی داشت  او همانند بسیاری از بزرگان مکه، 
اما به رغم آن، برای  قضیه بار آمده بود،  سنجیدن جوانباقتضای همان، اهل محاسبه، دقت و 

از این   اهمیت بیشتری قایل بود،  ،حفظ و مراقبت از محمد که همچون امانتی به او واگذار شده بود
ها، وقتی متوجه احتمال وجود خطر برای او گردید، دست از تجارت ای از داده، بر پایه دستهرو

ای که )، به گونه۲۷  ،اعالم الوری طبرسی، کمتر بسنده کرد (هایی با درآمد فعالیتخود کشید و به 
تأمین معاش عیال  و ناداری شده بود که از به قدری دچار تنگدستی $در آستانه بعثت پیامبر

تا جایی که هم برخی از مناصب کعبه را به برادرش عباس ، )۲/۱۴یعقوبی، ( 1آمدخویش برنمی
و هم برای کاهش فشار زندگی، به پیشنهاد ) ۱۵/۲۱۹ابی الحدید،  ابن  ؛۶/۲۳بالذری، (واگذاشت 

بر گرفت تا سرپرستی و رسیدگی آنها را دو فرزندش در اختیارآن حضرت و عباس قرار  $پیامبر
  ).۳/۲۵؛ ابن کثیر، ۱/۳۸ابن عبدالبر، دوش کشند (

ابوطالب پس از پدر که سالیانی نسبتا دراز بر مسند ریاست شهر نشسته و به منزله حاکمی 
و برادرش زبیر که تا زمان درگذشتش رهبری کعبه و شهر را بر عهده   کرد،میسیاسی فرمانروایی 

بنی هاشم در میان تیره ). ۹۶، ۱/۶۳بالذری، هاشم جایگزین او گردید ( بزرگ بنی به عنوان  داشت،
سبی، از آمد، به حکم نقش تاریخی و اصالت نَ های قریش که خود برترین قبیله حجاز به شمار می

را کوشید تا خود را همپای آن بنماید و عرصه رقابت ه بهره داشت، هر چند بنی امیه میوجاهتی ویژ
بنی هاشم عالوه بر وجاهت سیاسی و  شد، زیراطف سازد، اما میسر نمیبه نفع خویش منع

و نیز  که زندگی بزرگ تبارشان هاشمو اخالقی نیز بهره داشتند، چنان اجتماعی، از وجاهت فرهنگی
آمد، ست. ابوطالب نیز فردی محترم و بزرگ به حساب میا این ادعا عبدالمطلب گواه روشنی بر

که ادعای ابولهب برای مواجه گردید، جز ایناین ریاست وی بر کعبه و مکه با اقبالی عمومی  بربنا
 نک.را به دیدگان شهروندان مکه کشاند (تصدی مقام ریاست، نوعی ناهماهنگی درون خانوادگی 

  ).۶۱-۱/۶۰زیدان، 
ضرورت دارد؛  اجتماعی ابوطالب، توجه به دو نکته جایگاه سیاسی وبرای درک و دریافت بهتر 

که الگوهای تعاملی شهروندی حاکم بر جامعه مدنی،  ای، بیش از آنل آن که در نظام قبیلهاّو 
                                                                                                                            

رسید، غیر از ابو طالب و عتبة بن ربیعه کسی جز از طریق مال به ریاست نمیت یافت که در جاهلیت ها شهراین جمله بعد .١
  .)١/٢٣١ ذهبی،( عین نداری و فقر، سروری یافتند که در
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عد غلبه داشت و همان عنصر مالک قرب و بُ  باشد، ارتباط و اتحاد خونی/تباریحاکمیت داشته 
گردید،  ی میگذار شد، چنانکه بر پایه همان، شخصیت افراد ارجآدمیان به کانون قدرت شمرده می

چون و چرای  چون برتری ژنتیکی امری پذیرفته شده و مقبول همگان بود. رئیس قبیله که تبعیت بی
رو سیادت مضاعفی پیدا  دیگران را با خود داشت، از برتری و اصالت خونی نیز برخوردار بود، ازین

بود. نکته دوم آنکه  های ظهور اسالم، تا حدی دچار تغییرشده کرد، اما این وضعیت در نزدیکی می
هایی مواجه شده بود، به همین جهت ای، در عهد ابوطالب با چالش تودهای و سنت رهبری  نظام قبیله

ای  مگانی دچار تزلزل گشته بود و عدههم مدعیانی برای تصدی ریاست پیدا شده، هم فرمان بری ه
بودند و این چالش به ویژه در  سر ناسازگاری و اعتراض بلند کرده و از ساختار حاکم فاصله گرفته

  ).به بعد ۱۱/۲۲جواد علی،   بعد؛ به ۱۲  نجیرمی،داری خودنمایی بیشتری داشت (ه دینعرص
که در جوامع صر همگرایی مردمان عرب بود، چنانترین عن های دینی اساسی بندی به سنت پای

و دینی، رو به افزایش دیگر نیز چنین است. در آستانه ظهور اسالم، تردید در باورهای عقیدتی 
دار خود  نهاده و دسته ای از سران مکه از آنها فاصله گرفته بودند و آشکارا داشته های کهن و ریشه

را ناکارآمد و غیر مفید دانسته و به سراغ باورهای دیگری روی کرده بودند و این آشکارا از گسست 
یگری را دنبال می کند. برخی از دهد سمت و سوی د دارد و نشان می فرهنگی جامعه پرده برمی

ه عرب را با تزلزل روبرو ای که بنیاد جامع دگردیسی گان به دیانت مسیحی درآمده بودند؛بزر
بنا بر این عهد ریاست و سردمداری  ).۱۶/۶۹  ابن کثیر،  ؛۴/۹۴ابن سعد،  نک. ساخت ( می

  کرد.یهای متفاوتی را طلب م کنشابوطالب، دوران جدیدی بود که تدابیر و 

 هانگاهبانی از سنتابوطالب در جایگاه . ۴
و نیز بروز  طالب در حوزه اندیشه و نگره اعرابتحوالت پدید آمده در دوره ریاست ابو

ای که انجام  رای اکتساب قدرت، فضای نوینی فراروی ایشان گذارد، به گونههای سیاسی ب رقابت
ای از آن  که دستهساخت، به ویژه آن ه میشکل مواجوظایف و پیش برد مأموریت های او را با م

ترین  تر شدن مدعا، بایسته است مهم وشنها از درون خانواده او برخاسته بود. برای ر ناسازوارگی
  مکه مورد تأمل قرار گیرد: های رییس قبیله/ کارویژه

های آن، عالوه بر نقش  تردید دین و سنت ها؛ بی های دینی و آیین الف. محافظت از سنت
کننده رفتار آدمیان با یک  قناعی و ارضائی، در زندگی اجتماعی به منزله محور تعامالت و تنظیما

حضوری فعال دارد  ،ای برای همراهی یا تحکیم مناسبات اقتدار دیگر و در زندگی سیاسی، پشتوانه
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جتماعی و و طبعا نگاهبانی از آن در دستور وظایف پیروان قراردارد. ابوطالب نیز به حکم موقعیت ا
کار بسته و با آن همراهی کند،  ود را برای حفظ معتقدات جامعه بهبایست همه تالش خ سیاسی می

چنین صیانت از آداب و ای از آنها ناهمسو بوده باشد. هم با پاره  هرچند به لحاظ عقاید شخصی،
  او به شمار است.از وظایف   سازند،ی همگراسازی اجتماعی را فراهم میها ای که زمینهرسوم قبیله
هم نیازهای عاطفی و  آفرینند تا در قالب آن،هایی میسنت های مختلف،ها به بهانهانسان

های همدلی یا با هم بودگی را تقویت کنند یا اوقات  هیجانی خود را برطرف سازند و هم زمینه
. آورند سربرمی ها که از دل باورهای دینی فراغت خویش را پر نمایند، به ویژه آن دسته از سنت

الم و میسر و دیگر کارهای اجتماعی انجام می دادند یا آدابی که برای  برای از تشریفاتی که اعراب
مجمع   طبرسی،  نک.( پرستی داشتند برای چنین کارکردهایی بود ها و اماکن بت که پرستش بت

بدون پشتوانه   ها، یهر چند از منظر بیرون  )،۱۴۰-۱۳۳، ۱/۱۰۷  یوسفی غروی،  ؛۲/۲۴۴ ،البیان
  شدند.  عقلی قلمداد می

  هایی که در قالب آداب و رسوم و در اصطالح جامعه شناسی، ناچار از سنت هانسان اجتماعی ب
رو که بخش بزرگی از نیازهای روحی و معنوی  از آن  یابد، پشتیبانی می کند، فرهنگ عامه تجلی می

  ین سبب انتظار دارد تا شیخ/ رییس قبیله در محافظت،به هم  خود را از طریق آن برآورده می سازد،
بلکه تقویت و گسترش آنها کوشیده و بسترهای مناسبی برای انجام هر چه بهتر آنها فراهم تر سازد. 

اعتنای به آنها پیش برود، زیرا او نگاهبان فرهنگ عامه  تواند در مخالفت با آنها یا حتی بی شیخ نمی
  همه توان خویش برای تحقق آنها و مقابله با سنت شکنان استفاده کند.   است و وظیفه دارد تا با

ب. محافظت از انسجام و استحکام قبیله؛ قبیله، جامعه یا نظامی متفاوت از دیگر جوامع و 
مبتنی بر الگوی ویژه زیستی است که با همه جوامع دیگر تفاوت بنیادی داشته و بر سه پایه نسب، 

که با نیای مشترک  است با یکدیگرشد؛ نسب آن پیوند خونی افراد حسب و عصب تشکیل می
آفریدند و عصب، تعلق خاطر حسب، افتخاراتی بود که افراد برای قوم خویش می شد.حاصل می

بندی اعضای قبیله نسبت به هویت قومی بود. محافظت از قبیله که خود حیات یکایک و پای
اما آن چه بر دوش   ای برای همه اعضای آن است، ابه وظیفهسازد، به مثذیر میپ افرادش را امکان

تر است. شیخ  سنگین  به مراتب از آنچه بر دوش مردم عادی قرار دارد،  آن قرار دارد، شیخ رییس یا 
باید برای استحکام بنیادهای آن بکوشد و به هر طریقی جلوی پیدایی رخنه و تفرق را بگیرد و 

که  های زندگی اعراب. گرچه در گذشتهروها ممانعت به عمل آوردهمچنین از ریزش یا کاهش نی
های نظام  نمود، ولی در زیست حضری که پایهزیستند، سخن از ریزش بی معنا می در بادیه ها می
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بایست به هر  این مقوله نیز دردسر آفرین شده بود و شیخ قبیله می  رفت، ای رو به سستی می قبیله
  قی رخ دهد.طریقی نگذارد چنین اتفا

که شیخ  و برای آن) ۱/۳۶۲قلقشندی، ( یافتند افراد قبایل در نیای واحدی با یک دیگر پیوند می
 تری به ایفای نقش بپردازد و مانع فروپاشی یا گسست آن شود،محکم آنان بتواند با پشتوانه

به او   و سویه،کردند و این پیمان د همراهی، حمایت و پشتیبانی خویش را از طریق بیعت ابراز می
انداخت به مبارزه برخیزد،  داد تا برای مقابله با هر چیزی که کیان قبیله را به مخاطره می امکان می

مهاجمان بوده باشد یا قضایایی که بنیادهای فرهنگی آن را دچار  چه حمله نیروهای بیگانه یا ایلغار
است قبیله را بر دوش داشت، یکرد. این وظایف برای کسی که جایگاهی فراتر از ر تزلزل می

به عنوان کسی که  بلکه شد. ابوطالب نه تنها به عنوان شیخ قبیله، تر میتر و پیچیدهحساس
هر چند خود باورمند به   کشید، می تکلیف سنگینی را به دوش  اش بود،عهدهمسئولیت شهری بر

کنشی که موجب اخالل در نظام  بایست در مقابل هر فعالیت و ها نبوده باشد. او می ای از آن هدست
جامعه را   گردید و روابط افراد گسست اجتماعی می ای یا به تعبیر بهتر،  اجتماعی و پیوند قبیله

جامعه در شکل نوین،  ، بایستد و مقابله کند. به همین جهت تا زمانی که قوامکرد متزلزل می
  .            دانه عمل کندمنبایست تواناو برای پاسداشت آن می  فته بود،ضمانتی نیا

ای را سامان آنچه به تجربه تاریخی نظام قبیلهمراقبت از   محافظت از ساختار اجتماعی؛ پ.
توان از آن چشم نمی بخشیده و امکان تعامل جمعی را فراهم ساخته، مطالبه اولیه ای است که

و بدون هر یک  رکن مهم تشکیل از سه عنصر/  1 شهر، - که بیان شد، هر قبیله یا قبیلهپوشید. چنان
است  رئیس و بیعت. اصالت قبیله به تبار، شیخ/ تبار ویت قبیله مخدوش می شود؛ خون/از آنها ه

استحکام و نفوذش به بیعت. حتی اگر فردی تابع شرایطی از بیرون به   و قوام آن به شیخ و اقتدار،
به ونی می یافت. شیخ از میان افراد خویش پیوست، باید به گونه ای با افراد قبیله همخای میقبیله

البته گذشته از شرایط طبیعی مثل فرزند  )،۳۰/۴۶۸  ؛ مجلسی،۱۶/۱۸۵  عینی،( رسیدریاست می
داشت و بیعت مردمی، خصوصیات اخالقی الزم هم بهره می باید از  ارشد رئیس بودن و مرد بودن،

  عمال نفوذ او بود.تضمینی برای مشروعیت و اِ 
یافتند، عنصر دیگر با تدبیر او اهمیت می کرد و دوبازی می نقش محوری قبیله را مالً شیخ ع

ای جز آن نداشت که به هر طریقی برای حفظ قبیله و شاکله آن بکوشد و نگذارد چاره این ویبنا بر
                                                                                                                            

عه هنوز با مدنیت/ جام  اند. چنین شهرهایی، لهای استوارند، جز آن که متشکل از چند قبی هرهایی که هم چنان بر نظام قبیلهش .١
  مدنی فاصله دارند.
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ساختار پذیرفته را به چالش ساختار آن دچار مشکل شود و در صورت بروز مشکالتی که 
کار بندد، تا  یفه داشت در مقابل آن بایستد و همه توان خود را برای مقابله با آن بهکشید، وظ می

  یافت.عقول و مقبولی امکان جایگزینی میزمانی که ساختار م
های بیان یگر شیوخ قبایل متعهد به حفظ سنتابوطالب در دوران ریاست خویش، همانند د

رسوم اجتماعی آنان، انسجام قبیله و نیز ساختار  آداب و  یعنی مراقبت از باورهای مردم و شده، 
ای که در آنها خللی پدیدهاجتماعی حاکم بر جامعه بود و به طور طبیعی وظیفه داشت تا با هر 

کند، به مبارزه برخیزد و مواجه می سازد یا اساس آنها را با خطر نابودی یا حتی تضعیفوارد می
توانست بر زمین نمی -ویی نداشتا خواست فردی او هم همسحتی اگر با باور ی -لیهاین وظیفه اّو 
نمود و رسیدن به آن به معنای در افتادن با هر امر . حفظ بنیاد جامعه امری ضروری میگذارده شود

، امکان جامعه تحت امرشمناسب و متناسب با نوع زیست  جایگزینمخالف بود، جز آن که 
  تحقق پیدا می کرد. 

های تجاری با  ای، تابع عواملی چون گسترش ارتباط بتنی بر نظام قبیلههای ریشه دار م سنت
شمال و جنوب، رفت و آمدهای بیشتر بازرگانان به سرزمین حجاز و نیز افزایش معرفت دینی و پیدا 

پرستی، شهر مکه را در معرض تحولی بنیادین قرار داد  دار بت های گریز از دیانت ریشه شدن زمینه
ا یا ه ای رییس آن، مشکل سنجش و انتخاب را پدید آورد؛ انتخاب میان حفظ سنتو این پدیده بر

  پذیرش وضع جدید.
 

  گری ابوطالبانتخاب. ۵
فرهنگی ابوطالب و از دیگر سو  و حاکی از جایگاه و اعتبار اجتماعی چه بیان شد از یک سو آن

در  وجب گردید تا ویاما آن چه م  ست،ا ها های او در حفظ و حراست سنت نشانگر مسئولیت
  های وی، مأموریت عدم توجه به دوگانه موقعیت اجتماعی/ ، های متناقض قرار گیرد معرض داوری

دوره ریاست ایشان با  ،که دانسته استاست. چنان قات شخصی اوتعلّ  و درک و دریافت فکری/
ای آن دیده ای بر گونه سابقه هیچ که در تاریخ اعرابپدیده شگفت و شگرفی همزمان گردید 

 است ، ظهور پیامبریهخاطره تاریخی آنان چنین چیزی وجود نداشت شود یا الاقل در تجربه/ نمی
را  به چالش کشید و چیزی بود،  ها می های پیش گفته را که ابوطالب باید نگاهبان آنسنتکه همه 

لب در میانه این دو فراروی آنان نهاد که در بادی امر، از مطلوبیت قابل دفاعی بهره داشت. ابوطا
  تواند بکند؟ کشاکش چه می
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در واقع خود را موظف ساخته تا در   ای را بر دوش دارد، و رهبری جامعه که قیادت شخصی
تعلقات  از ای چند با دستههر  حفظ و حراست آن کوشیده و همسو با حرکت هموندانش پیش برود،

تواند  تا حد زیادی می ١در ادبیات روایی آمدهو باورهای آنان همراه نباشد. تشبیه راعی و رعیت که 
نسان خردمند و نکته سنج و ذهن انسان را به واقعیت رابطه ذکر شده نزدیک سازد. چوپان هر چند ا

ای  داشته باشد، اما در عین حال چارهاوضاع گوسفندان باید کوشایی  و برای بهبود ای باشد فرزانه
تری را  شان، مراتع بهتر و مناسب ی وجودیها ابع ضرورته برای محافظت آنها و تک ندارد جز آن

آنان مراقبت  از ری ایجاد کند یا به گونه ای دیگرجستجو کند و اگر بخواهد در ذائقه گوسفندان تغیی
نه بدون ارائه جایگزین توفیقی به دست خواهد آورد و حتی   تواند چنین کند، کند، نه یک باره می

عرض که گوسفندان را در م کند، جز آن مشکلی را باز نمی که دارد، ریتی کنار کشیدنش از مأمو
به آسانی راهی را برای رفتن، مکانی را برای   تواند مثل دیگر مردمان، خطر نابودی قرار دهد. او نمی

رو مطلوب او نباشد.  حتی اگر راه و مکان و میدان پیش خفتن یا میدانی را برای گشتن برگزیند،
  کشاند.ای میهی ویژها کنشاو را به   رعیت،تغذیه و حراست 

برای همین کار گمارده شده   دار نظم و امنیت و فرهنگ شهر، و بالتبع عهده ابوطالب بزرگ مکه
چه  دیگر بزرگان زمان خود، به دلخواه خویش عمل نماید، اما آنهمچون نمی توانست  طبعابود و 

ست. او از ا له جدی در زندگی اومسئ این پرسش، اد؟ آیا به درستی انجام د  رفت، از او انتظار می
  های حاکم بر حیات اجتماعی است و از طرف دیگر، یک طرف موظف به حفظ و حراست سنت

البته این جدای از تعلقات  کشاند؛ النیتش وی را به سوی آن میست که عقای رو به رو ا با پدیده
انتخاب گری او نقش داشته است. در  ها،  گیری خویشاوندی است که حتما در مواقعی از جبهه

ای تصمیمات و  چه ظاهر بینان مّکی در ابوطالب می دیدند و به زعم خویش، همان را علت پایهآن
سنت دفاع از هویت شهری با   رفتارش می شناختند، تعارض میان دو سطح از سنت خونی بود؛

ت دیگر سنت دفاع از قراب دور) و (خوِن  همه الزاماتی که داشت، به حکم مقام ریاست
یل وقتی با همین دل نزدیک)، به (خوِن  ای به شمار بود خویشاوندی که بنیاد نظام قبیله

، برادرزاده ابوطالب مواجه شدند، از او خواستند تا با پذیرش عمارة بن $های پیامبر ناسازگاری
اختیار آنان بگذارد  محمد را در  ولید که پسری خوش سیما، دارای نسب عالی و خوش سخن بود،

آنان به گمان خویش، با چنین پیشنهادی در  .)۲۰۲-۱/۲۰۱، (ابن سعد ای کنندتا برایش اندیشه
تری فراروی  تر و عمیق یافتند تعارض مهم داشتند، اما درنمی مسیر رفع تعارض پیش آمده گام برمی
   های شهری و پیروی از حقیقت!  ابوطالب قرار داشت؛ نگاهبانی از سنت

                                                                                                                            
  و ...). ١١١، ٥/ ٢ابن حنبل،  کلکم راع و کلکم مسئول فاالمیر الذی علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته (نک.  .١
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  های پیش آمده و رهیافت معقولتعارض. ۶
های سنت شکنی آن انگشت  بیش از هر چیز بر جنبه در مواجهه با تعالیم اسالمی،  اعراب

نهاده و کوشیدند تا ابوطالب را نسبت به آن موارد، هوشیار ساخته و هشدار دهند. آنان بر چند 
از  و ، جدایی انداختن میان اعضای خانوادهنادیده گرفتن خدایان  بیش از همه تاکید داشتند؛ مورد،

ابوطالب را در میانه انتخاب سختی قرار می   بین بردن ساختار اجتماعی حاکم. با بیان این موارد،
آورده بود یا رها   $دادند، یا تداوم ریاست و پذیرش مسئولیت ها و طبعا در افتادن با آنچه محمد

را  $گر چه امروزه برای کسانی که فرجام کار پیامبرکردن ریاست و در مقابل مردم ایستادن. 
اما واقعیت آن است که   درکی از صعوبت انتخاب گری او نخواهد داشت،  د،نپیشاروی دار

 -حفظ نظام جاری و پذیرش نظام جایگزین -ابوطالب متعهد و مسئول، در بین دو راهی سختی
د بکوشد و هم در مسیر اصالح  و رفتن به قرار گرفته بود. او می بایست هم برای حفظ نظام موجو

  که فروپاشی جامعه در حال تغییر را به دنبال داشته باشد. بی آن وضعیت مطلوب گام بردارد،  سوی
بر مبنای تئوری انتخاب، ابوطالب عالوه بر بقای جامعه که البته بقای خود و خویشاوندان و 

لق به جامعه متبوع و نیز دغدغه قدرت و هم چنین عشق و احساس تع  قبیله را با خود داشت،
خیمه  که او همچون ستونبه ویژه آن  کشاند، های سخت می مکه وی را به سوی تصمی ،پیشرفت آن

دور از ه را تجربه می کرد، آزادی و رسیدن به یک زندگی انسانی و ب ای بود که روند رو به جلو
رو به شیوه ای معقول و خردمندانه  اشد. ازینهم نمی توانست از منظر ایشان دور ب ناهای تباریتنگ

منانه کنشی مؤ با فضای نوین همراه شده و به تعبیر دینی،  پیش رفت تا در عین ایفای نقش راهبری،
  داشته باشد.

  پرستی و خداباوری الف. چالش بت
د. بلکه تخریب می کر را به شدت متزلزل،  های عقاید اعراب پایه  امبراسالم،شعار توحیدی پی

وقتی با بدگویی محمد   کهچنان می، دینی برانداز است، آنان به خوبی دریافته بودند که دیانت اسال
؛ مجلسی، ۱/۱۹۹، ابن سعد( برآشفتند  روبرو شدند، یعنی بتها کانونی ترین باور خود، نسبت به 

گاه س) ۱۸/۴۲۲ اخته و راه و شتابان نزد ابوطالب رفتند تا او را با جدی بودن خطر پیش آمده آ
گریزی بیابند. آنان به وی یادآور شدند که برادرزاده اش محمد، خدایانشان را به تمسخر گرفته و به 
هیچ انگاشته است. انتظار آنان جز این نبود که ابوطالب برای بازداری او اقدامی کند. آنان خشم و 

چه پیش آمده است، اما د دان خشونت خود را به شدیدترین شکل بیان داشتند. ابوطالب خود می
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ازین رو می کوشد تا برادرزاده اش را به همسازی و تعامل   ابراز آنچه برگزیده برایش آسان نیست؛
بکشاند تا شاید بتواند ناسازگاری پیش آمده را کاهش داده و فرصتی ایجاد کند. اصرار و پافشاری 

نه تنها جامعه را دچار خأل   دید،محمد بر درستی راهی که برگزید او را متقاعد کرد که آورده ج
گوتری را سامان می دهد. او در عین احترام به  پاسختر و  دیانت شایستهبلکه   سازد، اعتقادی نمی

گرچه در ). ۲۶۶-۱/۲۶۴، ر خود را نسبت به محمد اعالم کرد (ابن هشامحمایت آشکا جمع، 
بندی خونی  اش برخاسته و نوعی صف او به پشتیبانی برادرزاده )، ۳۹۸  ،عاقل نک.( ذهنیت برخی

دو جبهه   از جبهه بندی فرهنگی حکایت دارد: کرد، اما تعابیر و ادبیات بکار گرفته شده، را دنبال می
ابوطالب که خود  و) ۲۰۲-۱۶/۲۰۱نویری،   ؛۲۰۳-۱/۲۰۲بن سعد، (نک. ا پرستی اسالم و بت

عمال به نفع جبهه مقابل اعالم نظر ناپایداری عقاید شرکالود را باور نداشت، در این گفتگو 
ولی به گونه ای که همچنان در جایگاه اقتداری خود باقی بماند تا بتواند بیشترین حمایت را  کرد، 

  داشته باشد.
های انسانی است که می تواند با داشته  گرچه باورها در نگاه جامعه شناسانه یکی از داشته

آهسته جزو هویت وجودی  ها آهسته که این داشتهاما واقعیت آن است   جدیدی معاوضه شود،
آدمی در می آید که به آسانی نمی توان از آنها دل کند. طبعا ابوطالب که در ذهنیت جامعه به عنوان 

شمار می رفت، برای این که بتواند در جایگاه ریاستی باقی بماند، باید نسبت به  ها به حافظ سنت
رهبری کسی را که نسبت به باورها و   هیچ فردی از جامعه، باورها، درست و دقیق عمل کند، چون

د کرد، چیزی که از برای تغییر او اقدام خواهسنت های آنان همراهی ندارد، نمی پذیرد و شتابان 
  را رقم می زد. $بین رفتن پشتوانه پیامبر

  ب: چالش فروپاشی خانواده و بروز گسست اجتماعی
که آدمیان به آن نیندیشند، چیزی که در زندگی قبیله محور  تر از آن است انسجام اجتماعی مهم

 1آورد. ای واحد درمی چون وجه خونی و خویشاوندی آنان را به مثابه پیکره  اهمیت مضاعفی دارد،
بر همین اصل استوار بود و ناگزیر بودند تا به هر طریق ممکن نسبت به حفظ  اساس زندگی اعراب

خلل مشهودی در آن و به دو معنا زمینه ساز گسست   ،$ محمدو حراست از آن بکوشند. پیام 
تر  آنچه ملموس). ۱/۳۱۵ابن هشام، به صراحت آن را مطرح ساخته بودند (که مشرکان ، چنانآن بود

                                                                                                                            
برای خود مجاز  صاحبان دم  شد، داشت که اگر فردی مرتکب قتلی می پیوند خونی آنچنان در میان اعراب استحکام .١

  ).۲۴۹ -۲۴۸/ ٩اش را به قصاص بکشند (نک. ابن ابی الحدید،  ان قاتل، یکی از افراد قبیلهدانستند در صورت عدم وجد می
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گرایش عضوی از خانواده به دین جدید و جداشدنش از کانون آن و المحاله   نمود، و آشکارتر می
گری و زیرسوال بردن باورهای ریشه دار و  گرتقویت روحیه پرسشامری ناگوار و رنجاور بود و دی

  گسست. مستحکم پیشینیان بود که خطوط پیوند دهنده جامعه را می
فرزند و بود که محمد با سخنان خود بین زن و شوهر، ایجاد افتراقی از انتقادهای مشرکان مکه 

-۱/۲۲۹بالذری، ( داد ری سوق میو آنان را به سوی ناسازگا کرد ایجاد میخانواده و برادران 
نیز ممانعت یکی از کارویژه های رئیس قبیله و  قبح چنین اقدامی البته بر کسی پوشیده نبود). ۲۳۰

. هم اکنون ابوطالب چکونه می توانست بوددر راستای مصالح آن  و اقدامبه هم پاشیدن جامعه از 
که نانوت کرده و تدبیری نیندیشد؟ او چدر مقابل مأموریت اولیه خویش یا وظیفه ذاتی ریاست سک

یاور گذاشت و نه  نه محمد را تنها و بی  ،مدارانه سیاستتدابیری اش بود، با  مقتضای هوشمندی
اش در میان  یا اندیشه جایگزینیخطر قرار گیرد  اش در معرض اجتماعیموقعیت فرصتی پدید آورد 

با کمترین هزینه، تغییر اجتماعی الزم صورت  ای پیش رفت که گونه و بهبزرگان مکه پرورده شود. ا
  و جامعه قبیله محور به جامعه اسالم محورمبدل گردد.گرفته 

  پ: چالش تضعیف ساختار
ای و مبتنی بر سه  همان ساختار قبیله  ساختار حاکم بر زندگی مردم مکه،  ،چنانکه گذشت

به هم خوردن   ز نظر عرب،شد. ا اصل خون، شیخ و بیعت بود که تابع الگویی مشخص عملی می
ه فرد بیگانه ای جزو ریخ و اصالت آنان بود. تصور اینکاین ساختاربه منزله از دست رفتن همه تا

شرایط تثبیت  که حایز ای را بتوان به کسی سپرد خانواده بزرگ عرب به شمار آمده یا ریاست قبیله
گرفت و این  در مخیله عرب جا نمی  یا از طریقی غیر از بیعت مردمی مشروعیت بیابد،1شده نباشد

وظیفه اولیه قبیله و پیش و بیش از همه رئیس آن بود که در حفظ و حراست این سنت دیرپا بکوشد 
  ای جز مساعدت نداشت.  یافت و در نگاه اولیه چاره و ابوطالب این وظیفه را به خوبی درمی

شکست. نه خون مالک  میهای پذیرفته عرب را در هم  معادله همه $های پیامبر آورده
ای برای تصدی رهبری و نه  ، معیار شایستهنه سن و تبار  شد، اوندی شمرده میبرادری و خویش

به مخالفت  ی داشته باشد، طبیعی بود که اعرابتوانست مقبولیت طبقه بندی آدمیان به آزاد و برده می
  راه مناسبی را پیدا کند.برخیزند و در این میان، ابوطالب در تنگنایی سخت قرار داشت تا 

هایی که در  رغم چالش او به  دهد، ابوطالب نشان می  ری و رفتاریگفتا های کنشنگاهی به 
                                                                                                                            

  ).١/٧١  ابن جوزی،؛ ١٦/١٨٥  توانستند سیادت غیر همخون را بپذیرند (نک. عینی، ها نمی . عرب١
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هایی را برگزید تا مورد اعتراض عامه  ، سیاستپیش رو داشت  راه درست، حقیقت و انتخاب اعالم
از سوی دیگر، با  ؛ودمردم مکه قرار نگیرد و در عین حال بتواند در حمایت از حقیقت پیش بر

فرصت مغتنمی برای پیامبر آفرید تا رسالت خود را به خوبی انجام  حضورش در رأس جامعه مکه 
   ).۱/۵۷  ابن حبان،رفت ( فرصتی که با درگذشت وی از بین  دهد،

  برآیند سخن
در میان   ابوطالب به عنوان بزرگ مکه، در مواجهه با چالش حفظ سنت یا پیروی از حقیقت،

یگر سوی آن شکست حقیقت قرار ای قرار داشت که یک سوی آن گسست جامعه و د و راهید
ای عمل کند تا کمترین پیامد ممکن را داشته باشد، هر چند  بایست به گونه بدین سبب می داشت؛

دار مردم و  های غلط قرار گیرد. او که برای حفظ باورهای ریشه ای از داوری خود در معرض پاره
با اتخاذ تدابیر   ای و صیانت از انسجام اجتماعی گماشته شده بود، حراست از نظام قبیلهها،  آیین

ای، هم به انجام تعهدات خود پرداخت و هم مسیر جایگزینی دیانت اسالمی را  حساب شده
هموار کرد و انتخاب این راه، بر مبنای تئوری ِگَلِسر، عالوه بر این که بقای نظام زیستی عرب را در 

تر  ر داشت، گامی در مسیر اقتدار و پیشرفت و هم چنین تالشی برای پیوند بیشتر و منطقینظ
جلوی هر گونه ستیزه گری مخرب و تضعیف کننده را   باع از حقیقت،تّ هموندان بود. او در عین اِ 

  گرفت و راه برای تثبیت و گسترش اسالم گشود.  
ه یا به پیامبر ایمان نیاورد، با تردید جدی مواجه ابوطالب اسالم را نپذیرفت این ادعا که چنین هم

می شود و اگر محققی حتی نتواند اسالم او را مستند به داده های استواری نشان دهد، هرگز 
جا اهمیت ز ضدیت وی با اسالم باشد، اما آنچه در اینای ا تواند منبعی را بیابد که در آن نشانه نمی

حفظ اقتدار و منافع آن، و نیز   ساس سه اصل بقای نظام جامعه،ست. او بر اا دارد، نوع انتخاب او
  آنکه شورش مخالفینش را برانگیزد. تالش برای تحکیم روابط انسانی، به تدبیر امور پرداخت، بی
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