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چکیده

صحابه پیامبر  ،9در مقام بزرگان جامعه صدر اسالالم و بالهعنالاان کالارگزاران و خبباالان جامعاله ،خقالا اساسال در
تغییرات و تحاالت زمان خاد ایفا خمادخد .صحابه بر اساس جایااه و خقا خاد در جامعه و در حالازههالای مبتلال
دست به اقدامات زدخد که در بسیاری از دگرگاخ ها و تحاالت تأثیرگذار بادخالد .در ایالم مقا اله بالا تاجاله باله خقالا
کلیدی و خببا که به صحابه دادهشده است ،بالر اسالاس خیریاله خبباالان در تغییالرات اجتمالاع  ،خقالا خالان در
تحاالت فرهنا و اجتماع زمان پیامبر  ،9بررس شده است .ایمکه صحابه چااخه تااخستند ایالم خقالاهالا را باله
دست ورخد و چه عاامل و معیارهای پایااه اجتمالاع خالان را تعیالیم و تتبیالت کالرد و بالر اسالاس خقالا و پایاالاه
اجتماع خاد ،چه تأثیری بر تحاالت فرهنا و اجتماع داشتهاخد ،ماردتاجه قرار گرفت .فرضیهٔ ایالم مقا اله ن
است که؛ عملکرد برخ از صحابه در تحاالت جامعه در جهت ارزشهای اسالم باد .با تاجه به متالان تالاریب و
روای ایم ختیجه به دست مد که برخ از صحابه پیامبر  9به د یل همسالاخ عملکردشالان بالر اسالاس ارزشهالای
مارد تأیید جامعه اسالم  ،تااخستند دارای پایااه اجتماع برتر شالاخد .اسالالم وردن و ایمالان باله خالدا و پیالامبر ،9
هجرت ،جهاد ،مصاحبت و همراه با پیامبر  9و ...ازجمله عاامل تعیالیم پایاالاه اجتمالاع در صالدر اسالالم بادخالد.
صحابه با استفاده از ایم ماقعیتها جایااه خاد را در جامعه بهعناان افراد شاخص و برجسالته تتبیالت خمادخالد و ایالم
عاامل ماجب شد تا خان از طالر جامعاله ،مالارد تأییالد قرارگرفتاله و خقالا خبباال باله خالان داده شالاد و خقالا
تعییمکنندهای در تحاالت جامعه داشته و با تکیهبر رهبری ا ه و ایمان و عقیده بالر مبنالای تعالا یر قالر ن کالریر و
سیره پیامبر  9جامعهای اسالم تشکیل دادخد و در گسترش ن خقا مهم ایفا کردخد.
واژههای کلیدی :خقا ،صحابه ،تحاالت ،فرهنا  ،اجتماع  ،خبباان.

 کارشناس ارشد داخشااه باقرا علام.1
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مقدمه

تغییر و تحال در جاامع اخساخ امری بدیه باده و در اعصار مبتل تاریخ بشالریت
کروبیا رخداده است .تحال در هر جامعه ،تحال تاریخ ن جامعه را خیز باله دخبالال دارد.
ایم تغییر و تحال م تااخد در جهت متبت و در مسیر پیشرفت جامعه باشد و یا با عکس در
جهت منف و بردن جامعه به عقب و خاع پسرفت صالارت گیالرد .بال شال

خبباالان و

خااص هر جامعه ،به خاطر خفاذ و تأثیر گفتالار و رفتارشالان ،خقالا اساسال در تغییالرات و
تحاالت جامعه دارخد و بهعناان یک از عاامل تعییمکننده و مؤثر در ایجاد دگرگاخ هالا و
تحاالت جامعه به شمار م یند .صحابه پیامبر  9بهعناان کالارگزاران و خبباالان جامعاله،
دارای پایااه اجتماع مهر و برجسته و دارای خقالاهالای چالان؛ خقالا کلیالدی ،خقالا
مشروعیت ببش  ،خقا حمایت و تدافع و ...شدخد .در حقیقت ایم خقاها ،عامل اصل
و تعییمکنندهٔ پایااه اجتماع

خان بهحساب م مد .به عبارت  ،پایااه که صالحابه در

جامعه به دست وردخد ،بر اساس ارزشهای مارد تأیید جامعه اسالم باد .ذا خالان تالأثیر
مهم در سیر تحاالت جامعه داشتند .خقالا و عملکالرد خالان بالهطالار ریشالهای ماجالب
دگرگاخ و تحال جامعه جاهلیت شد بهگاخهای که تأثیر عمیق بر همه جنبههای جامعاله
جاهل بر جای گذاشت و زمینه بروز و ظهار اسالم را در جهات گاخالاگان بالرای دیاالران
فراهر خماد.
با رجاع به منابع معرفه ا صحابه و فضائل ا صالحابه و کتالب تالاریب و روایال ایالم
مطلب به دست م ید که صحابه خسبت به کساخ که پیالامبر  9را خدیالده بادخالد ،مقالام و
جایااه برتری داشتند و ایم جایااه به جهت خقا فعا بالاد کاله در حمایالت از اسالالم و
حکامت تازه تأسیس پیامبر  9و دفاع از ن درصحنههای حساس حمالت مشرکان داشتند.
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ارزیاب خقا صحابه در پایبندی به ارزشها و فرهنگ اسالم  ،درست یا خادرسالت ایالم
عقیده را روشم م خماید.
با تاجه به اهمیت شناخت ایم تأثیر و جنبههای اخحراف که ممکالم اسالت از جهالت
تعصبات برخ گرایاها خسبت به عدم شناخت درست صحابه و خقا خان ایجاد شاد ایم
پژوها در پ

ن است تا به بررس بعالد فرهناال عملکالرد صالحابه در زمالان پیالامبر 9

بپردازد .برای تشریح ایم ماضاع ،با استفاده از روش تاصیف  -تحلیل باله ارزیالاب ایالم
مسئله پرداخته شده که خقا صحابه و افراد صاحب خفاذ و تأثیرگذار در تحالاالت جامعاله
چه باده و خان چه تأثیری بر روخد تحاالت فرهنا و اجتماع داشتهاخد .قبل از هر چیالز
الزم است مبتصری درباره ساختار فرهنا و اجتماع دوره جاهل مطا ب بیان شاد.
ساختار فرهنگی و اجتماعی دوره جاهلی

سرزمیم گرم و خش

شبه جزیره و سبت و بدی راه ،ماجالب شالده بالاد رابطالهای

میان مردم متمدن مناطق دیار و حجاز وجاد خداشته باشد .قتل و غالارت ،رقابالت و فبالر
فروش و تعصبات قبیلهای از جمله ویژگ های اعراب جالاهل بالاد .طبالری باله برخال از
جنگها ،معرو به «روزهای عرب» از جمله؛ روزهای ذی قار ،فجار و ...اشاره کرده است.
روز فجار پیا از بعتت ،در ختیجه تفاخر به کترت عشالیره و امالاال رخ داد و پالس از ایالم
جنگ باد که پیمان فضال شکل گرفت( .مسعادی ،1374 ،ج  ،1ص  )626ابم اثیالر خیالز
جنگهای مشهار بیشتری را بیان خماده و زد و خاردهای سالبت میالان قبایالل را تحالت
عناان «سبم درباره روزهای عرب در دوره جاهلیت» شرح داده اسالت( .ابالم اثیالر ،ج ،5
 ،1371ص  )240اعراب تنها در شهر مکه که ن را حالرم امالم مال داخسالتند ،باله جنالگ
خم پرداختند .بباری در «ا صحیح» به ایم خکته اشاره کرده اسالت« :شالهر مکاله شالهری
است که خداوخد حرام کرده ن را ،روزی که سمانها و زمیم را خلالق کالرد و ایالم شالهر
حرام است به حرمت ا ه تا روز قیامت و قبل از ما خیز قتال در ن حالل خبالاده اسالت».
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(ا بباری ،ا صحیح 1314 ،ه ،ا جزء ا تا ث ،ص  )14از شاخصههای مهالر زخالدگ اعالراب،
گذشته گرای و تاجه بیا از حد به اصل و خسب و افتبار به ن بالاد( .جعفریالان ،تالاریخ
سیاس اسالم ،1369 ،ج دوم ،صص  )27-30چنان که قر ن کریر خیز در ماارد متعالددی
به مسئله گمراه پدران و زوم گسسته شدن از خان تأکید م خماید چنان که کلمه باء در
بیست و چهار ساره و در س و ی

یه در مکه و در زمان برخارد با قالریا خالازل شالده

است .از جمله در ساره اعرا  ،یات  27 -28و  ،172ساره مریر ،یالات  ،41 -48سالاره
قمان ،یات  .13 -15بنابر منابع تاریب  ،وجاد اوهام و خرافات و افساخههای باستاخ که
مغز اعراب جاهل را پر کرده باد ،سبب شد تا فکر و عقالل خالان رشالد خکنالد و در ختیجاله
جامعه گرفتار خرافه پرست شد و از تعا و پیشرفت باز ماخد( .یعقاب  ،1374 ،ج  ،1صص
 - 331 - 338طبری ،1375 ،ج  ،3ص  - 793مسعادی ،1374 ،ج  ،1ص )485
عاامل مذکار از جمله علل است که سبب دورافتادگ مردم عربستان بایژه منطقاله
مرکزی ن -حجاز -از مراکز عمده فرهنا شد .طبعاً ختیجه محدودیت تعامالت فرهنا
و قرار خداشتم در مسیر تکامل فرهنا  ،فقدان میراث غن فرهنا را باله دخبالال داشالت.
تشتت در عقاید و باورها و میبتا نها با افساخهها ،خرافات و ماهامات و فساد اخالق
در جامعه جاهل حجاز ،ماجب عدم پیشرفت و تنالاع در سالاختار فرهناال  ،اجتمالاع و...
گردیالالد( .جعفریالالان ،1380،ج  ،1ص  205و  ،1369ج  ،2صالالص  30-35و زرگالالری خالالژاد،
 ،1378صص )171- 173
علیرغر وجاد اخحطاط فرهنا در جامعه مکه ،خار اسالم دمید و اشعه وجادی ن در
جامعه جاهل  ،تغییرات فرهنا و اجتماع پدید ورد و به جای مؤ فههای چان شالرافت
خسب ،تعصبات قام و قبیله گرای و ،...عناصر هایت جدیدی را وارد فرهنگ مساللماخان
خماد .ایم مؤ فههای جدید ،مالک سنجا و ارزشیاب برای مسلماخان عصر پیامبر  9و بعد
از ایشان قرار گرفت .بررس ایم مؤ فهها ،مالا را در شالناخت خبباالان دینال در تحالاالت
فرهنا و اجتماع  ،یاری خااهد خماد.
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 .1تبیین هویت مسلمانی با تکیه بر ارزشهای اسالمی

خیام ارزش در جامعه اسالم  ،خشأت گرفته از خیام عقیدت است .در اسالم مبنالای
عقیده ،قر ن و سنت است و خیام ارزش که در عصر رسال خدا  9ایجاد شد خیز بر همیم
اساس باد .خقا صحابه در ایجاد جامعهٔ مبتن بالر ارزشهالای اسالالم و خیالز تغییالر و
تحاالت که تاسط خان اخجام گرفت ،مارد تاجه است .مهرتریم ارزشهای مالارد تأییالد
جامعه اسالم  ،براساس خیام ارزش قر ن و از دید منابع روای و تاریب  ،اهمیت بسزای
در ارزیاب خقا صحابه در عصر پیامبر اسالم  9دارد ذا ایم ماضاع بر اساس مؤ فههالای
زیر بررس م شاد:
 1-1سبقت در اسالم و ایمان به دعوت پیامبر 9

سبقت گرفتم در استقرار و پیشرفت ی

عقیده و تالش در جهت تعا

رمالانهالا و

اهدا واالیا ،از جمله ارزشهای مهر است .بیان برتری و فضل صحابه و کسالاخ کاله
بعد از بعتت پیامبر اکرم - 9تا رحلت ن بزرگاار -اسالم و ایمان وردخد خیز بر همیم مبنالا
قرار دارد .قر ن خیز سبقت جایان را کساخ معرف م خماید کاله مقالدماخالد و از مقرباخنالد.
(ساره واقعه 10 /و « )11سابقان االو ان» گروه از خبستیم مسلماخان هستندکه قالر ن
از خان با ایم عناان یاد خماد .قر ن سبقت جایان از مهاجر و اخصار و کساخ که به خاب
از خان پیروی کردخد را تمجید م خماید که خدا از ایشان خشناد و خان خیز از او خشنادخد.
(ساره تابه )100/در حقیقت به جهت اهمیت و ارزش که ورود به اسالم داشته ،پیشتازان
مسلمان ،از ارج و قرب بیشتری برخاردار م باشند .خان در ایمان باله خالدا و پیالامبر و روز
جزا پایدار بادخد و پایه دعات اسالم را تشکیل دادخد.
در بسیاری از منابع تصریح شده است او یم کس که از مردان اسالالم ورد ،حضالرت
عل علیها سالم باد( .ابم اثیر ،1401 ،ج  ،1ص  - 287طبالری ،1375 ،ج  ،3ص - 858
ابالالم خلالالدون ،1363 ،ج  ،1ص  – 396ابالالم هشالالام ،1375 ،ج  ،1ص  )160حتالال گفتالاله
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م شاد« :او هرگز چیزی را با خدا اخباز خکرده باد تا از خا مساللمان شالاد( .»...مسالعادی،
 ،1374ج  ،1صص  )632-633طال ساله سالال دعالات مبفال  ،مساللماخان خبسالتیم در
درههای کاهها خماز م خااخدخد و افراد معدودی به اسالم گرویدخد .زماخ که رسال خدا 9
مأمار شد تا دعات خایا را شکارا بیان خماید؛ صهیب ،بالل ،مقداد ،عمار و پدرش یاسر
و مادرش سمیه ،جزء خبستیم کساخ بادخد که در دعالات علنال  ،اسالالم خالاد را شالکار
کردخد( .بیهق  ،1361،ج  ،2ص  - 45ابم خلالدون ،1363 ،ج  ،1ص  -395ابالم هشالام،
 ،1375ج  ،1ص  )164اسالم وردن و شکار خمادن ن ،بالا تاجاله باله شالرایط سالبت ن
دوران ،کاری بسیار دشاار باد ،اما اسالم وردن همیم تعداد کر تالأثیر زیالادی بالر روحیاله
اسالم ورخدگان و تازه مسلماخان گذاشت .اسالم وردن افرادی چان حمزه بم عبد ا مطلب
و حمایت او از پیامبر  ،9باعث قات قلب تازه مسلماخان باد( .طبری 1375 ،ج  ،3ص )876
با وجاد ایم که سران قریا تصمیر گرفتند فرزخدان و بالرادران و افالراد قبیلاله خالاد را از
مسلماخ برگرداخند و با مسلماخان بد رفتاری م کردخد ،اسالم در مکه رواج یافالت و حتال
برخ از اشرا قریا مسلمان شدخد( .طبری ،1375 ،ج  ،3ص )872
بدیم ترتیب سابقیم در اسالم همان کساخ اخد که در سالهای اول دعات در شرایط
دشاار مکه به ویژه تا زمان هجرت به حبشه اسالم وردخالد و مشالکالت بسالیاری تحمالل
کردخد .خان از فضیلت بیشتری خسبت به کساخ که دیرتر اسالالم وردخالد برخاردارخالد .در
تاریخ اسالم برخ کساخ که خقا و تأثیر زیادی در تحاالت جامعه داشتند ،جزء صالحابه
پیامبر  9شناخته شدهاخد؛ کساخ چان خا د بم و ید ،عمرو بم عاص ،عتمالان بالم طلحاله،
عمر بم خطاب ،اباهریره و . ...خا د بم و ید ،عمرو بم ا عاص و عتمان بم طلحاله پالس از
هجرت مسلماخان به مدینه و جنگ احزاب اسالم وردخد .ابم اثیر سبب اسالم خالان را باله
تفصیل و حت از قال عمرو بم عاص بیان خماده است) .ابم اثیر ،1371 ،ج  ،7ص )269
براساس منابع تاریب و روای  ،عمر بعد از مهاجرت مساللماخان باله حبشاله اسالالم ورد و
سبب اسالم وردن او را بیان خمادهاخد( .احمد بم محمد بم حنبالل ،1420 ،ج  ،1ص 341
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 ابم اثیر ،1371 ،ج  ،7ص  - 94طبالری ،1375 ،ج  ،3ص  - 878ا حسالیم مسالعادی، ،1374ج  ،1ص  )678ابم اسحاق در مارد رفتالار او بالا مساللماخان ،مال گایالد« :عمالر از
سبتگیرتریم اشباص بر مسلماخان باد»( .محمد بم اسالحاق ،سالیرت رسالال اج ،ج ،1
ص  )345هناام که عمر مسلمان شد مسلماخان چهل و چنالد مالرد و یالازده زن بادخالد.
(بیهق  ،1361 ،ج  ،2ص  )205اسالم اباهریره خیز در زمان فتح خیبر ( هفتر هجری) باد.
(مقدس  ،1374 ،ج  ،2ص  )803ایم در حا است که او خاد را از اصحاب صفه داخسالته
است؟! (واقدی ،1374 ،ج  ،1ص  )241ذا اینان جزء سابقیم محساب خم شاخد.
به تصریح قر ن ،ایمان باالتر از اسالم است و در پاسالخ کسالاخ کاله مالدع ایمالان
بادخد ،م فرماید« :برخ از بادیه خشینان گفتند :ایمان وردیر .باا ایمان خیاوردهاید .یکم
باایید :اسالم وردیر و ایمان هناز در دلهایتان وارد خشده است»( .ساره حجالرات)14 /
منیار از ایمان در ایم یه ،اظهار زباخ  ،اعتقاد قلب و عمل به دسالتارات شالریعت اسالت.
(ابم بابایه قم  ،1381،ص  )177خداوخد به چهار ویژگ مؤمنیم حقیق که که در دعای
ایمان صادقند اشاره فرماده است( .ساره بقالره 177 /ماسالای همالداخ  ،1374 ،ج  ،1ص
 )649و در مارد خصاصیات مؤمنان حقیق که تسلیر محض پیامبر  9هسالتند ،ساله چیالز
خشاخه ایمان راستیم ذکر شده است؛ پیالامبر  9را در هماله اختالفالات باله داوری طلبیالدن،
خاراحت خشدن از حکر او و اجرای کامل فرماخا( .سالاره خسالاء 65/قالر ن کالریر ،ترجماله
مکارم شیرازی ،1389 ،ص  )88در کتب سنم و صحاح اهل سنت و کتب اربعاله ،روایالات
زیادی در ایم رابطه بیان شده است؛ از جمله امام صادق علیها سالالم در روایالت مفصالل
اصحاب پیامبر  9را که در ن دوران پر خطر ایمان وردخد و اسالم را پایاله گالذاری و از ن
پاسداری خمادخد ،برتر از دیاران داخستهاخد .امام در ببش از روایالت فرمالاد« :خالدا میالان
مؤمنیم مسابقه قرار داد ،چنان که میان اسبان ،در روز اسب دواخ مسابقه گذارخد و خان را
به حسب درجات سبقت فضیلت ببشید و هر ی

از مؤمنیم را طبق درجه سالبقتا قالرار

داد و حق او را از ن درجه خکاست و ،»...ایم سبقت جایالان ،کسالاخ اخالد کاله صالعابت و
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مشقت بسیاری را برای ایمان وردن و حفظ ن تحمل کردخد ،از ایم جهت که تعدادشالان
اخدک باد و درحال تقیه به سر م بردخد .همچنالیم در مقابالل زار مشالرکان صالبر بسالیار
خمادخد .ب تردید اگر ایستادگ و مقاومت خان خباد ،اسالم تا امالروز پالا برجالا خمال ماخالد.
(کلین رازی ،1348 ،ج  ،3ص  )67همچنیم در صحیح مسلر مده که« :سعد مال گایالد:
پیامبر  9به گروه برخارد کرد که مم هر جزء خان بادم و به هر کدام عطای خماد فقط
ی

خفر را عطا خکرد .به پیامبر  9عرض کردم فالخ را م شناسر ،اخسالان مالؤمن اسالت.

پیامبر  9فرماد مسلمان است .ایم را سه بار تکرار کردم اما پیامبر  9هالر ساله بالار فرمالاد
مسلمان است خه مؤمم»( .ا قشیری ا نیشاباری ،ب تا ،ا جزءاالول ،ص )132
اسالم ،ایمان و اازم و ثارشان ماخند زهد ،تقای ،صدق و ...و سبقت در نها ،معیالار
و مبنای برای ارزیاب و مالک برای فضیلتند؛ در مقابل ،تأخیر در اسالالم ،عالدم ا تالزام و
پایبندی به ن و سست در عمل ،ضد ارزش و دور از فضیلت به شمار م روخالد( .حیالدری
خسب ،1390،ص  ) 203اثرات که ایمان عمیق بر دل مؤمنان ایجاد خماد ،در عملکرد خان
خیز شکار شد ماخند؛ حمایت و اطاعت از رسال خالدا  ،9تحمالل شالکنجه و زار مشالرکان،
کشته شدن در راه ایمان و اعتقاد ،دست کشیدن از مال و جان و قبیله و خاخدان و هجرت
در راه خدا ،کم

به همناعان و تقسیر اماال خاد با خان و . ...

 1-2فضیلت ذوی القربی

یات و روایات بسیاری از علمای عامه و خاصه ،در شأن و منز الت خاخالدان پیالامبر 9
بیان شده است .یه تطهیر پاک خاخدان رسا ت و اراده خاص خداوخد برای تطهیر ایشان را
بیان م کند( .ساره احزاب  )33/در صحیح مسلر و فضائل ا صحابه ابالم حنبالل خیالز ایالم
مطلب خقل شده است( .ا قشیری ا نیشاباری ،ب تا ،ج  ،4ص  - 1883احمد بم محمد بم
حنبل ،1420،ج  ،2ص  )727همچنیم خداوخد در یه مادت خاخدان پیامبر صل اج علیه و
ه را دارای مقام واال و ممتازی داخسته و فرماده است« :باالا در عالاض رسالا ت از شالما
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پاداش خااستار خیستر مار دوست درباره خایشاوخداخر»( .شاری )23/از ابم عبالاس خقالل
شده که :وقت ایم یه خازل شد ،اصحاب عرض کردخد :ای رسال خدا ایمهالا کیسالتندکه
خداوخد ما را به محبت خان امر کرده است؟ فرماد« :عل  ،فاطمه و فرزخدان ن دو» ( .یاله
اج مکارم شیرازی ،ص  )486به گفته مسعادی « ...پیغمبر ،او (حضرت عل علیها سالالم)
را که در معرض تکلی باد به اقتضای ظاهر «و اخذر عشیرت
عل

االقربیم» دعات کرد و از

غاز کرد که از همه کسان بدو خزدیکتر باد و بهتالر اطاعالت مال کالرد»( .مسالعادی،

 ،1374ج  ،1صص  )632-633در صحیح مسلر خیز روایات در مارد فضالایل اهالل بیالت
پیامبر علیهر ا سالم خقل شده است ،از جمله« :مم از بیم شما م روم در حا که دو چیز
گراخبها م گذارم؛ قر ن و اهل بیتر»( .ا قشیری ا نیشاباری ،ب تالا ،ج  ،4ص  )1873و در
مارد حضرت عل علیها سالم ،از سعد بم اب وقالاص روایالت مال کنالد :پیالامبر  9باله ن
حضرت فرماد« :خسبت تا به مم ،خسبت هارون به ماس است مار ایم کاله بعالد از مالم
پیامبری خیست»( .ا قشیری ا نیشاباری ،ب تا ،ج  ،4ص  )1870و در مارد حضرت فاطمه
علیها ا سالم ،از عایشه خقل م کند :پیامبر  9فرمادخد ...« :بهتریم سل مم تا هست » و
همچنیم فرمادخد« :فاطمه پاره تم مم است هر کالس او را بیالازارد مالرا زار داده اسالت».
(ا قشیری ا نیشاباری ،ب تا ،ج  ،4ص  )1903ابم اثیر در فضیلت فرزخدان بزرگاار حضرت
فاطمه علیها ا سالم م گاید« :بدرستیکه حسم و حسیم دو جااخان بهشت هستند»( .ابم
اثیر ،1401،ج  ،1ص )311
بنابرایم ،یک از ارزشهای جامعه اسالم که در یات و روایات به طار ویژه ،به ن
تاجه و تاصیه شده ،ارزش و فضیلت خزدیکان پیامبر  9است؛ امالا برخال صالحابه از ایالم
امتیاز که ویژه خزدیکان خاص پیامبر  9باد ،ساء استفاده خمادخد .افرادی بالا ادعالای تعلالق
داشتم به تبار پیامبر  9و به خاطر پیاخدهای خسب یا سالبب کاله بالا ن حضالرت داشالتند
منز ت اجتماع خاد را ارتقا داده و جایااه ویژهای پیدا کردخالد ،الذا در تحالاالت جامعاله،
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تأثیرگذار بادخد تا جای که حت در مارد خزدیکان رسال خدا صل اج علیه و ه خیز رأی
خاد را اعمال م کردخد.
 1-3هجرت

اسالم برای محقق کردن اهدا دین و برای خهادیناله خمالادن مالازههالای ن ،بالر
مسئله هجرت تأکید م خماید .هجرت در حقیقت کنده شدن از تمام تعلقات و وابستا ها
است .اگر چه مسلماخان از خیر اعتقادی متحال شده بادخد و از ن جالا کاله در معالرض
فشار خاسازگاریهای اجتماع قرار داشتند و مشرکان مکه مسلماخان را زار م دادخالد ،باله
امر خداوخد در دومیم سال شکار شدن دعات (پنجر بعتت) به دستار پیالامبر  9عالدهای از
خان به حبشه هجرت کردخد( .ابم هشام ،1375 ،ج  ،1ص  -199ابالم اثیالر ،1371 ،ج ،7
صص  -83-87واقدی ،1374 ،ج  ،1ص  )190در سال سیزدهر ،پیامبر  9باله مساللماخان
فرمادخد« :خدای عز وجل برای شما برادراخ کم

کار و خاخههای امن (در مدینه) قالرار

داده است» .به دخبال ایم دستار ،دسته دسته به سای مدینه مهالاجرت کردخالد و حضالرت
منتیر فرمان ا ه در مکه ماخد( .ابم هشام ،1375 ،ج  ،1ص  - 304طبری ،1375 ،ج ،3
ص  .)894هجرت مسلماخان به سرزمیم اسالم تا قبل از فتح مکه ،امری بسالیار مهالر و
یک از واجبات باد .ب ش

هناام که امر تشریع و وجاب ی

مسئله بیان م شاد ،هر

مسلماخ برای ایم که بر اسالم و ایمان خاد پایبند باشد ،اطاعت از ن امالر را ضالروری و
الزم االجرا م داخد .قر ن کریر در مارد فضیلت ،اهمیت و هد هجرت و پاداش هجرت
کنندگان یات بیان خماده است .از جمله در ساره حج یه  58بیان م فرماید :کساخ کاله
در راه خدا قدم برم دارخد مؤمنان واقع هسالتند ،زیالرا بالا هجالرت کالردن و کمال

باله

مسلماخان و جدا شدن از خایشاوخدان و اماال خاد به خاطر دیم خدا ،ایمان حقیق خاد را
ثابت کردخد( .ساره اخفال 74/ترجمه جاامع ا جامع ،1377 ،ج  ،2ص )506
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براساس یات و روایات ،پاداش که خداوخد برای هجرت و حفظ ایمان ،مقالرر خمالاده
است ،خشاخه منقبت و فضیلت مهاجراخ است که مشقتهای هجرت را به جان م پذیرخد.
هجرت مسلماخان از مکه به مدینه ،سبب تشکیل جامعه اسالم  ،تقایت اسالم در مقابالل
کفالر ،حمایالالت از همکیشالالان و بالالرادران مالؤمم و مسالاللمان و در خهایالالت ایجالالاد وحالالدت و
همبستا میان خان گردید که ایم ماضاع بیاخار اهمیت ن است .ا بته بعد از فتح مکه و
اسالم بسیاری از مشرکیم و قرار گرفتم خان زیر پرچر اسالالم ،ایالم مالاخع برطالر شالد.
صحیح مسلر به خقل از عایشه م گاید :از پیامبر  9در مارد هجرت سؤال شالد ،پیالامبر 9
فرماد« :بعد از فتح مکه هجرت وجاد خدارد و کم جهاد و خیت خیالر را تحصالیل کنیالد».
(ا قشیری ا نیشاباری ،ب تا ،ج  ،3ص )1487
 1-4جهاد و شهادت

جهاد برای حفظ اسالم و ماجادیت مسلماخان و حفظ مجد و عیمت و افتبارات خان
از واجبات دین شمرده م شاد .کاشا در جهالت اعالتالی ارزشهالای اسالالم در هماله
زمینهها ،ستادخ و شایسته پاداش است اما از خیر قر ن ،برخال تالالشهالا اجالر بیشالتر و
خیکاتری خزد خداوخد دارد که مهمتریم نها ،گذشتم از مال و جان خالاد در راه خداسالت:
«مؤمنان خاخه خشیم که زیان دیده خیستند با مجاهداخ که با مال و جان خاد در راه خالدا
جهاد کردخد ،مساوی خیستند .خداوخد مجاهداخ را که بامال و جان خاد جهالاد کردخالد بالر
خاخه خشینان امتیاز ببشیده و همه را وعده خیکالا داده اسالت و ال مجاهالدان را بالر خاخاله
خشینان به پاداش بزرگ برتری داده است»( .ساره خساء )95/ایم اجالر عیالیر باله جهالت
ارزش جهاد در راه خداست که ذروه االسالم (قله اسالم) خامیده شده است و مجاهالدان در
ردی او یای ا ه داخسته شدهاخد .مقامات ارجمندی در بهشت برای کشته شدگان در ایم
راه اختصاص داده شده و قر ن مجید از خان تجلیل و تمجید بسیار خماده است که بیالاخار
ارزش و برتری خان خزد خداست( .ساره ل عمران - 169-171/ساره تاباله )111/برخال
روایات خیز بیاخار مقام مجاهدان است .پیامبر  9در شأن خان فرمادخد« :بترسالید از اذیالت
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کردن مجاهدیم ،زیرا خدا از غضب خان به غضالب مال یالد ،همالان طالار کاله از غضالب
پیامبراخا به غضب م ید و دعای خان را مسالتجاب مال کنالد ،همالان طالار کاله دعالای
پیامبراخا را مستجاب م کند»( .ابم اثیر ،1401،ج  ،1ص  )293پرسیده شد چه کس از
مردم افضلتر است؟ فرمادخد« :کس که با جان و ما ا در راه خدا مجاهدت مال کنالد».
(ا حرّاخ  ،1380،ص  )3160در مارد فضیلت جهاد در صحیح مسلر مده است« :اباهریره
از قال پیامبر اکرم  9م گاید :خداوخد ضماخت کرده است بهشت را بر کس که در راه خدا
جهاد م کند»( .ابا حسیم مسلر بالم ا حجالاج ا قشالیری ا نیشالاباری ،ج  ،3ص  )1495و
همچنیم ورده که فرماد« :قسر به ن خدای که جاخر در دست اوست ،هر یناله دوسالت
دارم در راه خداکشته شام سپس زخده شام و بجنار و باز کشته شام در راه خدا و باز زخده
شام و بجنار و باز کشته شام»() .ابا حسیم مسلر بم ا حجاج ا قشالیری ا نیشالاباری ،ج
 ،3ص  )1497ایم مطلب بیاخار فضیلت جهاد و کشته شالدن در راه خداسالت .در روایتال
دیار خقل م کند« :جهاد در راه خدا ،صد درجه در بهشت پاداش اوست که فاصله بیم هر
درجه ،از زمیم تا سمان است»( .ابا حسیم مسلر بم ا حجاج ا قشیری ا نیشالاباری ،ج ،3
ص  )1501و خیز روایت کرده است که« :شبص از پیامبر اکرم  9سالؤال کالرد :یالا شالما
کفاره گناهان مرا تقبل م کنید اگر در راه خدا کشته شام؟ حضرت فرماد :بله ماالر دیالم
(حق ا ناس) را که ایم مطلب را جبرائیل برای مم گفت»( .ابا حسیم مسلر بالم ا حجالاج
ا قشیری ا نیشاباری ،ج  ،3ص  )1501ذا در یات و روایات ،جهادگران و شهیدان در ایم
راه مشمال فضل ا ه داخسته شدهاخد که اجرشان خزد خداوخد ضایع خم شاد.
ختیجه جهاد با کفار و منافقیم و مشرکیم سبب خااهد شد تا جامعاله هالر باله سالای
پرستا خدای یکتا پیا رود و شرک و بت پرست در ن ریشه کم شاد و هر از فتناله و
شاب در امان باشد و هر جامعه به سمت عدا ت سالاق داده شالاد و زور و سالتر برچیالده
گردد( .ساره بقره  )193 /بدیم ترتیب در یالات و روایالات ،فضالیلت جهالادگران و کشالته
شدگان در ایم راه و پاداش خان و برتری مقالام و جایااهشالان خالزد خداوخالد و همچنالیم
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اهمیت و ختایج متبت و کارساز بادن جهاد ف سبیل اج در جامعه اسالم بیان شده است.
مسلماً برای تحقق ببشیدن به چنیم ختایج  ،کساخ مقدماخد که سابقه و خلاص بیشتری
داشتهاخد.
 1-6علم و آگاهی و ارزش عالم

فضیلت علر ماخند روشن

فتاب ،شکار و از غبار ش

و شبهه پیراسته اسالت( .ابالم

طقطق  ،1360 ،ص  )2برای شناخت میزان ارزش علر  -در میان اعراب و در زمان ظهار
اسالم -کاف است که بداخیر« :هناام ظهار اسالم در قریا هفده مرد م تااخستند خالط
بنایسند»( .بالذری ،1337 ،ص  )656و «کاتبان عربال در اوس و خالزرج اخالدک بادخالد.
برخ از یهادان در مدینه کتابت تعلیر م دادخد و در زمانهای خبست ،کادکان مدینه ن
را م ماختند»( .بالذری ،1337 ،ص  )659با طلاع ستاره اسالم از جمله ارزشهای کاله
قابل تاجه و مارد تأیید جامعه اسالم باد ،داشتم گاه و معرفت م باشد .پیامبر اکرم 9
در حدیث معروف در باب اهمیت تحصیل علر که به سندهای مبتلال از شالیعه و سالن
خقل شده است ،فرمادخد« :جستجا و تحصیل علر بر هر مسلماخ  ،فرض و واجب است».
(ابم اثیر ،1401 ،ج  ،6ص  - 381ا مقریزی ،1420،ج  ،9ص  )199و در حدیث دیاالری
فرمادخد« :علر را از تا د تا زمان مرگ ،جستجا و تحصالیل کنیالد»( .ا تمیمال ا سالمعاخ ،
 1382ه ،ج  ،8ص  )368ایم احادیث را شهید مطهری ،بررس خماده است و اخجام سالایر
فرائض فردی و اجتماع اسالم را به فریضه علر وابسته مال داخالد و ن را کلیالدی بالرای
اخجام سایر فرائض اسالم شناخته است (مطهالری ،1368 ،ص  )170و تأکیالد مال کنالد:
«اسالم ن چنان دین است که در محیط علالر بهتالر از محالیط جهالل رشالد مال کنالد».
(مطهری ،1368 ،ص )170
ایمان و علر به جهت اهمیت هر دو مقا ه ،گالاه درکنالار یکالدیار ورده شالده اسالت:
«ایمان و علر را حفظ کنید و برگردید بسای اهلتان و به خان مازش دهید»( .ا ببالاری،
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 1314ه ،ا جزء االول ،ص  )25و فرمادخد« :کس که خداوخد خیرش را ببااهد ،او را فقیه،
فهیر و عا ر در دینا مال کنالد»( .ا ببالاری 1314 ،ه ،ا جالزء االول ،ص  )20همچنالیم،
پیامبر اکرم  9در پاسخ به سؤال شمعان بم الوی بم یهادا درباره خشاخه داخالا فرمادخالد:
«خشاخه داخا چهار چیز است :معرفت خسبت به خدا ،شناخت دوستان او ،داخستم فرائض او
و خاهداری از نها تا ایم که همه اخجام شالاد( ».ا حرّاخال  ،1380 ،ص  )20باله سالفارش
رسال خدا  9برخ صحابه تالش بسیاری در جهت کسب علالر از محضالر ن حضالرت و
خشر علام اخجام دادخد و مازههای خاد را مکتاب و حفظ کردخد .حضرت عل علیها سالم
سر مد خان باد .پیامبر اکرم  9به ایشان فرمادخد« :فقری سبتتر از خاداخ خیست ...و فالت
داخا فراماش است»( .ا حرّاخ  ،1380 ،ص  )11برخ روایات خیز در مارد ثااب و صفات
جایندگان داخا بیان شده است که حاک از ارزش علر و عا مان در جامعه اسالم است.
(کلین رازی ،1348 ،ج  ،1ص  - 42ابم طقطق  ،1360،ص  )2و ده خصلت برای خالان
برشمرده شده است( .ا حرّاخ  ،1380 ،ص  )29و فرمادخد« :علر را بناشتم مهالار کنیالد».
(مسعادی ،1374 ،ج  ،1ص  )650بباری خیز ورده است« :به عل  7گفتر یا کتاب خالزد
شما هست؟ گفت :خه فقط کتاب خدا یا ن چه که شبص مسلمان م فهمد یا ن چاله در
ایم صحیفه (مطا ب دست خایس) است .گفتر چه چیزی در ایالم صالحیفه اسالت؟ گفالت:
عقل و زادی اسیر و کشته خشدن مسلمان بدست کالافر»( .ا ببالاری 1314 ،ه ،جالزء اول،
ص )29
بدیم ترتیب بر اساس یات و روایات ،یک دیار از ارزشها در جامعه اسالم  ،علر و
مقام عا مان است .اسالم برای تحصیل داخا و خشر ن در جامعه تأکید بسیار خماده است.
در مکتب اسالم ،علر مازی و ارج و منز ت عا مان ،از جمله ارزشهای معنای است کاله
خقا مهم در ایجاد فرهنگ اسالم بر پایه اصال دین دارد و داخا از فضایل مؤمنان
چنیم جامعهای به حساب م ید.
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ایم ماارد مؤ فههای باد که از خااه ایم مقا ه مالکهای سنجا و ارزش یاب افراد
محساب م شدخد  .صحابه پیامبر بر اساس ماارد پیا گفته چنان پایااه و جایااه رفیعال
به دست وردخد که بعد از پیامبر به مرجع برای اخذ دیم و سیره پیامبر تبدیل شدخد.
 .2عملکرد صحابه در اطاعت و حمایت از پیامبر 9

پیامبر  9سیزده سال در مکه ،تحال بزرگ فکری و فرهناال باله وجالاد وردخالد و
تاجه ویژهای به مسائل معنای اخسان ،یعن فردسالازی و خبباله پالروری خمادخالد .افالرادی
تربیت شدخد که تااخستند به عناان خبباان در تغییرات زیربنای جامعاله مالؤثر باشالند ،باله
گاخهای که پیامبر  9را در محکر کردن پایههای دیم و فرهنگ خایم اسالم ،یاری کردخد.
زماخ که قریا دیدخد پیامبر  9از سای عما و عشیرهاش حمایت م شالاد و از تساللیر او
سرباز م زخند ،تصمیر گرفتند او را به جادوگری ،کهاخت ،جنان و شاعری متهر و دیاران
را از گرویدن به اسالم باز دارخد و هر کس را که بیر داشتند با شالنیدن سالبنان حضالرت
مسلمان شاد از دیدخا باز دارخد( .طبری ،1375 ،ج  ،3ص  - 874ابم خلدون ،1363 ،ج
 ،1ص  )396پس از خاکام در قاخع کردن اباطا ب در تسلیر پیامبر  ،9هر ی

از قبایل به

شکنجه مسلماخان قبیله خاد پرداختند تا از دینشان دست بردارخد( .طبری ،1375،ج  ،3ص
 )871مردم که تا ایم زمان غرق در افکار جاهل باده و همه چیز را برای خاد و خاخااده
و خهایتاً برای قبیله خاد م خااستند و برای رسیدن به وسالایل او یاله زخالدگ بالا یکالدیار
دشمن م کردخد و همدیار را م کشتند ،در پناه اسالم و در سایه رهنمادهای پیالامبر ،9
تحال پیدا کردخد و حت حاضر بادخد جان خاد را در ایم راه بدهند .مقاومت و تالش خان،
خقا مهم در پیشرفت اسالم داشت .در مدت ده سال در مدینه خیز با تاجه به دستارات
قر ن کریر و روایات ،تغییرات اساس در اخالالق و داب اجتمالاع صالحابه ایجالاد شالد و
ساختم جامعه مارد اهتمام ویژه قرار گرفت .جامعهای تشکیل گردید که در ن به کل تریم
مسائل (جهان بین و جهان شناخت ) تا جزئ تریم رفتارهالا ،تاجاله شالد .ایالم تحالال بالا
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هجرت پیامبر  9و مسلماخان ممکم شد که خقطه عطف در شکل گیری پایههالای جامعاله
اسالم محساب م شاد.
بدون ش

او یم کساخ که از همان روزهای غاز دعات ،با جان و دل درکنار پیامبر

 9قرار گرفتند و تأثیر بسزای در زمینه تبییم هایت اخسالان در فرهنالگ اسالالم داشالتند
صحابه بادخد ذا برای شناخت بهتر خقا متبت صحابه در تتبیت ایم ماضاع ،خقا خالان
مارد بررس قرار م گیرد.
- 2-1تحمل شکنجه و آزار مشرکان

پس از ن که افراد قبایل مأمار شدخد ،میان قبیله خاد هر کالس را باله دیالم اسالالم
در مد ،زار دهند تا از دیم خاد دست بردارد ،اخااع زجرها را خسبت به خان روا داشتند و ن
قدر شکنجه دادخد تا از دیم خاد دست بردارخد .در ایم میان برخ بااسطه کترت صدمات
وارده از دیم خاد بیزاری جستند و بعض هر استقامت ورزیدخد و هر گاخه زاری را بر خاد
هماار کردخد و دست از دیم خاد برخداشتند( .ابم هشام ،1375 ،ج  ،1ص  )196بیهقال
م گاید« :بر تم خان زره سنایم پاشاخده و در فتاب خاه م داشالتند ،هماله خالان خالااه
خاخااه تسلیر اراده کفار م شدخد و به ظاهر ن چه م خااستند م گفتند به جز بالالل کاله
در راه خدا خفس خاد را خاار ساخت و کافران او را بدست کادکان سپردخد و خالان او را در
درههای مکه م گرداخدخد و او هم م گفت ،یک  ،یک »( .بیهق  ،1361 ،ج  ،2ص )45
به گفته ابم هشام ،امیه بم خل از دشمنان سرسبت رسال خالدا صالل اج علیاله و اله
روزها هناام ظهر او را از خاخه بیرون م ورد و روی ریگهالای داغ مکاله مال خااباخالد و
سنگ بزرگ روی سینهاش م گذاشت و م گفت« :به خدا به همیم حال خااه باد تالا
بمیری و یا دست از خدای محمد برداشته ،الت و عزی را پرستا کن !» روزی ورقه بالم
خافل (عمای حضرت خدیجه) بر او گذشت و بالالل را دیالد کاله زیالر شالکنجه أحالد أحالد
م گاید .ورقه خیز گفت :أحد أحد .به خدا ای بالل خدا یک است و به امیاله بالم خلال و
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سایر افراد قبیله بن جمح که او را شکنجه م دادخدگفت« :به خدا ساگند اگر او را بالدیم
حال بکشید مم قبرش را زیارتااه مقدس قرار خااهر داد که بدان تبالرک جالایر»( .ابالم
هشام ،1375 ،ج  ،1ص  )196عمار و پدر و مادرش هالر تاسالط بنال مبالزوم (از جملاله
اباجهل) در هاای گرم روی ریگهای داغ ،به اخااع شکنجهها مبتال م شالدخد .سالمیه در
ایم راه جان سپرد .عمار و پدرش یاسر هر چنان بردباری مال کردخالد .گالاه پیالامبر  9از
کنارشان م گذشت و با ایم جمالت خان را د داری م دادخد« :ای خاخدان یاسر بردبالاری
پیشه کنید که منز ااه شما بهشت اسالت»( .ابالم هشالام ،1375 ،ج  ،1ص  -197بیهقال ،
 ،1361ج  ،2ص  )45سمیه با خیزهی که ابا جهل بر قلالبا زد ،خبسالتیم شالهید اسالالم
است( .بیهق  ،1361 ،ج  ،2ص )46
- 2-2صبر در برابر مالمت و سرزنش مشرکان

اباجهل با جمع از قریا کارشان ایم باد که ببینند چه کس مسلمان شده اسالت،
اگر مرد محترم و عشیره داری باد ،او را سرزخا و مالمت م کردخد و م گفتنالد« :دیالم
پدرت را با ایم که بهتر از ایم دیم باد رها ساختهای ،بدان که ما تا را در خزد مردم به ب
خردی معرف خااهیر کرد و رأی و اخدیشهات را به خطا و زشالت خسالبت داده و از قالدر و
شاکتت خااهیر کاست» و اگر مرد تاجری مسلمان م شد به او م گفتند« :به خدا بازارت
را کساد خااهیر کرد و تا را به ورشکستا م کشاخیر» و اگر از فقرا باد او را م زدخالد و
به اخااع صدمات دچار م ساختند( .ابم هشام ،1375 ،ج  ،1ص )198
- 2-3قرائت آشکار آیات وحی علیرغم مخاطرات فراوان

یاران پیامبر 9تصمیر گرفتند قر ن را به گاش قریش ها برساخند ،عبد اج بم مسعاد
داوطلب شد .به او گفتند« :بیر داریر که به تا سیب برساخند ،م خااهیر مردی به ایم کار
قیام کند که عشیرهای داشته باشد که از او حمایت کنند» .گفت« :باذارید بروم که خدا از
مم حمایت م کند» .در مقام ابراهیر زماخ که قریا در مجا س خاد بادخالد ،بالا صالدای
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بلند ساره ا رحمم را قرائت کرد .قریا گاش دادخد وقت فهمیدخد قر ن مال خااخالد ،او را
سیل زدخد و او همچنان م خااخد .عاقبت با چهرهای خاخیم خزد یاراخا برگشت .گفتنالد:
«بیر داشتیر که با تا چنیم کنند»( .طبری ،1375،ج ،3ص)878
 -2-4هجرت

زماخ که به خاطر فشار مشرکان کارها روز بروز بالر مساللماخان سالبتتالر مال شالد،
پیامبر 9که تاب دیدن ن مناظر رقت بار را خداشت و از طرف خیروئ هر بالرای دفالاع از
خداشت ،خان را تشایق خمادخد تا به سرزمیم حبشه بروخد .بدخبال ایم پیشالنهاد ،مساللماخان
عازم حبشه شدخد و او یم هجالرت در اسالالم باله جالرم پیالروی از حالق ،صالارت گرفالت.
(بیهق  ،1361،ج،2ص ،46طبری ،1375 ،ج ،3ص -872مقدسال  ،1374 ،ج ،2ص-654
ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص )395خان ،در کمال امنیت بسر م بردخد تا ایم که خبر رسید
مشرکیم مکه همه مسلمان شدهاخد ،ایم شایعه دروغ ماجب شد که جمع از مهاجریم به
دیار خاد برگردخد .خزدی

شهر مکه متاجه شدخد ایم خبر دروغ م باشد ،ذا برخ خاچالار

شدخد مبفیاخه و جمع خیز در پناه و حمایت بزرگان قریا وارد شهر گردخد( .ابم هشالام،
 ،1375ج ،1ص)232
پس از بیعت مجدد اخصار در عقبه دوم ،قریا تالش بیشتری کرد تا مساللماخان را از
دیم خاد بازگرداخد .قر ن کریر چااخا مارد ستر واقعشدن خالان را تاسالط مشالرکیم و
میلامیت مؤمنیم را بیان م کند« :هماخان که از خاخه و شهر خاد ،بهخاحق راخده شدخد ،جز
ایمکه م گفتند :پروردگار ما ،خدای یکتاست»( .ساره حج )40/کفار بدون هالیچ مجالازی
خان را از دیارشان بیرون کردخد .نهر خه ایالمطالار کاله دستشالان را بایرخالد و از خاخاله و
شهرشان بیرون کنند ،بلکه نقدر شکنجه کردخد ،تا خاگزیر شالدخد بالا پالای خالاد شالهر و
زخدگ را رها کرده و به دیار غربت بروخد و از اماال و هسالت خالاد چشالر بپاشالند و باله
تنادست گرفتار شاخد( .ماسای همداخ  ،1374،ج ،14ص )543وضع بسیار دشااری کاله
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ن را «فتنه واپسیم» گفتهاخد .فتنه خبستیم قبل از مهاجرت حبشه باد و ایم فتنه خریم
محساب م شد که به مدینه هجرت کردخد و مشقتهای ایم سفر را برای پابرجالا ماخالدن
اسالم تحمل خمادخد .پیامبر 9خیز ،درحا که عمر شریفا پنجاهوسه سال باد ،باله دخبالال
هجرت صحابه ،از مکه هجرت کرده و پس از پاخزده روز ،ظهالر روز دوازدهالر ربیالعاالول
وارد مدینالالاله شالالالدخد( .بلعمالالال  ،1373 ،ج ،3ص  -71یعقالالالاب  ،1374،ج ،1ص- 399
مقدس  ،1374،ج ،2ص - 675قاض ابر قاه ،1377 ،ج ،1ص )459خقا حضالرت علال
علیها سالم در ایم زمان بسیار برجسته است( .قاضال ابالر قالاه ،1377 ،ج ،1ص )473ن
حضرت پس از شب پرمباطره یله ا مبیت و رد اماختهای مردم که خالزد پیالامبر گذاشالته
بادخد ،در قبا به ایشان پیاست( .ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص )405
 -2-5تعلیم و تعلم معارف قرآن

ازجمله مسائل مهر در تبییم هایت اخسان در فرهنگ اسالم  ،جایازیم خمادن قر ن
و معار

ن بهجای افکار و عقاید خراف تاسط پیامبر 9باد( .بیهق  ،1361،ج ،2ص)177

خقا صحابه در یادگیری و حفظ و تعلیر و تبلیغ یات قر ن خیز حائز اهمیت است.

-2-5-1یادگیری و حفظ قر ن
یک از خقاهای مهم که صالحابه ،پالیا از هجالرت بالر عهالده داشالتند ،حفالظ و
یادگیری یات قر ن باد که بعد از هجرت چشمایرتر شالد .در ایالم زمیناله خقالا صالحابه
خزدی

پیامبر 9و در رأس خان حضرت عل علیها سالم ،ماردتاجه اسالت .حضالرت خالاد

فرمادخد« :به خدا ساگند هیچ یهای خازل خشده است مار نکه بداخر در چه مارد و کجالا
و برای چه کس خازلشده است .هماخا پروردگار مالم مالرا د ال اخدیشالمند و دوراخالدیا و
زباخ رسا و سلیس عنایت فرماده است» و فرمادخد« :در مارد کتاب خدا از مالم بپرسالید،
که هیچ یهای خیست مار نکه بداخر به شب خازلشده است یا بهروز و در دشت خازلشده
است یا در کاه»( .واقدی ،1374 ،ج ،2ص)323
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بر اساس روایات تاریب  ،پس از فتح مکه و بهویژه در عام ا افاد (سال خهر هجری)،
روخد پیشرفت اسالم با یادگیری قر ن تاسعه بیشتری یافت .ذا وفدهای از مناطق دیاالر،
خزد پیامبر 9مدخد تا قر ن و احکام دیم را بیامازخد؛ ازجمله ،وفد بن عامر که ده خفر بادخد،
پس از ماختم شرایع اسالم و یادگیری قرائت قر ن به محل خاد بازگشتند .وفد سالمان
خیز که هفت خفر بادخد از جاخب قام خالاد اسالالم وردخالد و بالا مالاختم قالر ن و فالرایض
بازگشتند .وفد حنیفه که مسیلمه بم حبیب معرو به کذاب خیز در زمره خان بالاد ،از ابال
بم کعب ،قر ن ماختند( .ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص )458

- 2-5-2تعلیر قر ن و تبلیغ اسالم
پس از عقبه اول ،پیامبر« 9مصعب بم عمیر» (و به گفته ابم خلدون ،ابالم مکتالام و
مصعب) را برای تعلیر قر ن و تبلیغ دیالم همالراه اخصالار باله مدیناله فرسالتاد .او در مدیناله
«قاری» قب گرفت و در خاخه اسعد بم زراره باد و با یاری هر اسالم را در مدینه منتشالر
کردخد .مصعب یات از قر ن برای سعد بم معاذ و اسید بم حضیر ،رؤسای دو قبیلاله بنال
عبد االشهل و بن ظفر تالوت خماد .با اسالم وردن خان ،همه اخصار مسلمان شدخد ،مار
تیرهای از اوس که شاعرشان ابا قیس اصلت صیف

خان را از مسلمان شدن بازداشالت تالا

زماخ که پیامبر 9به مدینه مهاجرت کرد( .ابم اثیر ،1371،ج ،7ص -109طبالری،1375 ،
ج ،3ص  -896ابم هشام ،1375 ،ج ،1ص - 282واقدی ،1374 ،ج ،1ص -205بیهق ،
 ،1361ج ،2ص )126بدیم ترتیب در مناطق مبتل جزیره ا عرب ،گسترش تعلالیر قالر ن
تاسط پیامبر 9و صحابه ،سبب پیشرفت اسالم در مدینه و مناطق اطرا

ن شد .پیامبر9

برای مازش قر ن و تاسعه اسالم ،قاریاخ را به مناطق دیار فرستادخد .ازجمله عمرو بالم
حزم را به یمم فرستادخد و امر کردخد مردم را با قالر ن شالنا خمایالد و خالان را از کارهالای
خاپسند خه کند .سفارش کردخد هیچکس دست به قر ن خزخد مار طاهر باشد ،و خان را به
ساد و زیاخشان گاه کند( .ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص  )457بعد از فتح مکه معاذ بم جبل
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را در مکه گذاشت تا به مردم علر دیم و قر ن بیامازد و عیاذ بم ا جلنالدی ازدی را بالرای
تبلیغ به عمان فرستاد( .ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص )450همچنیم معاذ بم جبل را معلالر
مردم یمم و حضرمات خمادخد( .ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص  )464او در یمم قر ن درس
م داد و همااره از ایم شهر به ن شهر و از خزد ایم قام به خزد ن قالام در گالردش بالاد.
(ابم خلدون ،1363 ،ج ،1ص )475

 -2-5-3شهادت قاریان و مبلغان
پیامبر 9پس از جنگ احد باله درخااسالت قبیلاله «عضالل» و «قالاره» ،شالا خفالر را
بهمنیار مازش قر ن و تبلیغ اسالم خزد خان فرستادخد .در مسیر راه تاسط «هالذیل» باله
خان حمله شد .یک از خان به خام «عاصر بم ثابت بم اب االقلح» و سه خفر از یالاران او
جنایدخد تا کشته شدخد .خان سر عاصر را جدا کردخد تا به سالفه دختالر سالعد بالم شالهید
بفروشند  ،او خذر کرده باد تا در کاسه سر او شراب ببالارد ،زیالرا پسالرش در روز احالد باله
دست او کشتهشده باد .دو خفر دیار به خامهای «خبیب بم عالدی» و «زیالد بالم ا دثناله»
تسلیر شدخد و در مکه به کساخ که او یای خان را در بدر کشته بادخد فروخته شدخد .خان
خیز ایم دو را مصلاب کردخد و با تیر و خیالزه زدخالد( .مقدسال  ،1374 ،ج ،2ص - 696ابالم
خلدون ،1363 ،ج ،1ص -421ابم هشام ،1375،ج ،2ص  )134چهار مالاه پالس از جنالگ
احد ،پیامبر 9به درخااست بن عامر چهل خفر از اصحاب را که از برگزیدگان مسلمیم و از
اهل صفه بادخد و روز داخه خرما م شکستند و شب قر ن تعلیر م دادخد برای دعات خان
به اسالم به خجد فرستادخد .در بئر معاخه ،تاسط عامر بم طفیل از سرکشان بن عالامر ،بالا
همدست قبیله عصیه ،رعل و ذکاان از بن سلیر ،بهجز عمرو بم امیه ضمری ،همه کشته
شدخد( .مقدس  ،1374،ج ،2ص - 697طبری ،1375 ،ج ،3ص  -1051ابم هشام،1375 ،
ج ،2ص )139کعب بم زید زخرهای زیادی برداشت و میان کشتهها افتاده و زخده باد و
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به خیال ایمکه کشتهشده ،رهایا کردخد و او تااخست خاد را به مدینه برسالاخد .کعالب در
جنگ خندق شهید شد.
 -2-6اخالق اسالمی و روابط اجتماعی

پیامبر 9در دور کردن اعراب از اخالق و رفتار جاهل تالش خماد و خان را بالهسالای
اخالق اسالم هدایت فرماد .برخ دادههای تاریب حالاک از تغییالر و تحالال صالحابه
درزمینهٔ فرهنا و اجتماع خسبت به زمان جاهل است .ایم تغییر و تحال و چااخا
خقا متبت صحابه درزمینهٔ حمایت و اطاعت خان از پیامبر ،9بابیان چند خماخه از تحال
اخالق و رفتار اجتماع مسلماخان بهویژه پس از هجرتشان به مدیناله ،ماردبررسال قالرار
م گیرد.

 -2-6-1رأفت و همد و دوری از تفرقه
مسلماخان در کنار یکدیار و با کم

و یاری ن حضرت ،باله تحقالق هالد او یاله و

اصل اسالم ،یعن تشکیل جامعه اسالم همت کردخد .پس از هجرت ،گروهال از یالاران
رسال خدا ، 9در مدینه خه خاخهی داشتند و خه خایشاوخدی .شبها در مسجد م خاابیدخد
و روزها از سایه ن استفاده م کردخد .خداوخد مردم را به پرداخت صدقه تحالریض فرمالاد.
پیامبر 9شبها هناام غذا خاردن خان را صدا م زدخد و گروه را میان یاران خاد تقسیر
م کردخد تا به خان غذا بدهند و گروه هر با خاد حضرت غذا م خاردخد .وضع به همیم
مناال باد تا ایمکه خداوخد متعال باله خالان ثالروت عنایالت فرمالاد( .واقالدی ،1374 ،ج،1
ص )240به گفته یعقاب  ،اخصار خاخهها و اماال خاد را از مهاجران مکاله دریالغ خکردخالد و
خچه را که الزم باد در اختیارشان گذاشتند( .یعقاب  1374،ج ،1ص)401
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- 2-6-2وفاداری و خاعدوست
خداوخد به مسلماخان تاصیه فرماد به همناعان خاد خیک کنند و خان را از سالتر باله
یکدیار بر حذر خماد« :خدا به عدا ت و خیک کردن و ببشا به خایشان فرمان م دهد
و از کار بد و خاروا و ستماری منع م کند»( .ساره خساء یه  )36ایالم یاله بالر خیکال باله
خایشاوخدان تأکید کالرده و خماخالهای از جالامعتالریم تعلیمالات اسالالم درزمینالهٔ مسالائل
اجتماع و اخساخ و اخالق را بیان م کند( .ماسای همالداخ  ،1374،ج ،4صالص -480
 - 479ترجمه مجمعا بیان ف تفسیر ا قر ن ،1360،ج ،14ص )35
در میان اصحاب پیامبر 9کساخ بادخد که وفاداری و خاعدوسالت خالاد را باله اثبالات
رساخدخد .چنانکه عتمان بم میعان زماخ که از حبشه برگشت ،در پناه و ید بم مغیره وارد
مکه شد و کس او را زار خم داد و از زار دیار مسلماخان خاراحت م شد .او خالاد را از
پناه و ید خارج کرد .در مشاجرهای که با بید بم ربیعه شاعر داشت ،بید سالیل محکمال
بااش عتمان زد و چشما کباد شد .و ید بم مغیره با مشاهده ایالم جریالان باله عتمالان
گفت« :اگر به چشر خاد عالقالهمنالد بالادی از پنالاه محکمال کاله بالادی خالاد را خالارج
خم کردی! عتمان گفت :به خدا ن چشر سا ر مم خیز خیازمند همان مصیبت است که ن
دیاری در راه خدا بدان دچار شده است و مم بحمد اج در پناه ن خدائ هستر که از تا
قایتر است! و ید گفت :اکنان خیز اگر ببااه م تااخ دوباره در پناه مم در ی ؟ عتمان
گفت :خه خیازی خدارم»( .ابالم هشالام ،1375 ،ج ،1ص - 240بیهقال  ،1361 ،ج،2ص )48
باتربیت معنای پیامبر ،9پس از هجرت خیالز روحیاله خالاعدوسالت بالیا از گذشالته میالان
مسلماخان خاد را خشان داد .چنانکه رسال خدا صالل اج علیاله و اله روزی باله اصالحاب
فرماد« :کیست که عیاش بم أب ربیعه و هشام بم عاص را پیا ما بیاورد؟» ( خان اسیر
مشرکان بادخد) ،و ید بم و ید ماده اخجام ایم کار شد و بهطار پنهاخ وارد مکه شد ،خالان
را از جای که سق خداشت و به زخجیر بسته بادخد ،زاد خماد ،بر شتر خایا ساار کالرد و
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به مدینه ورد .او پیاده مهار شتر را م کشید ذا پایا مجروح شالد ( .ابالم هشالام،1375 ،
ج ،1ص)309
- 2-7مبارزه و مقابله با شرک و اعتقادات خرافی و بدعتها

صحابه  ،در مبارزه و مقابله بالا شالرک و کفالر و کالررخالگ کالردن خرافالات و افکالار
ب اساس ،پیامبر 9را یاری کردخد و خقا بسزای در محا بسیاری از نها ایفا خمادخد.

 -2-7-1کشتم برخ دشمنان سرسبت اسالم
پیامبر 9پس از هجرت ،با گالروههالای مبتلال  ،پیمالانهالای مبنال بالر همزیسالت
مسا مت میز منعقد خمادخد تا مسلماخان و یهادیان و مشرکان مدینه بالهدوراز مباصالمه در
کنار یکدیار زخدگ کنند ،اما گاه برخ مشرکان و یهادیان ،پیمان خاد بالا پیالامبر 9را
خادیده گرفته و حت دیاران را بر ضد مسلماخان تحری

م کردخالد .کعالب بالم اشالر از

قبیله ط و مادرش از یهادان بن خضیر باد با شنیدن خبر کشته شدن بزرگان قالریا در
جنگ بدر گفت« :اینان اشرا عرب و ملاک خان بادخد ،به خدا اگر محمد خان را کشالته
باشد مرگ برای ما بهتر از زخدگاخ است ».با چهل ساار به مکه رفت و برای کشتاان بدر
شعر سرود و گریه کرد .پس از بازگشت به مدینه خیز با اشعارش ماجب زار زخان مساللمان
شد .پیامبر 9دستار کشتم او را دادخد .محمد بم مسلمه باوجاد خطر زیاد  ،داوطلب شالد و
با سلکان بم سالمه و جمع دیار فرمان پیامبر 9را اجرا خماد و حارث بالم اوس در ایالم
ماجرا مجالروح شالد( .طبالری ،1375 ،ج ،3ص -1003ابالم هشالام ،1375 ،ج ،2ص- 79
بیهق  1361،ج ،2ص )341پیامبر 9برای کشتم سالم بم اب ا حقیق (اب رافع یهالادی)
یک دیار از دشمنان خدا ،عبداج بم عتی

را بر هشت خفر از خزرجیان امیر کرد و دستار

دادخد در ایم مأماریت از کشتم کادکان و زخان خادداری کنند( .ابم خلالدون ،1363 ،ج،1
ص )417ابم اب ا حقیق در کفر و عداوت همتای کعالب بالم اشالر بالاد و بالا او قرابالت
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داشت .پیامبر 9ویاراخا را زار م داد و دیاران را بر ضد خان تحریض م کرد( .طبالری،
 ،1375ج ،3ص)1008

 -2-7-2مقابله با میاهر شرک اد
بیشتر کساخ که در عقبه با رسال خدا صل اج علیه و ه بیعالت کردخالد ،از جااخالان
مدینه بادخد و بسیاری از پیرمردان قبائل مدینه به همان حال شالرک و بالتپرسالت بالاق
بادخد .از ن جمله عمرو بم جماح باد که یک از بزرگان و اشرا قبیله بن ساللمه بالاد.
جاانهای مسلمان بن سلمه که پسر عمرو بم جماح خیز در میالان خالان بالاد ،وقتال باله
مدینه بازگشتند ،شبها بت عمرو را در چاه از خجاست م اخداختند .او به دخبال بت خاد
گشته و ن را از میان کتافات بیرون ورده و تمیز م کرد و با خاد م برد .ایالم کالار چنالد
شب تکرار شد ،تا باالخره عمرو شمشیری به گردن او اخداخت تا از خاد دفاع کند .جااخان
بن سلمه شمشیر را از گردخا باز کردخالد و بجالای ن سالگمالردهای را بالا ریسالمان باله
گردخا بستند و در چاه دیاری اخداختند .صبح عمرو ،بت خاد را با سگمرده که واروخه در
چاه افتاده باد ،یافت و اشعاری را سرود« :به خدا ساگند اگر تا خدا بالادی هرگالز بالا ایالم
سگمرده در ی

ریسمان خبادی اکنان داخسالتر کاله تالا خالدا خیسالت و تالاکنان از روی

سفاهت و خاداخ تا را پرستا کردم سپاس خدای بزرگ و ببشالنده  ...را کاله بالهوسالیله
پیامبر خاد احمد مرا خجالات ببشالید»( .ابالم هشالام ،1375 ،ج ،2ص )295بالدیم ترتیالب
صحابه پیامبر 9برای ایمکه مشالرکان را متاجاله کننالد تالا از اعتقالادات شالرک الاد خالاد
دستبردارخد تالش م خمادخد.
پس از فتح مکه زماخ که رسال خدا صل اج علیه و اله وارد کعباله شالد ،در خجالا
صارتهای از فرشتاان و پیغمبران ا ه  ،ازجمله حضرت ابراهیر علیها سالم را دید که در
دستا تیرهای «ازالم» باد .فرمادخد« :خدا خابادشان کند  ،شیخ االخبیاء را به ایم صارت
معرف کردهاخد ،ابراهیر کجا و «ازالم»! ابراهیر خه یهادی بالاد خاله خصالراخ بلکاله بالدیم
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حنی اسالم باد و از مشرکان خباد» .به دستار حضرت تمام نها را محا کردخالد .رسالال
خدا صل اج علیه و ه بالل را همراه خاد داخل خاخه کعبه برد تا اذان بااید( .ابم هشام،
 ،1375ج ،2ص )276پس از فتح مکه ،هیئتهای از مناطق مبتل خزد پیامبر 9م مدخد
تا اسالم بیاورخد ،حضرت از خان م خااست میاهر شرک را خاباد کنند یا افرادی به همیم
منیار فرستاده م شدخد( .ابم هشام ،1375 ،ج ،2ص)347

- 2-7-3مقابله با خرافات و بدعتها
پیامبر  9حضرت عل علیها سالم را بهمنیار تاسعه و تحکیر اسالم در یمم به خجا
فرستادخد( .مسعادی ،1374 ،ج  ،1ص  )645معاذ بم جبل  -یکال از هفتالادخفری کاله در
بیعت عقبه شرکت داشت -را به یمم فرستادخد و به او فرمادخد « :ثار جاهلیالت و افکالار و
عقاید خراف را از میان مردم خاباد کم و سنم اسالم را که همان دعات به تفکر و تعقالل
است ،زخده خما»( .ا حرّاخ  ،1380 ،ص  – 26ابم هشالام ،1375 ،ج  ،2ص  )412و بعالد از
فتح مکه او را برای مازش قر ن و فقه و مسائل دین به مردم مکه ،مأمار کرد( .واقدی،
 ،1369ص  )729حضرت عل علیها سالم خام برخ از صحابهای که با اخالص پیالامبر 9
را در ایم امار یاری خمادخد یادکردهاخد...« :کجایند برادران مم که درراه حق ساار شالده و
بهراست و درست گذشتند ،کجا است عمار (ابم یاسر که در سالم بالیا از خادسالا ا در
صفیم شهید شد) و کجا است (ابا ا هیتر ما ) ابم تیهان و کجا اسالت ذو ا شالهادتیم و
کجایند برادران دیار خان که برای مرگ باهر پیمان بستند ،پسازایم کاله کشالته شالدخد
سنادالن سرهای خان را از تم جدا ساخته ،خالزد بزهکالاران فرسالتادخد ...درد و دریغالا بالر
برادران مم که قر ن را خااخدخد و ن را استاار خمادخد و در خچه واجب باد اخدیشه کردخد و
نها را اجرا فرمادخد ،سنت را زخده کردخد و بدعت را کشتند ،هناام که برای جهاد خااخده
شدخد ب درخگ پذیرفتند و به پیشاای خایا اعتماد کردخد و همهجا در پال او رفتنالد.»...
(سید رض  ،1378 ،خ  ،182ص  )202در ایم کالم ،از صحابهای خامبرده شد که بالا تمالام
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تاان و ایمان راستیم ،برای مقابله با افکار جاهل جان خالاد را فالدا خمادخالد .خکتاله دیاالر
ایمکه برخ از صحابه حت پس از پیامبر  ،9سنتهای فراماششده و احیاخاً دگرگانشده
را دوباره احیا کردخد و از دادن جان خاد در ایم راه دریغ خارزیدخد.
در مقابل ایم عملکرد متبت ،دستهٔ دیاری هر بادخد که تحال و تغییر نها چندان
عمیق خباد ،درحا که ایم دسته هر ماخند دیاران عناان صالحابه داشالتند و عمالل خالان
مصداق سنت سل صا ح پذیرفتهشده باد ،عملکرد خان ،سنبیت باسنت و سیره پیامبر 9
خداشت.
نتیجهگیری

بررس خقا صحابه پیامبر  9در زمینههای فرهنا و اجتماع  ،روشالم مال خمایالد؛
صحابه بهعناان کارگزاران و خبباان جامعه به خاطر خفاذ بر دیار افراد تااخستند تغییالرات
بسیاری در جامعه به وجاد ورخد و از راههای مبتل  ،درکنا تاریب تأثیرگذار باشند ذا
خقا مهم در تحاالت جامعه داشتند .عالوه بر حضار و تأثیر صحابه در تصمیرگیریها،
خان با خاع ا ااسازی ،خفاذ خاد را اعمال خمادخد .در حقیقت ایم خبباان ،سالمبلهالای
زخدهای از طرز تفکر و خحاه عمل بادخد که بر دیاران خفاذ داشتند.
در ایم پژوها ،هر به خقا متبت صحابه که در جهت تعا یر اسالم قالرار داشالت و
هر به خقا منف

خان تاجه شده است .بررس خقا متبت صحابه درزمینهٔ فرهناال و

اجتماع ایم ختیجه را دربر دارد که فرایند تحال در مرجالع ارزشال و فرهنالگسالازی بالا
پذیرش اسالم و ایمان به خدا و با تکیهبر دیار شاخصهها و ارزشهای مارد تأیید اسالالم،
در مسیری که اسالم به پایندگان راه حقیقت خشان داد ،تاسالط رسالال خالدا  9و صالحابه
ایجاد شد .مبارزه و برخارد اسالم با تفکرات ب منطق و خراف و اخالق خاپسالند فالردی و
اجتماع  ،زمینهساز شکلگیری جامعه اسالم بر اساس ارزشهالای مالارد تأییالد قالر ن و
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تقایت اصال اسالم و فراگیری دیم اسالم شد .ایم مسئله تأثیر بسزای در ایجاد جامعه
ایماخ و پایبندی مسلماخان به دستارات دیم داشت.
طبق یات و روایات ،سبقت در اسالم و ایمان ،هجرت و جهاد درراه خدا و خیز علر و
معرفت و ارزش عا ر ،بهعناان مالالکهالای ارزشگالذاری ،بالرای دارخالدگان ن ،شالناخته
م شاد .ایم عاامل تأثیر بسیاری در گسترش اسالم داشته اسالت .در حقیقالت اسالالم بالا
برجسته خمادن ایم ارزشها و معیارهای ا هال و اخسالاخ  ،افالراد زیالادی را تربیالت خمالاد.
کساخ که با اسالم و ایمان خاد پیامبر  9را در پایهگذاری و شکلگیری و استحکام جامعه
اسالم یاری خمادخد؛ خقا زیادی در تحاالت جامعه ایفا کردخد.
مسلماخان پیشاام با همراه و پشتیباخ پیامبر اکرم  9و هجرت از سالرزمیم کفالر و
شرک و جهاد درراه خدا ،هر در میدان پیکار با مشالرکان و کفالار و هالر درصالحنه علالر و
عمل ،با بسیاری از بدعتها و خرافات و ارزشهای غیراخالق  ،مقابله خمادخد و جامعالهای
بافرهنگ اسالم بنیان خهادخد .فرهنگ غن اسالم ماجب شالد تالا فرهنالگ جاهلیالت در
مسیر دگرگاخ قرارگرفته و بهسرعت متحال گردد و جامعهای معنای و ا هال بالر مبنالای
عقیده و ایمان ،با معیارهای اسالم تشکیل شاد .ایم تحالال فرهناال منجالر باله ایجالاد
تحاالت بسیار ازجمله درزمینهٔ اجتماع شد.
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