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 چکیده

برخوردار بودند  یاژهیوآن بزرگوار، نزد عموم مسلمانان از جایگاه « صحابه»با عنوان  9 اکرم امبریپیاران 

مخربی را در میان جامعه مسللمی  برجلای گشاشل ه     ای وسازنده  راتیتأثو اقدامات مثبت و یا منفی آنان 

ایل  دوران را   تلوان یمل  در دوران حکوملت ایالان   7  یرالملممن یاماست. با توجله بله نلوم زماملداری     

 ریل گدامل   هلا قلرن مخ لف صحابه دانست که پیامدهای آن تا  یهانقشعرصه برای ایفای   یترحساس

در جواملع   هلا عرصله   یرگلشارتر یتأثمقولله فرهنگلی از    کله ییازآنجامسلمانان و جوامع آنان بوده است. 

؛ لشا پژوهش حاضر با روش توصیفی ل تحلیلی به بررسی پیاملد عملکلرد صلحابه در ایل       هست مخ لف

مثبت و منفی، م ناسل  بلا    یهانقشپرداخ ه است. صحابه با ایفای  7 یعلحوزه در دوران حکومت امام 

 یهلا حوزهاز گس رش علم و دانش و  توانیم بر جای گشاش ند؛ چنانکه نوم کارکرد خود پیامدهایی را نیز

پیامدهای مثبت فرهنگی نام برد و بله پیاملدهای منفلی     عنوانبهعلمی و نهادینه شدن فرهنگ اسالمی 

 اشاره نمود. :تیباهلهمچون قرائت جدید از ایمان و کفر و اقدام علیه 

 .7 یعلنقش، صحابه، فرهنگی،  :کلیدی یهاواژه

  

                                                 
     7داناگاه باقرالعلومکارشناسی ارشد . 
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 مقدمه

م علالی   یهلا ارزش بر اساسکه  در طول دوران رسالت خود توانس ند 9اکرم  یامبرپ

. ای  اعراب مسللمان شلده کله بله     دنام ی نمونه و الگو تربیت کن از اعراب جاهلی اسالم

 یهلا رشلادت معروف شدند، به جهت مصاحبت بلا آن بزرگلوار و    9 یامبرپیاران و صحابه 

، نلزد مسللمانان از جایگلاه و    9رسلول  الی اسالم پس از رحلت حضرت اع  درراهفراوان 

اع بار خاصلی برخلوردار شلدند و عملکلرد آنلان هملواره شلاخ  و ملال  بسلیاری از          

 قرار گرفت. هاگیرییمتصم

و در  9اکلرم  ، پس از رحللت رسلول   آیدیم آنچه از منابع تاریخی به دست م أسفانه

 آنلان جلاهلی در ههل  و قلل      یهاسنتدوران سه خلیفه نخست، بسیاری از صحابه که 

را ملال  اعملال خلود قلرار      9 یامبرپ یهاو سنتآیات قرآن  کهآن یجابهبود،  شدهحک

. نمودنلد یم جاهلی خود را ارجح دانس ه و اسالم را مطابق با آن تفسیر یهاخواس هدهند، 

، آن بزرگلوار بله مبلارزه بلا ایل       7 یرالملممنی  امه خالفت رسیدن پس از ق ل عثمان و ب

. قراردادنلد را ملال  عملل خلویش     9اکلرم   یلامبر پ یهلا سنتانحراف برخاس ند و احیاء 

دوران خلفلای گششل ه    یهلا سلنت اقدامات آن بزرگوار، واکنش برخی از صحابه را که به 

 عادت کرده بودند در پی داشت.

، پیاملدهای  7 یرالملممنی  امصحابه در دوران خالفلت   هاییریگموضعو  هاواکنش

جهان اسالم را  هاقرنسیاسی، اج ماعی و فرهنگی، در جامعه مسلمی  به وجود آورد که تا 

 .قراردادخود  یرتأثتحت 
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مقوله فرهنلگ، پیاملدهای عملکلرد     یرگشاریتأثدر ای  نوش ار، با توجه به اهمیت و 

 قلرار  یموردبررسل  مثبلت و منفلی   هاییانجرآن در قال   یراتتأثو  ابه در ای  حوزهصح

 .گیردیم

 پیامدهای فرهنگی مثبت ـ 1

 علم و دانش گسترش ـ 1 ـ 1

از تدوی  ک   مخ لف تا پرورش شاگرد و ایجاد مراکز علملی   توانیم در ای  زمینه

 توسط صحابه نام برد.

 تدوی  ک   تفسیری و فقهی ل 1 ل 1 ل 1

 یلژه وبله ه علم، زمینه بسیار مناسبی را برای برخی از اصلحاب  ب 7 یرامتوجه حضرت 

تفسیر قرآن و مسلائل فقهلی و    ازجمله رت ایجاد نمود تا در ابعاد مخ لفموافقان آن حض

سرشلاری   هوقو  یاستک، بافطانتاب  عباس  ازجملهحدیثی دست به تدوی  ک اب بزنند؛ 

 ی تدو در خودهم . او بود هحابصمردم و  موردتوجهکه در کاف رموز آیات قرآنی داشت، 

که هرگاه حلدیثی   یاگونهبهای  کار تربیت نمود  یبرا راحدیث کوشا بود و هم شاگردانی 

نگاش ند و شاگردان زیادی چون سلعید بل  جبیلر، مجاهلد،     گفت شاگردانش آن را میمی

 (186ل  188ص  ، 3ج ، ق 1409)اب  اثیر، . کرد یتترب... عطا، طاووسعکرمه، 

عباس هکلر کلرده اسلت کله از طریلق       در ک اب خود تفسیری را برای اب  اب  ندیم

نجاشی نیز ک   زیلادی را بلرای    (59ص ، ش 1381اب  ندیم، ) .است شدهیتروامجاهد 

 (242ص ، ش 1365نجاشی، ). اب  عباس نقل کرده است

زمینله را بلرای ادامله ایل  راه      قلدر گراناز جان  ای  صحابه  توجه به نگارش ک اب

از عبیداهلل ب  ابی رافع نلام بلرد کله ابل  حجلر در       توانیم ازجملهتوسط تابعی  بازنمود؛ 
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، ق 1404اب  حجرعسقالنی، ). شماردیم 7 یرالمممنی اماتبان کرا جزو تقری  ال هشی  او 

و نهلروان   ی صلف الجملل و   یرالمممنی امسمیة م  شهد مع ت» ک اب نیز و (10ص ، 7ج 

کله در آن  « ایاضل و األحکلام والق  السلن  »و  (107ص [، تلا یبل طوسلی،   )« م  الصّحابه

دو  (6ص ، ش 1365نجاشلی،  ) کلرد.  یفتلأل  را آوری کرده بودجمع را 7 یعلاحادیثی از 

، ق 1403طهرانی،  آقابزرگ)است.  شدهشمرده فقه تصنیف در رجال و  نخس ی اخیر ک اب

در قرون بعلد تنهلا مرجلع     قدرگرانبسیاری از ک   ای  صحابه و تابعی   (181ص ، 4ج 

 فقهی و حدیثی گردید. ،تفسیری یهاک ابمحققی  اسالمی در نگارش 

 گس رش تعلیم و تعلم ل 2 ل 1 ل 1

در  رود.ظهور اسالم در برقراری روابط اس ادی و شاگردی، نقطه عطفی به شمار ملی 

مکه، به آملوزش قلرآن و    تنها آموزگار اسالم در عنوانبه 9رم اک یامبرپآغاز ظهور اسالم، 

کم با گس رش دانش و افزایش شمار کم .پرداختاسالمی به یاران خود می معارفاحکام و 

صحابه را به فراگیری علم برای خود و فرزنداناان ترغی  نمودند.  9اکرم  یامبرپاصحاب، 

 یلامبر پپس از درگششت  (31ص ، 1ج  ق 1407؛ کلینی، 187ص ، 6ج [، تایبصنعانی،  )

م هل  کع  ب ب  مسعود و ابیّ  عبداهلل، 7 یعلحضرت همانند  شماری از اصحاب، 9اکرم 

.( و شاگردان زیادی را تربیت نمودنلد  پرداخ ندو معارف اسالمی می قرآن آموزش بهچنان 

که در  آیدیبرم چنی  7 یعلحضرت  هاییترواز برخی ا (138ص ، 2ج [، تایب،  یعقوبی

شود می یزنا گربوده است که ایاان  گونهآنرابطه اس اد و شاگرد نیز  ایاان حکومت زمان

 (504ص ، 2ج ، ش 1362، یهبابواب ). حقوق اس اد بر شاگرد را برشمرد

 ماننلد  یاصلحابه نیلز ادامله یافلت و     امیله بنیتوجه به تعلیم و تعلم با آغاز حکومت 

دوره که  ب  زبیر عبداهلل و جعفرب   عبداهلل، 7 ی حسامام ، 7حس  امام ، ب  عباس عبداهلل

 یلا آنکله ماننلد ابلوهریره     بودند ندهراگش 9اکرم  یامبرپ دوران درکودکی و نوجوانی خود را 

یم ، ، در شهرهای اسالمی مانند مدینه، مکهبودند  سر بردهبه  9اکرم مدت کمی با پیامبر 
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شهرهای شام، مصر و نیز شهرهای مخ لف خراسان پراکنلده  کوفه، بصره، دماق و دیگر 

شد، به آموزش شهر برپا می مسجد جامعکه بیا ر در  های درسی خوددر حلقه آنان شدند.

 (51ص ، م 1970شیرازی،  )ابواسحاق پرداخ ند.می و کالمفقه، تفسیر، لغت 

همچون ابراهیم ادی ؛ افردادندیم شاگردان ای  صحابه که طبقه تابعی  را تاکیلاز  

 راقاضلی   یحشلر  و سعید ب  جبیلر ، حس  بصری، مسبّ سعید ب  ، نخعی، اصبغ ب  نباته

مجلالس درسلی خلود را بلا صلدها شلاگرد در        اسل ادی در مقام  آنان کهنام برد  توانیم

. شلدند یمل  مفسر قرآن مطلر   عنوانبه آناناز  یو برخ کردندشهرهای گوناگون اداره می

 (204ل  205ص  ، م 1969)امی ، 

است که محمد ب  اسحاق الندیم، از  7باقر مفسران تابعی ای  دوره، امام  ی ترمهماز 

 (59ص ، ش 1381اب  ندیم، ) برد.تفسیری نام می یهاک ابصدر  در او یرتفس ک اب

الحلدیث پدیلد    هالحجاز یا مدرس همدرس ازجملهات  مخ لفی مکفقهی نیز  ٔ  ینهدرزم

ب   عبداهلل، انصاری عبداهللمانند جابر ب   ؛اصحاب یانممحدثان و فقیهان بزرگی از مد و آ

فقیهلان   ایل  مک ل  بودنلد.    دارپلرچم  ب  عمر عبداهللو  ابوهریره، ابوسعید خدری، عباس

ب  زید ب   هخارج، سلیمان ب  سیار، مخزومی مسبّ  ب سعید ، ب  زیبر هتابعی  مانند عرو

معروف بودند، ایل    «سبعه»گانه که به فقیهان هفت مخزومی لرحمانعبدا ب قاسم ، ثابت

 (291ل  294ص  ، ق 1422قطان،) .شکوفایی رساندند بهمک   را 

فراوانلی در جامعله علملی اسلالمی داشل ند       یراتتلأث رخی دیگر از ای  بزرگان که ب

ابلی ربلا ، مجاهلد بل       ب  عطاحس  بصری و محمد ب  سیری  در بصره،  از: اندعبارت

 هب  منبه در یمل ، ربیعل   همامو  طاووسسلمان ب  یسار در مکه،  وجبیر، سعید ب  جبیر 

و میمون  شام درخراسانی در خراسان، مکحول  عطا ب  عبداهلل، قبا در زناد یابالرأی و اب  

ابه و صلح در دوره املوی و عباسلی،   بنابرای   (174ص م،  1969امی ، ) مهران در جزیره. ب 
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مبانی علملی و فقهلی در جهلان     گشاریهپا یاسالم دانامندان ی تربزرگ عنوانبهتابعی  

 اسالم شدند.

 علمی یهاحوزه سیتأس ل 3 ل 1 ل 1

فرهنگی که در پیارفت علمی دنیای اسالم نقش بسزایی داشت؛  یهامکانیکی از 

بود که در مسلاجد شلهرهای مخ للف در قلرن نخسل ی  اسلالمی        ییهامک  مدارس و 

 7 یعلل مساجد دو شهر کوفه و بصره در دوران خالفت حضلرت   کهییازآنجاشد.  یستأس

 .شودیم بیا ری  فعالیت را در ای  زمینه داش ند، به ای  دو حوزه علمی پرداخ ه

منقری، ) 7 یعلهد امام نه به کوفه در عیمد از خالفتبا ان قال مرکز  الف( حوزه کوفه:

مسللمانان   یو جنبش علم ییدر شکوفا ی  شهر و مسجد آن نقش مهمیا (3ص ، ق 1382

 .فا کردیا

  در جهان اسالم در مسجد اعظم یام دکآموزش اح یهاحوزه تری یمعظام یر آن اد 

در  7 یعلل  یرالمممنی ام یهافرماناتبات و کو م هاخطبهاز  یاریز بسیوفه برقرار بود و نک

، 19، خطبله  ق 1414. )شلریف رضلی،   درآمد یرتحرا به رش ه ید و یراد گردی  حوزه ایهم

ص ، 179خطبه  و 96ص ، 65خطبه  و 82ص ، 40خطبه  و 74ص ، 32خطبه  و 61ص 

258) 

 یمج بحضرت امام  یلهوسبه ی)م ( مدتیعل یرالمممنی اموفه پس از شهادت کحوزه 

. گردیدیمبه دست شاگردان و اصحاب اداره  ازآنپسداشت و  یافکو اب  عباس رونق  7

وفله را  که کل   یو تلابع  9اهلل رسولر اصحاب کرا به ه یبرکب  سعد جلد شام طبقات الا

  ینفر از علملا و محلدث   1000و حدود  است ش قرار داده بودند اخ صاص دادهی  خوکمس

 و (86ل   378  ص، 6ج ، ق 1410، اب  سعد) است بردهنام  یرا تا طبقه نهم تابع و خاصهعامه 

 .سازدیمار ک  حوزه را در آن عصر آشی  حدود و وسعت ایا
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و  رونق بسیاری یافلت وفه کعه مسجد اعظم یش ٔ  حوزه، 7صادق امام جعفر در عصر 

آن و  شدندر یوفه سرازک یسوبه یث از سراسر بالد اسالمیحد نایواو ر ینیطالب علوم د

 (40ص ، ش 1365)نجاشی،  .کردیمت ی  مدرسه هدایا یسوبهشاگردان خود را بزرگوار 

ت خود را از دسلت داد  یوفه اع بار و اهمکحوزه  رف هرف هق(  329) کبرابت یبا آغاز غ

 .افتیقم و بغداد ان قال  ،خراسان ،ربالکبه  یعیگاه حوزه شیو پا

ه حوزه بصلره  یخ آموزش امامیعه در تاریش یمیقد یهاحوزهاز  یکی: بصره ( حوزهب

ص ، ق 1410اب  ق یبه دینوری، ). بصره گمارده امارت را ب اب  عباس 7 یعل کهیهنگام .است

را بله   هلا توجله اش را آشلکار کلرد و   یعلمل  ییتوانا بصره در همان بدو ورود به وی (106

 علرب ان یمشد و در  واردبر ما در بصره  اب  عباس»: گویدیم ابوبکرهخودش جل  نمود. 

 (122ص ، 4ج ، ق 1415اب  حجر عسلقالنی، )« .دمیند یو مانندان یرا در علم و ب یکس

ملاه   یهلا ش  جلساتگزارش  کهچنانزود بساط آموزش را در بصره گس راند؛  یلیخ یو

ملردم در   یبلرا  یو( 34، ص ق 1391مجهول،  مملف) ؛است موجود یمبار  رمضان و

ابل   ) .سلاخت یآگاه مل  ینیموضوعات د ارا ب آنان و کردیرمضان صحبت م ماه یهاش 

 (129ص ، 4ج  ،ق 1415حجر عسقالنی،

 و اندبرده اییژهو یدوران حضورش در مکه اس فاده علم درعباس  ز از اب ین یاعده

که  ی یروا بنا برنمونه  عنوانبه ؛اندکردهفا یا یبصره نقش جد یان علمیجر یریگدر شکل

 یشد، وق ل یم یتلق بصره یاز فقها 7باقر ، ق اده که در زمان امام است شدهنقل یکافدر 

عباس را در  کرده  شود که محضر فقها ازجمله اب یم یرسد، مدعیبه حضور حضرت م

ه بصره بود، خود را در فقه شاگرد یکه فق یو یعنی (256ص ، 6ج ، ق 1407کلینی،) است؛

 .است دانس هیم اب  عباس

خلود را   ییشلکوفا دوران  یقرن چهلارم هجلر   آغازحوزه بصره تا اواخر قرن سوم و 

  حلوزه و دوره در تملام   یل از ا یعلم قدرگران و آثارسرشار  یراث فرهنگیرد و مک سپری
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ره یل الم و غکث و یحد، فقه، شعر، لغت، ادب، نحو، قراء آت، ریمانند تفس ؛یعلم هایینهزم

 ست.نموده ا یگردآور م در الفهرستیاز آن را اب  ند یه قسم کاست  ماندهیباقادگار یبه 

 (108ل  69ص   ،ش 1381اب  ندیم، )

 نهادینه شدن فرهنگ اسالمی ـ 2 ـ 1

 در ای  قسمت به دو موضلوم گسل رش فرهنلگ وقلف و توجله بله دعلا و عبلادت        

 .پردازیمیم

 گس رش فرهنگ وقف ل 1 ل 2 ل 1

در  یخلود سلهم بزرگل    نوبله بله س مرار دارد، که همیاه ا یاصدقه عنوانبه «وقف»

 به عهده دارد.و گس رش علم و فرهنگ  ییفقرزدا

، بیا ر برای رهلایی  نعالوه بر معدود بود موقوفات اسالم در صدربه گواهی تاریخ، 

صل   ، 10ج ، ق 1417بالهری، ) .شدیم دادهفقرا از وضع سخت معیا ی آن زمان اخ صاص 

بللا ف وحللات مسلللمی  و گسلل رش  یجتللدربلله ،(197ص ، 3ج ، ق 1401؛ بخللاری، 382ل    385

اسالمی و با سرازیر شدن ثروت کاورهایی مانند ایران، یم  و عراق و ... به  هایی سرزم

فرصت بیا ری برای پلرداخ   بله مسل حباتی    و بهبود وضع زندگی مسلمانان،  المالیتب

ل شلد و  یبه فرهنگ تبلد  ان مسلمانانی ، وقف در می  ترتیبد ؛همچون وقف حاصل شد

ه کنبود  یسکامبر یاز اصحاب پ»است:  شدهنقل انصاری عبداهلل جابر ب افت. از یگس رش 

 (250ص ، 1ج ، ق 1417منهاجی، ) «ندکرا وقف ن یزیداش ه باشد و چ یمال ییتوانا

، ضلربات  یغاصلبان حکوملت اسلالم    یالیو اس  با دور شدن از صدر اسالم هرچند

؛ افتیسنت وقف گس رش  حالی درعد اما یوارد گرد یمک ب یهاارزشبر  یریناپشجبران

، دخاللت  یدر جواملع اسلالم   هلا موقوفله کثرت چنانکه در دوران اموی و عباسی به دلیل 

کردند ینظارت م هاموقوفهد. در اب دا قضات بر شزم اوقاف ال یهااداره یستأسو  هادولت
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 املوال  یدر نگهلدار کوتلاهی  صورت  و درکااندند یان را به محاسبه و محاکمه میو م ول

 (1ص ، 2ج ، ق 1418سیوطی، ) کردند.یم ی تأد یاناًاح، آنان را منع و یوقف

از قلرن دوم هجلری،    خصوصبهبا رشد و شکوفایی علم و دانش در میان مسلمانان 

اخ صلاص یافلت؛ املال  و     مخ لف علوم یهاشاخهاز موقوفات به رشد  یاعمدهقسمت 

. شلد یمل  هلا یمارسل ان بو  هلا داناگاهیکی پس از دیگری وقف احداث مدارس،  هاروتث

 (13ص [، تایب )مزمینی، 

گردیلد و در اخ یلار عملوم     یستأسل  از ایل  راه  مهمی نیز یهاک ابخانهدر ای  دوره 

بیت »نخس ی  ک ابخانه عمومی را خلفای عباسی در بغداد دایر کردند و آن را  ؛ارده شدزگ

بیلت   یستأسل مخ لف علمی را در آن جمع کردند. پلس از   یهاک ابنامیدند و  «هالحکم

ور پشلا « دارالعلم»دیگران هم در بغداد ک ابخانه دایر کردند. از آن جمله ک ابخانه  هالحکم

است که آن را وقف کرد و بیش از ده هزار جلد ک اب داشت و  بهاء الدولهب  اردشیر، وزیر 

خود  یفاتتألیک نسخه از  ی مملف اغل به خط دانامندان مهم بود و ن آ یهاک اببیا ر 

 (631ل  632ص  ، 3ج ، ش 1344)زیدان،  .کردندیم را وقف آن ک ابخانه

 یستأسل  واسلطه بله اولی  کسی بلود کله    الملکم نظا ،اواسط قرن پنجم هجریدر 

هجری به دست  457در سال را نظامیه بغداد . او مدارس در ممالک اسالمی شهرت یافت

دور و  ل   اطلراف  یهلا دهبازارهلا و کاروانسلراها و   کلرد.  ابوسعید صدفی در کنار دجله بنا 

هزینه آن بله شصلت هلزار     کهیطوربهخریداری و وقف مدرسه گردید،  ل  نزدیک مدرسه

آن مدرسله  در دینار رسید. ای  مدرسه از مراکز مهم علمای اسالم گات و رجال بزرگلی  

 (627ص ، 3ج  ،ش 1344)زیدان، ت شدند. تربی

اول اسلالمی   یهلا سلده از گس رش وقف و ملوارد مصلرف آن در    ییهانمونه های ا

مخ للف و بلزرگ    یهلا دوللت است. از آن دوران به بعد نیز ای  سنت حسنه همچنان در 

 اسالمی ادامه یاف ه است.
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 زهد و معنویت ترویج ل 2ل  2 ل 1

است. برخلی از صلحابه    اسالم ی دواالی  یهاآموزهزهد و توجه به معنویت یکی از 

امارت و حکومت و یا  آوردنح ی در هنگام به دست  9 یامبرپتحت تربیت رف اری و عملی 

نکردنلد و بلر    فراموش را زاهدانهدارایی، در سفر و در حضر و در جنگ و صلح ای  روش 

کنلد و  یاد می 9 یامبرپ عصر زاهدانبونصر سراج از سی ت  از باقی ماندند. ا 9 یامبرپ یرهس

 (59ل  61ص  ، ش 1382، )ابونصراشاراتی دارد.  آنانزندگی  زاهدانه یوهشبه 

ه غالل   کل زهد و گرایش به مسائل معنوی همچنان بعد از دوره سه خلیفله نخسلت   

، توسط برخی از صحابه و به دنبال 7 یعلا بودند و در دوران حکومت امام یمردم سرگرم دن

از:  اندعبارتکه  بردیم نام یاها گانهتابعی  ادامه یافت؛ کای در ک اب خود از زهاد  آنان

اویس قرنی، ربیع ب  خثیم، هرم ب  حیان، عامر ب  عبد قیس )ای  چهار نفلر از پیلروان   »

 ملأموران دم )از ب  اج خوالنی )از یاران معاویه(، مسروق ابومسلمهس ند(،  7 یعلحضرت 

 یافرقله قدریه و بلا هلر    یسرئمالیات حکومت معاویه(، حس  ب  ابی الحس  ) یآورجمع

 (97 ، صق 1409کای،)« ( و اسود ب  یزید.آمدیم کنار

 ا موجل  تلرویج ایل  فرهنلگ در جامعله     با توجه و پرداخ   بله عبلادت و دعل    آنان

وران حکومت معاویه نیز حضور داشلت حجلر   که تا د 9 یامبرپ. از میان صحابه گردیدندیم

چنان دلباخ ه زهد و عبلادت و نملاز و روزه بلود کله او را     او نام برد.  توانیم ب  عدی را

ه حکومت دنیوی معاویه دست به قیلام زد.  وی علی .خواندندمی «9 محمدراه  اصحاب »

 (468ل  469ص  ، 3ج [، تایب،  یاابورینحاکم )

حافظ کل قرآن بود  . اوبود 7 یرالمومنانام باکمالیاران  ازجملهحبی  ب  مظاهر نیز 

و از خاصلان و حلامالن    کلرد یمل  ا تا طلوم فجر یک خ م قرآنو هر ش  بعد از نماز عا

در کربال  7 ی حسهجری در رکاب امام  61که در سال  شدیم علوم آن بزرگوار محسوب

 (553 ، ص4 الایعه، ج یاناع امی ،)به شهادت رسید. 
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 پیامدهای فرهنگی منفی ـ 2

نام برد که صاحبان آن با تفسلیر بله    هایییاهانداز گس رش  توانیم در ای  قسمت

برای  :یتباهلاز قرآن و سنت، به ترویج آن پرداخ ند. همچنی  به اقدامات دشمنان  یرأ

 سایری  اشاره نمود. یسازبرجس همحو نمودن فضایل آن بزرگواران و در مقابل 

 قرائت جدید از ایمان و کفر ـ 1 ـ 2

موج  ترویج و گسل رش دو تفکلر    7 یعلدر دوران امام  خصوصبهعملکرد صحابه 

و کفر داش ند و گاه  یمانباانظرات خاصی در رابطه  هرکدامانحرافی ارجاء و خوارج شد که 

 .کردندیم حاکمان برای پیابرد اهداف خود از آن اس فاده

 ترویج اندیشه ارجاء ـ 1 ـ 1 ـ 2

 برخلی از عثملان حمایلت    .پس از کا ه شدن عثمان، مسلمانان دچار اخ الف شدند

شل اف ند و او را بله اماملت و پیالوایی املت       7 یعلل و اکثر مردم به خانه امام  کردندیم

برای ایجاد وحدت بی  ایل  دو گلروه پیالنهاد     یاعده، ان خاب نمودند. در چنی  اوضاعی

اندازند تا خدا در روز  یرتأخبودن عثمان و علی را به ضاوت درباره حق و باطل کردند که ق

 یلاف    یلان پابا  از طرف دیگر (307ص  ،6ج ، ق 1410،اب  سعد)قیامت، خود حکم کند. 

 یلک تفک»با اع قاد بله  ارجاء ، اندیاه یافراط هاییاهاندش خوارج با یدای  و پیصف جنگ

 علام ق لل ه یل توج یبرادر مقابل خوارج که  (190ص  ،ق 1408بغدادی، )« مانیا از عمل

ص ، ش 1364رازی،). گرفلت قرار « دانس ندیم مرتک  گناه کبیره را کافر» خودمخالفان 

38) 

: گویلد یمل نامیلده شلدند    «مرجئله »فضل ب  شاهان در معرفی دیدگاه ای  گروه که 

 اگر افراد  یدگاه ایکه مع قدند ایمان از عمل جداست. از د شودیم مرجئه به کسانی گف ه»

قلرآن را   یلا  کنلد ران یل عبه را وک یا بکادخود را  فرزند یاو  برادرپدر، مادر، خواهر،  یسک
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ملان قرائلت   یا اصلل ؛ رسلانند ینمل مان او ضرر ی  اعمال به ایند، اکا نبش قبور یبسوزاند 

« شلد.  خواهلد ل یائیکل و میمان جبرئیا مانند یمانشا، گفترا  ی ا اگره ک  است یشهادت

 (46ص ، ش 1363اب  شاهان،)

 امیهبنیفرقه مرجئه در آغاز پیدایش گرایش اموی نداشت؛ ولی اق دار حاکم در عصر 

تلا بله    ت نمودیو از آن حما یافتخودای  اندیاه را در راس ای اهداف معاویه،  خصوصبه

، 6ج ، ق 1404اب  ابی الحدید، )قرار گرفت.  آناندرآمد و در خدمت  ینیفرقه د یکل کش

 (325ص 

و از طرف  شد مردم یمنجر به انفعال اج ماع طرفیکازارجاء، اه یامد اندیجه و پین 

 یرشموردپشو همچنان  شوندات یجنا ی تربزرگمرتک   یحاکمان امو یدگردگر باعث ید

 .اج مام واقع شوند

نیز قرار گرفلت. در تلاریخ بغلداد آملده      عباسیبنحکومت  یتموردحمار مرجئه تفک 

یک معنای  (51ص ، ق 1423اب  طیفور، )«. االرجاء دی  الملو »: گفتیم است، مأمون

املی ،  ). پسلندند یمل  است که پادشاهان از پیروان خود ینیدای  جمله آن است که ارجاء 

 (236ل  327ص  ، 3ج ، م 1934

ی  اندیاه تعریف ایمان به اقرار زبانی یا اهعان یق طوربهاز مسائل سیاسی،  نظرصرف

 تلوان یم از ای  تفکر را یانمونه. کااندیم خالقیقلبی بدون عمل، جامعه را به انحطاط ا

 (234ص ، 10ج ، ق 1407اب  کثیر، )نواس مااهده نمود.  اشعار ابو در

، مس قیم و غیرمس قیم طوربهدر میان مسلمانان،  یریگشکلای  تفکر از همان آغاز 

مقلاالت  ». اشلعری در ک لاب   قلرارداد خود  یرتأثمشهبی را تحت  یهافرقهسایر مکات  و 

. او در باب کفر و بردیم نام اندبودهمک   ارجاء  یرتأثق زیادی را که تحت رَفِ« االسالمیی 

 ایهل یشگلرا  ی چنل هلم ؛ زندیم جهمیه حرف ازجملهمرجئه ماهیت آن نیز از هفت فرقه 
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 143ص  ، ق 1400اشعری، ) .بردیم را نام اندبوده یرپشیرتأثفکری م عددی که از مرجئه 

 (132ل 

 اندیاه انحرافی خوارج ل 2 ل 1 ل 2

، مگر هست و کافر است، از اسالم خارج گناه کبیره مرتک  مسلمانبه عقیده خوارج، 

 یملان ا جلزء  هلم ای نیست وعملل  و کفر واسطه اسالم میان آنان باوربه  .کند بهاینکه تو

، ش 1364شهرسل انی،  ). شودبرد و شخ  کافر میرا از میان می یمانا گناه بنابرای  واست 

 (141ص ، 1ج 

در جامعله   پیلدایش گلروه خلوارج   در پلی ملاجرای حکمیلت و     ای  نگرش اع قادی

 مسلماناندر حوزه اع قادی  فکری یهاکامکشو  هایریدرگمسلمی  مطر  شد و باعث 

آیلا اسلالم و ایملان تنهلا یلک املر       از ای  قبیل روبرو نملود؛   یسماالتو آنان را با  گردید

 تحقلق عمل کردن هم جزء آن است و بلدون عملل، اسلالم و ایملان      یاو  استاع قادی 

 ؟یابدنمی

اسلالمی را تلا    یهافرقهتمامی  و گشاشت یکالمعمیقی در مباحث  یرتأث ای  عقیده

؛ ح لی در میلان خلوارج نیلز بلا      ایمان و کفر به واکلنش واداشلت   یقدق یفتعردر  هاقرن

 ، اباضلیه ثعالبهازارقه، نجدات، مخ لف از ای  موضوم اناعابات م عددی مانند  یهابرداشت

 (137ل  156ص  ، 1ج ، ش 1364شهرس انی، )به وجود آمد. 

 :تیباهلاقدام علیه  ـ 2 ـ 2

اقدامات دشمنان و مخالفلان   ٔ  دهندهناان 7 یرالمممنی امدوران خالفت  یهاجنگ

. ای  عملکرد پلس از شلهادت آن بزرگلوار    هست آن بزرگوار علیه ایاان و خاندان پاکش

به جدید فراهم نمود که  اییوهشبا  هایدشمنزمینه مناسبی برای ادامه و ترویج برخی ای  

 اشاره خواهد شد. هاآنبرخی از 
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 فرهنگ س  ترویج ل 1 ل 2 ل 2

ه کل بود  آمدارکق و یعم یقدربه او یغاتیدس گاه تبلدر طول حکومت معاویه بر شام، 

و بله آن عملل    بودنلد  یرف له پشداد، یه ارائله مل  یل ه معاوک گونههمانمردم شام، اسالم را 

وسلعت   7 یرالملممنی  ام خصلوص بله  ه ائمه اطهاریعل یبیتخر یفضا به طبع و ردندکیم

 در رسلمی  طلور به رامعاویه، حکومت  کههنگامیس ا . در ای  راگرفت به خود توجهیقابل

ابل  ابلی الحدیلد،    )رواج داد. ت نسل  منزلله به را 7 یرالمممنی امدست گرفت، س ّ و ش م 

 (57ص ، 4ج ، ق 1404

 ،6ج ، ق 1410،ابل  سلعد  )امویان ادامه یافلت.  ای  سیاست در طول دوران حکومت 

نماز جمعه و دیگر مراسم گردیده  یهاخطبهاز  ئی، جز7 یرالمممنی اماز  ییبدگو (307ص 

رسانید  ییجابه، وقاحت را عبدالملک مروان (56ص  ،4ج ، ق 1404اب  ابی الحدید،)؛ بود

کند  داررا وا 7 یعل آلدر مدینه یا مکّه(، نوشت که خود )یل، عامل که به هاام ب  اسماع

اگر هم بمیریم، دست » گف ند: ناآن اما ؛یندناسزاگو 7طال  یابی ب  عل بهبه منبر بروند و 

 (18ص ، ق 1381،بکارب  ا)« .کاری نخواهیم زد ی چنبه 

، 5ج ، ق 1413ههبلی،  )ممنوم شد؛ اگرچه در دوره حکومت عمرو ب  عبدالعزیز لع  

قرار داده بود که ملردم آن را تلر     یرتأثجامعه را تحت  قدرآناما ای  فرهنگ  (117ص 

 درواقلع  (222ص ، 13ج ، ق 1404اب  ابی الحدیلد،  ). دانس ندیم دینی یهاسنتیکی از 

سلعید نلواده    کهیطوربهتا پایان دوره اموی، ادامه یافت،  ازآنپسای  توقف موق ی بود و 

منلان، خداونلد   ای امیرالمو»خلیفه سوم در سفر هاام ب  عبدالملک به حج به وی گفلت:  

 و خلیفه س مدیده خویش )عثمان( را یاری دهدیم همچنان به خاندان امیرالمومنان نعمت

، شایسل ه اسلت کله    گوینلد یمل  شایسل ه لعنلت   یهامکانرا در  ابو ترابو هنوز  کندیم

 (36ص ، 7ج ، ق 1387طبری، )« امیرالمومنان نیز چنی  کنند.



 119 7یرالمؤمنینامبررسی پیامدهای فرهنگی عملکرد صحابه در دوران حکومت  

 

 7 یعل  یرالمممنیام شدنفراموشصحابه و  برایفضیلت سازی  ل 2 ل 2 ل 2

 ،پس از رسیدن بله قلدرت   ند؛ لشااز اسالم نفرت داش  و در رأس آنان معاویه امیهیبن

به کلار بسل ند. در    :یتباهلو  7 یعلسیره حضرت تمام تالش خود را برای محو نمودن 

 .  بلود یهه  مسللم  در 9 یامبرپ یتباهل یبرا ینیگزیجاد جایا آنانسیاست س ا همی  را

 خصلوص بله  7 یلت باهلل  یرانل  هیصلحابه و حاشل   یسلاز برجسل ه  بلا ای  هلدف را   آنان

اهلل سلنت    یاز علملا « هینف و»اب  عرفه معروف به ند. نمودیم یریگیپ 7 یرالمممنی ام

در  اکثراً های ااست و در ک   ماست  شدهمطر که درباره صحابه  ی  فضائلیا» د:یگویم

 (46ص ، 11ج ، ق 1404اب  ابی الحدید، )« است. شدهجعل هامییبنام یا

ملشهبی و   چهلره ز ای  مسئله در دوران حکوملت معاویله بله اوج خلود رسلید. او ا      

و شخصلیت   سلازی یتشخص یاستباسکرد و ابزاری می اس فادهفرهنگی صحابه و تابعی  

 یرالمممنی امشمار فضایل بیبا  خلفا خصوصبهاره صحابه جعل فضایل درب یلهوسبهسوزی 

 جلاعالن ، از 7 یعلبرای کمرنگ نمودن فضائل امام و  پرداختمی معارضهبه مقابله و  7

ج ، ق 1404اب  ابلی الحدیلد،   ). بسازند یاصل یثاحادحدیث خواست اخبار جعلی ماابه با 

 (45ص ، 11

توسلط ملردم بله     :بیتاهلو سرسپردگان ای  حزب در از یاد بردن  امیهبنیاقدامات 

: نویسدیم در ک اب خودبزرگ قرن سوم هجری، اب  ق یبه،  محققمورخ و آنجا رسید که 

و  کردنلد یم ، رهاکردیم و یا حدیثی از وی گزارش کردیم یاد (7 یعل)آنکه را از او  هر»

 زسربااز اینکه حدیثی نقل کنند،  محدثانبسیاری از  که بدان جا؛ تا سپردندیم به فراموشی

و  …آوردنلد یمل  روی …ب  عاص، معاویه و فضایل عمرو و گس رشو به نقل  زدندیم

اسلت و   [حسل  و حسلی    « سلبطی  »پیامبر اسلت و پلدر    برادر یعل گفتیم اگر کسی

 هلا چامو  شدیم دگرگون هاچهرهو حس  و حسی  هس ند،  و فاطمهکسا، علی اصحاب 

 (54ل  55ص  ، ق 1412اب  ق یبه دینوری،).« …و شدیم باز
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داشلت و   بلا تملام قلوت و قلدرت ادامله      هاقرن ،جریان فضیلت ساز و فضیلت سوز

بلا احادیلث سلاخ گی در شلأن      و به سود دیگران :بیتاهلبسیاری از آیات نازل در شأن 

خلود، تضلعیف    عامه مردم، تثبیت خالفلت  توجهجل برای  عباسبنی. دیگران نقل گردید

؛ 35ص ، 2ج ، ق 1388  جلوزی، )ابل  ه زمامداری خویشمخالفان، ماروعیت بخایدن ب

خلود )ابل  حنبلل،     تأیید اشخاص و خلفای( و 251ص ، 11ج ، ق 1417خطی  بغدادی، 

 وادامه دادنلد   سازییتشخص( به 314ص ، 7ج ، ق 1408؛ هیثمی، 80ص ، 3ج [، تایب 

برای رسیدن افراد مغرض با اسالم بله اهلداف خلود و     اییلهوس سازییتشخصدرنهایت 

 بیلت اهلل  شدنفراموشآن  تبعبهو  9 یامبرپدر ردیف سایر صحابه  7 یعلقرار دادن امام 

 زرگوار شد.آن ب

 ادامه منع تدوی  حدیث ل 3 ل 2 ل 2

 یرالمممنی امبود، پس از شهادت  شدهوضع ک ابت حدیث که در زمان خلیفه دوم منع

سیره ایاان با شدت بیا ری در عصر اموی ادامه یافت؛ چنانکه معاویه بلاالی  برخالف  7

ای مردم! از رسول خدا، کم حدیث نقل کنید و اگلر بنلا   »منبر خطاب به مردم اعالم کرد: 

م قلی هنلدی،   )؛ «شلد یم دارید حدیث نقل کنید، حدیثی نقل کنید که در زمان عمر نقل

ی  کارگزارانی مانند عبیداهلل ب  زیلاد عاملل یزیلد بل      همچن (291ص ، 10ج ، ق 1409

 9خلدا  همچلون زیلد بل  ارقلم را از نقلل حلدیث از رسلول         یاصحابهمعاویه در کوفه، 

 (367ص ، 4ج [، تایباب  حنبل،  ). داش ندیبازم

رسلمی   طوربه هاسالسال ادامه داشت و در طول ای   90جریان منع تدوی  حدیث 

راهم نیامد. ادامه ایل  جریلان از جانل     مجموعه مدونی از احادیث ف حدیثی نوش ه ناد و

کله پلس از    یاگونله بله یک سنت اسالمی درآملد؛   صورتبهحکام تا آنجا پیش رفت که 

( 33ص  ،1ج ، ق 1401عبدالعزیز مبنی بر جواز نوش   احادیلث )بخلاری،   عمر ب فرمان 

غیرمنظم، چیزی نوش ه ناد.  یهایفهصحکسی جرئت به نوش   حدیث نکرد و جز  بازهم
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هجری بود  132عباسیان در سال  کار آمدندر حقیقت پس از زوال حکومت اموی و روی 

 (229ص ، ق 1371)سیوطی،  منظم و فراگیر آغاز شد. صورتبهکه تدوی  حدیث 

بیال ر   بود وگوناگون بسیار گس رده  هاییزهباانگدامنه احادیث ساخ گی  کهییازآنجا

در ام فرعی و احوال و فضایل اشخاص را کاسالمی، اعم از عقاید و اخالق و احت موضوعا

تصلویر   یلژه وبله عملوم   طوربهصفات خداوند  یلقببر موضوعات بسیاری از و  گرفتیبرم

 (12ص ، 7ج ، ق 1401بخلاری، ) ردن اعضا و جلوار  بلرای خداونلد و ر یلت خداونلد،     ک

یفیلت آن، اعملال   کآنان، آغاز آفلرینش و  ارهای که و کهای بها ی، مالئهات و نعمتب

هلای  تنزل دادن مقام انبیای عظلام در حلد انسلان   و بندگان، زشت ناان دادن چهره انبیا 

 سایه افکند. (108ص ، 6ج [، تایب؛ اب  حنبل،  98ص ، 7ج [، تایب)اب  حجاج،   عادی

نقش بسزایی  9خدا احادیث جعلی و تحریف سخنان رسول گفت  توانیم درمجموم

جهیمه، مع زله، اهل حلدیث،   مخ لفی؛ مانند هافرقهو  بی  مسلمانان داش ه ییگرافرقهدر 

بخالی از آن بله    و وهابیت برای باورهای خلود یلا   حاویه، اشاعره، سلفیه، مرجئه، زیدیه

 (164ص ، ش 1364رازی، ). نمودندیم اس ناد جس ه یا احادیثی جعل یساخ گ احادیث

 و سرگردانی در ان خاب حق تشبشب ل 4 ل 2 ل 2

 علدم  و 7املام   با یهمفکر ناانه 7 یرالمممنی امهمراه  به هاجنگ در اگرچه حضور

حاضلر شلدند و    7امام  یهاجنگ در یکسان گاه یاست؛ ول یعلو ضد موضع ناانه حضور

در آن برهه از زمان با امام همراهی نمودند؛ اما ضعف اع قادی آنان مانع از ای  شد که در 

ای  راه پایدار بمانند. ای  ضعف اع قادی موج  نوعی تشبشب و نفاق رف اری در آنان شد تا 

 به سمت معاویه تغییر موضع دادند. یراح بهآنجا که 

 و کردندیم یباز را جاسوس نقش 7 یرالمممنی امسپاه  مع مال دنیا درآنان گاه به ط

و  (129ص ، ق 1413مفید، ) یازد عوف ب  ابو برده داش ند؛ مانند مکاتبه یپنهان معاویه با

او را در سپاه املام بله    ،اییلهقب تعصبات و شام با عراق رقابت اشعث ب  قیس کندی که یا
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( عملکرد وی در همکاری با معاویه موج  شلد  167ص ، ق 1382صفی  کااند. )منقری،

ایجاد شود؛ از همی  روست کله   7 یعلتا شکاف عمیقی در صفوف نیروهای امیرالمومنان 

 پدید آمد را اشعث 7 یعلاب  ابی الحدید، اساس و پایه هر تباهی و تزلزلی که در خالفت 

 (279ص ، 2ج ، ق 1404اب  ابی الحدید، ). داندیم

از  7 یرالملممنی  امباس نیز ازجمله افرادی است که در دوران خالفلت  عبیداهلل ب  ع

، دو فرزند خلود  7امام حضرت بود و در جریان تهاجم نیروهای معاویه به قلمرو  کارگزاران

 قلراوالن یشپهمچنی  او فرمانده  (621ص ، 2ج ، ش 1353ثقفی کوفی،)را از دست داد. 

در مسلک  بلود؛ املا علیلرغم ایل  حضلور مسل مر در جنلا           7حس  نفری امام  12000

شل ، مخفیانله    یدراثنابا وعده و تطمیع معاویه از سپاه امام جدا شد و  یراح به :بیتاهل

 (71ل  75ص  [، تایبابوالفرج اصفهانی،  )معاویه گریخت.  یسوبه

خود در یاری  گشش ه از معاویه ییزدا شیعه هاییاستس یرتأثبرخی از افراد نیز تحت 

 تبلدیل  یعثملان  بله  یسیاسل  تایع از آنان یفکر مشه  شدند و پایمان 7 یرالمممنی ام

 یهاجنگ از یکیدر یح  بودند و 7 یرالمممنی ام از یاران که اندبرشمرده را یگردید. افراد

 عبداهلل ؛ ماننداندشده یحضرت، عثمان آن شهادت از پس اما ؛اندداش هشرکت  حضرت آن

 صفی  در را 7 یعل امام و بود کوفه قاریان از که یسلم ابو عبدالرحمانربیعه،  ب  حبی  ب 

؛ ابل   126ص ، 7ج ، ق 1410،ابل  سلعد  شلد. )  یعثملان  ازآنپلس  یولل  کلرد؛  یهمراهل 

 نیلز  یاسد سلمه ب  وائل، شقیق ( ابو176ص ، 23ج  و 29ص ، 19ج ، ق 1415عساکر،

 تغییر موضلع  یعثمان مشه  به ازآنپس یول داشت؛ شرکت صفی  در و بود مشه  یعلو

 یبیلزار  و تنفلر  آن از و نملود یمل  یپالیمان  ، اظهارکردیم صفی  از ییاد که بار هر و داد

، ق 1404اب  ابی الحدیلد،  ). کردیم یپردازدروغ 7 یرالمممنی ام ضد بر یو ح  جستیم

 کربال در و شد یعثمان داشت؛ حضور صفی  در که مخرم ب  شیبان (98ل  99ص  ، 4ج 

 (111ص ، 3ج [، تایبطبرانی،  )بود.  زیاد سپاه اب  در
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برخی از تابعی  در حادثله   العملعکسدر  وضو بهمنفعت نگری و نفاق در رف ار را  

از یلاران برجسل ه او    7 یعل؛ چنانکه شبث ب  ربعی که در دوران خالفت بینیمیم عاشورا

وق لی جریلان    برای مشاکره با معاویه ان خلاب شلد؛  جان  ایاان بود و در جنگ صفی  از 

، بصلیرت و  7 یعلل نفوه و شلهرتش در میلان یلاران     باوجودآمد، ناان داد  حکمیت پدید

خلوارج   صلف بله شناخت کافی نسبت به قضایا ندارد؛ از همی  رو پس از جریان حکمیلت  

ه خوارج جدا شد از دس  7 یعل یارشادهااما در اثر  ؛قرار گرفت 7 یعلپیوست و رویاروی 

 1412اب  ق یبه دینوری، ) به جهاد پرداخت. آنانتوبه کرد و به نقلی علیه  آنانو از پیوند با 

 (205ص ، ق

نیز ن وانست جبهه حق از باطل را تاخی  دهلد. وی   7 ی حسشبث در روزگار امام 

 1412)اب  ق یبله دینلوری،    نامه نوش ه بود و او را به کوفه فراخوانده بود، 7امام به  باآنکه

رنگ عوض کرد و با تهدید و تطمیع اب  زیاد در برابر کاروان املام   یزودبه( 229ص ، ق

همچنی  در مورد عملر   (254ص ، ق 1412اب  ق یبه دینوری،)؛ نمود ییآراصف 7 ی حس

ب  سعد آمده است؛ او ل برخالف افرادی چون عبیداهلل ب  زیاد که دشم  سرسخت علی و 

نبلود و   7 ی حسبودند ل در پی جنگ با امام   بیتاهلکردن  ک یاهرو در پی  7 یعلل آ

درگیر ناود؛ اما وق ی اب  زیاد پیالنهاد   7 ی حسشواهد تاریخی سعی داشت با امام طبق 

آرایلی در مقابلل املام     صلف بله حکومت ری را به او داد، در اثر طمع ریاست و دنیاطلبی 

 (247ل  253ص  ، ق 1412به دینوری،)اب  ق ی پرداخت. 7 ی حس

 ترس و فاارهای اق صادی نیز یکی از عوامل مهم ای  تغییر و تحوالت رف اری است

معاویه و پسلرش   باآنکهبرخی که تحمل فاارهای معاویه و شدت عمل یزید را نداش ند و 

مح اج بودند،  هابدانت سخ ؛ اما چون پول و ثروت کهدانس ندیم را بدتری  مخلوقات خدا

 نعملات تحمل زجر و فالار، از   یجابهبیعت کردند و  یزیدبا ناخواهخواهدر دست آنان بود، 

 امیله بنلی شدند. ای  افراد از ف نه و خونریزی هراس داش ند و در برابر قدرت  مندبهرهدنیا 
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ا از سلر  یارای مقاومت نداش ند؛ بیعت کردند و تنها به دعا پرداخ ند تا مگر خدا شر یزیلد ر 

 (257ص ، تایب اب  رضوان،)آنان کم کند. 

 یریگجهینت

که گلاه   گشاردیم گس رده و عمیقی در جوامع برجای یراتتأثعملکرد خواص جامعه 

بسیاری از جریانات در ادوار بعلدی بله چگلونگی نقلش و کلارکرد ایل  گلروه         یابییاهر

رو  در جامعه است،  منزلهبه حقبهفرهنگ که  ٔ  ینهدرزم یژهوبه. در جامعه نیز گرددیبرم

قالری   عنلوان بله برخوردار است. پیاملد عملکلرد صلحابه     اییژهوای  موضوم از اهمیت 

علملی و   یهلا عرصله در ای  حوزه از طرفی موج  اع الی جامعه اسلالمی در   یرگشارتأث

پسندیده همچون زهد و انفاق گردید و از طرفی دیگر کوتاهی  یهاسنتگس رش برخی از 

انحرافی  هاییاهاندموج  ترویج برخی از  تنهانهاسالمی  یهاارزشای  گروه در دفام از 

و  9 یلامبر پهمچون ارجاء و خوارج در میان مسلمانان گردید؛ بلکه با منع تدوی  احادیلث  

ه آن بزرگلواران و فضلیلت سلازی بلرای     شلدن جایگلا   رنگکمموج   یجتدربه :بیتاهل

ضربات را بر پیکر جامعله اسلالمی وارد    ی تربزرگگاه اقدامات آنان  که یدگرد یاصحابه

نمود. از طرفی دیگر سرگردانی برخی از صحابه در ان خاب حق و معیار قلرار دادن منلافع   

ت و حرکلت  دوخ ه بودنلد نداشل   آنانخود، حاصلی جز تشبشب عوامی که چام به ان خاب 

 خود جدا نمود. یاصل یرمسرا از  9 یامبرپانقالب اسالمی 
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