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Abstract 
After the death of the Messenger of God and during the presence of the Ahl al-Bayt, contexts 
and factors had an impact on the occurrence or continuation of anomalies or social injuries 
that were outside the logic of Islam. Identifying the harmful axes on the one hand, recognizing 
the factors and contexts affecting them on the other hand and how the Shiite Imams as the 
reformers of the Islamic society deal with these injuries, the present study led to a historical 
analysis and  To answer this fundamental question, what have been the strategies and 
solutions of the Ahl al-Bayt in the face of social injuries? This research method by using the 
method of biography and using the basic concepts in the knowledge of social history, while 
extracting the axes of damage and the grounds for its emergence, reacted to the infallible 
Imams and concluded that the social structures of the present age society, natural and human 
geography and Too much role Political factors caused the continuation of social injuries and 
the Ahl al-Bayt while dealing with them, adopted the necessary policies to strengthen society. 
They, while warning with a negative approach such as denying bigotry, reminding with a 
positive approach such as returning to the Prophetic tradition and the Holy Quran and in the 
field of political factors, by strengthening the government in the shadow and implementing 
poverty alleviation policies, establishing justice, fighting some Manifestations of corruption 
and the presentation of a model of social life achieved their goals by cultivating religion and 
religiosity.
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 چکیده
و عواملی بر بروز یا تداوم  ها ، زمینهالسالم) بیت(علیهم اهلو در دوره حضور  (ص)بعد از رحلت رسول خدا

 زا از یک شناسایی محورهای آسیب ی اجتماعی که خارج از منطق اسالم بود، تأثیر داشت.ها ناهنجاری یا آسیب
عنوان  به (علیهم السالم)از دیگر سو و نحوه مواجهه امامان شیعهها  آن ی مؤثر برها سو، شناخت عوامل و زمینه

، پژوهش حاضر را بر آن داشت تا به تحلیلی تاریخی بپرازد و به این سؤال ها مصلحان جامعه اسالمی با این آسیب
ی اجتماعی چه بوده ها در مواجهه با آسیب السالم) بیت(علیهم اهلکارهای  دها و راهاساسی پاسخ دهد، راهبر

از مفاهیم بنیادی در دانش تاریخ اجتماعی، ضمن استخراج گیری  این پژوهش با روش سیره پژوهی و با بهره است؟
گردید که ساختارهای  ی ظهور آن، به واکنش امامان معصوم پرداخت و این نتیجه حاصلها محورهای آسیب و زمینه

اجتماعی جامعه عصر حضور، وضعیت جغرافیای طبیعی و انسانی و نقش بسیار زیاد عوامل سیاسی باعث تداوم 
ی الزم در تقویت جامعه را ها ، سیاستها ضمن برخورد با آن السالم) بیت(علیهم اهلی اجتماعی گردید و ها آسیب

گرایی، تذکر با رویکرد ایجابی همانند  لبی همانند نفی تعصبدر پیش گرفتند. آنان، ضمن تذکر با رویکرد س
و قرآن کریم و در حوزه عوامل سیاسی نیز، با تقویت دولت در سایه و اجرای  (ص)بازگشت به سنت نبوی

ی فقرزدایی، برقراری عدالت، مبارزه با برخی مظاهر فساد و ارائه الگوی زندگی اجتماعی با دو رویه ها سیاست
 دن دین و دینی کردن فرهنگ، اهداف خود را پیش بردند.فرهنگی کر
کارمبارزه با آسیب و اصالح  ، راهالسالم) بیت(علیهم اهلزا، سیره  ی آسیبها ی اجتماعی، زمینهها آسیب: کلیدواژه

  جامعه.
................................................................................................................................................................. 
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مقدمه
اجتماعی  پردازد، مطالعه تاریخ می و حکمرانی آنان ها در کنار مطالعات تاریخ سیاسی که بیشتر به حکومت

پردازد.  می ،ها ی فردی و اجتماعی افراد و گروهها زندگی، زندگی روزانه یا فعالیت عنوان روشی جدید، به سبک به
ی زیرین زندگی و وضعیت اجتماعی افراد در یک دوره تاریخی که معموال کمتر به آن ها در این روش جدید، الیه

ت دیگر، در مطالعات تاریخ اجتماعی، مورخ اجتماعی به عبار دهد. به می گردد، مورد توجه قرار می توجه
، آداب و رسوم و غیر این موارد که اهمیت خاصی ها مسائل مهم اجتماعی ازجمله هنجارها و ناهنجاری نقل

پردازد. می دارند،

 ی اجتماعی در یکها شود، آسیب می در کنار هنجارهای اجتماعی، یکی از محورهایی که کمتر به آن پرداخته
کند که در آن زمان چگونه  می هم در یک دوره، ما را به این امر رهنمون آن ها دوره تاریخی است. فهم از این آسیب

کیفیت یا کمیت  اند؟ تأثیر داشتهها  آن و رشدگیری  یا عواملی بر شکلای  یا ادله ها گرفته یا چه زمینه شکل ها آسیب
چه  ها واکنشی نشان دهند؟ نوع واکنش ها تا در مقابل این آسیباند  هچگونه بوده است؟ آیا کسانی بود ها این آسیب

تواند تحلیل جامعی از گذشته  ها می آثار و نتایجی هم داشته است؟ پاسخ به این پرسش ها بوده است؟ آیا این واکنش
آشنا کند. ها به ما بدهد و ما را با بستر ظهور و گسترش آسیب

ی اجتماعی در آن ها و حتی رشد آسیبگیری  ی که متأسفانه شاهد شکلی تاریخها یکی از مهمترین دوره
است. بررسی این دوره از  السالم) بیت(علیهم اهلعباس و عصر حضور  بنی امیه و بنی هستیم، دوره حکمرانی خلفا،

یا  ها ی اجتماعی چه بوده است؟ چه زمینهها آن جهت اهمیت دارد که ما بتوانیم تحلیل کنیم که محورهای آسیب
 نقش نخبگان جامعه اسالمی به اند؟ در این دوره داشته ها یا گسترش آسیبگیری  عواملی بیشترین سهم را بر شکل

عنوان کسانی که سیره و سنت آنان حجت است، در آگاهی بخشی یا اصالح  به السالم) بیت(علیهم اهلویژه 
چگونه بوده است؟ ها آسیب

ی اجتماعی در ها با برخی آسیب السالم) بیت(علیهم اهلئله مواجهه ذکر است، اگرچه درباره مس الزم به
 ویژه در آثار اخالق اسالمی، مباحثی کلی مطرح شده است، اما تا کنون به ی عمومی بهها بسیاری از کتاب

سیره صورت تخصصی به این محور پرداخته نشده است. تنها آثار مناسب تولید شده در این حوزه، کتاب 
در مواجهه با  (علیهم السالم)راهبردهای ائمهاکبری و  اثر محمدحسین علیفقرزدایی  معصومان در

، ضعف این آثار ها ، تألیف سیدعلی رضا واسعی، است. در کنار محاسن زیاد این کتابی اجتماعیها ناهنجاری
است. در کتاب نخست کمتر مورد توجه قرار گرفته ها  آن یا توجه همه ها ی بروز آسیبها در آن است که به زمینه

ی بروز آن توجه نشده است. کتاب بعدی نیز، ها عنوان یک آسیب یا زمینه تنها فقرزدایی مد نظر بوده و به آن به
سخن به میان آمده است و از دیگر مباحث  ها تنها به سیاستگذاری برخی از معصومان در مواجهه با ناهنجاری

ی تاریخی و حدیثی و با ها پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی گزاره پیرامونی غفلت ورزیده است. بنابراین، این
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ی آن در عصر حضور، به تبیین اساس و روش ها هدف کشف محورهای آسیب اجتماعی و زمنیه
 بپردازد. ها در مواجهه با آسیب السالم) بیت(علیهم اهل

 . محورهاي آسیب اجتماعی1
یا  صورت فردی هیک جامعه چه ب ی رفتاری افرادها و ناهنجاری اه از نابسامانیای  به دسته ،ی اجتماعیها آسیب

ی با منع قانونی یا قبح اخالقی و اجتماعکه هر نوع عمل فردی یا جمعی به عبارت دیگر،  د. بهشو می اطالق ،جمعی
تار افراد مالک در ناهنجار یا آسیب و غیرارزشی بودن رف ١شود. می د، آسیب اجتماعی گفتهگرد می روبه رو آن جامعه

شود. بنابراین، مبنای تشخیص ناهنجار در جوامع اسالمی،  می نیز، متناسب با باورهای اعتقادی آن جامعه سنجیده
 و رفتارهای هنجاری دین مبین اسالم است. ها تخلف افراد از باورها، ارزش

رکت جامعه را عنوان متن قانون اساسی، چارچوب مسیر ح ، دین اسالم به(ص)با آغاز بعثت رسول الله
دانستند، در مقابل اسالم  می العرب که خود را پایبند به نظام اجتماعی جاهلیت مشخص کرد. بیشتر مردمان جزیره

بر جامعه  ٢بود که با خلق نیکو و رفتارهای پسندیده اجتماعی خود، (ص)ایستادگی کردند، اما این پیامبر اکرم
 زندگی مردم به نظام الهی نیز بسیار موفق بود. در تبدیل سبکجاهلی تأثیر گذاشت و ضمن پیروزی بر مشرکان 

هنوز کسانی بودند که حاضر به پذیرش دین نبوده و گاهی مرتکب  (ص)اگرچه در جامعه اسالمی عصر نبوی
کرد. بعد از  می صورت جدی و به تناسب نوع رفتاها با آنان برخورد به (ص)شدند، اما رسول الله می ییها ناهنجاری
آوردند و بر  کارآمدن جریان سقیفه، متأسفانه خلفا به تغییر یا تحریف دین روی ، با روی(ص)رسول الله رحلت

ی جاهلیت روی ها ی اجتماعی اسالم نادیده گرفته شد و در کنار آن ناهنجاریها همین اساس، بسیاری از ارزش
درباره  ،)٢١، ح٥٨، ص٨، ج١٤٠٤نی، (کلی ها ، ضمن معرفی بدعت(ع)امیرمؤمنان علیای  گونه نمایان کرد؛ به

که  یشده تا حد ادیز حیقب یمردم، انجام کارها نیا انیم در« کند: می هیگال نیچنعصر خود اجتماعی  ها ناهنجاری
شده و از  ادیشر ز اهل توان اعتماد کرد؛ می یشده است که به کمتر کس جیراای  گونه هدروغ ب رنگ باخته است؛ ایح

علما  اند؛ کار شده گنه ،رانیبد اخالق و پ ،جوانان است. لیاندک و مالزم حق ذل انیگو . حقتسین ینشان ریخ اهل
 یریدستگ رانیثروتمندان از فق کنند، نمی ترها، بزرگان را احترام کوچک اند. برگشته نیقرآن از د انیمنافق و قار

 از؛ گذرند نمی گرانید یو خطا بیو از ع ندارند مانیا بیعالم غ به دهند، نمی به سخنان من گوش مردم کنند، نمی

................................................................................................................................................................. 
 http://www.hamyaraniran.ir/article/?o=80 . برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم آسیب اجتماعی، ر.ک. سایت:  ١

ا َغ . « ٢ ْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ
َ
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفي اْأل ـِه ِإنَّ لیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ ـْل َعَلـی اللَّ َفَتَوکَّ

لین  )۱۵۹عمران:  (آل» ُیِحبُّ اْلُمَتَوکِّ
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 در؛ دارند نمی را خوش دارند و منکر همان است که آن لیو به آن تما ندیگو می نظر آنان، معروف همان است که خود
 شیکنند و هرکس امام خو می مبهمات به نظر خود عمل در کنند، می برند و خدا را رها می مشکالت به خود پناه

 )۳۶۶ص، ١٣٧٦؛ لیثی، ٣٥٣، ص٢٣٣خطبه  البالغه، نهجسید رضی، ( »است

کار آمدند. این دو گروه نیز همان سیره خلفای نخست را ادامه  عباس روی بنی امیه و بنی بعد از جریان سقیفه،
را در بیشتر امور کنار  (ص)داده و جامعه اسالمی را به یک جامعه دور از اسالم تبدیل کرده و سنت نبوی

ی متعدد ها اعتراضات علما، شاهد قیامگیری  که، ضمن شکلای  گونه ؛ به)٢٥٣، ص٥، ج١٤١١، ینسائ( گذاشتند
ی ها شیعی و غیر شیعی علیه حاکمیت آنان هستیم. بنابراین، در این دوران شاهد بروز و ظهور آسیب

تار بودند. اکنون سواد به آن گرف بی یی که عالم وها کرد؛ ناهنجاری می هستیم که در جامعه خودنمایی اجتماعی
ی اجتماعی جامعه اسالمی در ها ترین آسیب چه تالش بر آن است تا با مطالعه منابع مربوطه، مهم برپایه این تاریخ

ا را در فهم و تحلیل دقیق تاریخ اجتماعی آگاهی از این امور، مشناسایی گردد؛ زیرا  السالم) بیت(علیهم اهلعصر 
کند. می کمک

اسراف  )۴۰۳ص، ۱۴۰۴، انیشعبه حّر  بن(ا غش در معامله و اسراف اشرافیت،جاهلی،  کاری، عصبیت بی فقر،
؛ طبری، ۵۸۰، ص۱، ج۱۴۱۷(بالذری،  رشوه )،۳۸، ص۲، ج۱۳۸۵حیون مغربی،  (ابن ربا و تبذیر، احتکار،

، ۲۴۷، ص۷، ج۱۴۰۴(کلینی،  راهزنیفروشی،  فروشی و گران کم )،۴۹تا، ص ؛ جوهری، بی۲۲۵، ص۳، ج۱۳۸۷
، ۱، ج۱۳۷۱(برقی،  ، ولگردیها ، اختالفات و درگیری)۲۵۵، ص۱، ج۱۳۵۳(ثقفی،  ، ناامنی جامعه شیعه)۱۱ح
 زنا، شرابطالق، معامالت حرام، ربا، ، گدایی، )۲۹۹-۳۰۰، ص۶، ج۱۴۰۷(طوسی،  ، بیکاری)۱۴۰ص

(قمی،  بندوباری یب ، فساد اخالقی و)۳۶۷، ص۸، ج۱۴۱۵(ابوالفرج اصفهانی،  خوانی زنان ، رقص، ترانهخواری
 نژادی و مالی تبعیض )،٣، ح٧، ح١٢٣، ص٥، ج٦، ح١٢٣، ص٥ج، ۱۴۰۴(کلینی،  ، قمار)۱۶۴، ص۱۳۶۱
ی ها و سنت ها ، دنیاگرایی، پایبندی به بدعت)۲۸۷، ص۱۴۰۸سالم،  ؛ ابن۵۲۰، ص۲، ج۱۴۰۶انس،  (ابن

عصر خلفای نخست  ی اجتماعیها آسیب و شیعیان آنان، از عمده السالم) بیت(علیهم اهلو ناسزاگویی به  ١جاهلی
اند. پرداختهها  آن به اصالح و مبارزه با السالم) بیت(علیهم اهلو عصر اموی و عباسی است که 

و عوامل گسترش آسیب اجتماعی ها . زمینه2
، السالم) بیت(علیهم اهلی اجتماعی در عصر حضور ها یا آسیب ها بعد از استخراج محورهای ناهنجاری

.................................................................................................................................................................
در هنگام عزاداری که رسول الله(ص) مـردم را از انجـام ایـن رفتارهـای جـاهلی همانند سخره کردن نسب و آسیب زدن به صورت و سر . «١

، ۱جبـن محمـد مغربـی، دعـائم االسـالم، نعمـان؛ ۵، ص۴بن بابویـه قمـی، مـن الیحضـره الفقیـه، ج(محمدبن علی» منع کرده است
).۲۲۶ص
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تأثیر داشته ها  آن یا عواملی بر ظهور و گسترش ها باید بررسی کرد که در همان دوره تاریخی، چه زمینهاکنون 
کند تا ضمن شناخت کافی از تاریخ اجتماعی  می است. فهم این موضوع در یک دوره تاریخی به ما کمک

قایسه با دیگر ادوار تاریخی، ی را استخراج و در مها از عوامل یا زمینهای  مسلمانان در همان دوره، مجموعه
تواند کمک شایانی برای کسانی  می استخراج گردد. همچنین، نتیجه این گزارش ها محورهای مشترک این دوره

صورت ُخرد یا  یا عوامل متعددی به ها جاکه ممکن است زمینه باشد که تصمیم بر اصالح جامعه دارند. از آن
(کالن) مورد ها د داشته باشد، در این پژوهش تنها مهمترین آنی اجتماعی وجوها کالن برای گسترش آسیب

 گیرد. می بررسی قرار

 نظام قبایلی جامعهمبانی . 2-1
براساس آنان ای  لهینظام قب العرب مبتنی بر نظام قبایلی بود. زندگی اجتماعی مردم جزیره مبانی و ساختار سبک

 نییله تبیوضع اجتماعی و اخالقی هر قب ،قرار داشت که از آنای مشترك یك نیر واقعی بر یا غیای واقعی  نسب نامه
بنابراین، پایبندی بر این مبانی و ساختار برای مردم بسیار اهمیت داشت و  .)۳۱۵، ص۴ج، ۱۹۶۸، یعل( دیگرد می

را  توان گفت، تغییر آن بسیار ساده نبود و حتی حاضر بودند برای حفظ آن با جان خود می کردند. می از آن حراست
ایستاده و حاضر نبودند از آیین باطل خویش دست بردارند و بر  (ص)مشرکان در مقابل رسول اللهکه  چنانفدا کنند. 

 ١کردند. می استمرار آن پافشاری

، تعدادی از صحابه (ص)کرد. بعد از بعثت رسول الله می قبل از اسالم، مبانی زندگی آنان را شرک و کفر تبیین
ر، عمار، مقداد و دیگران تمام زندگی خود را بر مدار اسالم قرار دادند. بسیاری از صحابه و غیر همانند سلمان، ابوذ

کردند، اما همچنان  می ی معرفتی اسالم زندگیها آنان نیز اگرچه متأثر از اسالم، مسلمان شدند و تا حدودی بر پایه
تمایالت بود که شاهد دگرگونی رفتارها، باورها و  تمایل به زندگی براساس نظام قبایلی خود را داشتند. در اثر همین

عنوان  ی اجتماعی مردم و بازگشت آنان به فرهنگ جاهلیت نوین با پوشش اسالمی در جامعه هستیم. بهها ارزش
طبق شواهد تاریخی نیز شاهد آن هستیم  ٢بر تذکر قرآن بر وجود جاهلیت در رفتار برخی از مردمان، افزون نمونه،

، ۱۴۱۸سعد،  (ابن صحابی در کنار یکی از مساجد ُجَهینه در مجلس عروسی شراب نبیذ نوشیدنداز فر ن صد سیکه 
، ٢ج ،١٤٠٩، یواقد( چنان وجود داشت ی قومی قبیلگی همها و رقابت ها همچنین، نزاع.)٢٦٣، ص٦ج
ی ها بت. در گزارش دیگری، برخی مهاجران و انصار ضمن خوردن شراب، به فخرفروشی و رقا)٤٢١-٤٢٢ص

 . )۴۶، ص۷، ج۱۴۱۲طبری، ( قبیلگی اهتمام داشتند

................................................................................................................................................................. 
 ).۶۲، ص۳ج ، البدایة و النهایة،کثیربن ربن عماسماعیل» (هذا الرجل اّلذي فرق جماعتنا و شتت أمرنا و عاب دیننا. « ١

ولی. « ٢
ُ
ِة اْأل َج اْلجاِهِلیَّ ْجَن َتَبرُّ  ).۲۳(احزاب: ...»  َو ال َتَبرَّ
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در همان ها  آن ی اجتماعی هستیم که ریشهها نیز، شاهد بسیاری از آسیب (ص)بعد از رحلت رسول الله
و در نتیجه آن،  )٢٢٨، ص١٣٥٦قمی، ( جاهلیت و پیروی از نظام قبایلی بود. وضعی که جهل بر آن حاکم بود

، )۲۴۳، ص۳، ج١٣٨٧طبری،  ؛۱۲۹، ص۲، جتا ، بییعقوبی( از اسالم برگشتند برخی از مردم مرتد و
نمود عینی خوانی زنان در شهر مکه و مدینه  خواری، رقص و آوزاه شراباجتماعی علنی گردید،  فساد

و دستورات دینی و ) ٣٦٧، ص٨، ج١٤١٥، یبوالفرج اصفهانا(امیه مردم را در فساد آزاد گذاشتند  بنی داشت،
؛ ٤٠٣، ص٥ج ، ١٣٨٧طبری، ( که ناظر به هنجارهای اجتماعی کنار گذاشته شد (ص)ی نبویها سنت
وضعیت امروز شما «درباره این وضعیت فرمود:  (ع)امیرمؤمنان علی .)٤٩، ص٣، ج١٤٠٤الحدید،  ابی ابن

 البالغه، هجسیدرضی، ن( »مبعوث کرد ـ برای هدایت آنان ـ را همانند آن روز شده است که خداوند، رسول خود
.)۵۷، ص۱۶خطبه 

. حاکمان نامشروع2-2
ی اجتماعی عصر حضور ها یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر ظهور و گسترش آسیب

ی جاهلی که ها دلیل عدم پایبندی به شرع و عالقمندی به سنت ، نقش حاکمان بود. آنان، بهالسالم) بیت(علیهم اهل
، از همان ابتدای ظهور اسالم تالش داشتند تا زیر بار رفتاهای )٦٢، ص٣ج ،١٤٠٧، رکثی بن(ا میراث اجداد آنان بود

، ١٤١٧بالذری، ( مرتکب شرب خمر گردید (ص)عنوان نمونه، عمر در زمان رسول الله اجتماعی اسالم نروند؛ به
اما بعد از  . مشرکان قریش نیز حاضر به تسلیم دربرابر اسالم نبود،)٤٩٣، ص٢، ج۱۴۱۲؛ طبری، ٣٩٩، ص١٠ج

شکست در فتح مکه، دنبال فرصتی بودند تا به گذشته خویش بازگردند.

، جریان سقیفه مقدمات بازگشت مردم به نظام جاهلی را فراهم کرد. تحریف و (ص)بعد از رحلت رسول الله
ال مردم را س ۲۵عبارت دیگر، جریان سقیفه حدود  ، آغاز این راه بازگشت بود. به(ص)بدعت در سیره و سنت نبوی

عنوان نمونه،  با این نظام فکری که مسلمانی با ارتکاب ناهنجاری اجتماعی جاهلی منافاتی ندارد، تربیت کردند. به
 ۴۸۲، ص۳، جتا بیحنبل،  بن(ا به خدمت گرفت ،نوشید می کسانی چون معاویه را که تا آخر عمر شراب خلیفه دوم،

همچنین  .)۲۰۸، ص۲ج، تا بییعقوبی، ( ورد توجه خلیفه دوم بودنژادی و مالی همواره م تبعیض. )۳۴۷، ص۵ج و
، ٢ ، جتا بییعقوبی، ( طرفندی مانع حد خوردن او شد با ا زن شوهرداری زنا کرده بود،ببن ُشعبه را که  وی، ُمَغیره

ی از عثمان نیز، عامل بسیارپوشی کرد.  و در عمل بر این رفتار زشت که مورد مؤاخذه قرآن است، چشم )١٤٦ص
بن دیولعلنی والیانی چون  یخوار شراب. وی، با )٣٦١ص ،١٤٠٣، بابویه قمی ابن( ی اجتماعی بودها ناهنجاری

، ۲ج، ١٤١٧ری، الذُ بَ ( دادو تبعید عمار که از معترضان به ولید بود،  به زدندستور  کاری نداشت و حتی، عقبه
.)۵۱۳، ص۵، ج۱۸۳ص

ی اجتماعی چنان بود که ها وسط خلفا و اشتیاق آنان به ناهنجاریت (ص)ی اجتماعی نبویها دگرگونی در سنت
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نصیحت  پروا و صریح به بی ،یدبن عاصخالدبن سعکه  چنان صدای بسیاری از نخبگان سیاسی جامعه را درآورد.
حق مظلوم و یتیم  ها را بزداید و در احقاق عمل کند، بدعت (ص)به سنت پیامبرباید «گفت:  می وپرداخت  ابوبکر

این تغییرات حتی سبب بروز اختالف  )۷۳، ص۴، ج۱۴۱۸، سعد ابن ؛٣٨٧، ص٣ج ، ١٣٨٧طبری، ( »دکوشا باش
درباره کیفیت این  (ع)ی اجتماعی گردید. امیرمؤمنان علیها بین قاضی و عالم در تشخیص هنجارها و ناهنجاری

با رأی خود حکمی صادر برند که  ینزد عالمی م را کی از احکام اجتماعییی نسبت به یدعوا«اختالفات فرمود: 
سیدرضی، ( »دهد حکم می ،رأی اّولیخالف برند که او درست بر گری میینزد دپس همان دعوا را  کند. می
 ).۶۱، ص۱۸خطبه  البالغه، نهج

و  )۲۵۲، ص۳، ج۱۴۰۹مغربی، حیون  ابن( دلیل عدم اعتقاد و پایبندی به دین امیه به بنی بعد از خلفا نیز،
، بسیار ولع داشتند تا زودتر از دیگران )١٤٣، ص٩٨خطبه  البالغه، سیدرضی، نهج( (ص)تن سنت نبویکنارگذاش

 را نمادهای شرعی همانند اذان حذف کنند (ص)که نام رسول الله ضمن آن به جاهلیت بازگشته و
وران معاویه و یزید، در دکه  چنان ، به فسادهای جاهلی روی بیاورند.)۴۵۴، ص۳، ج۱۴۰۹ ،یمسعود(

فساد «ق): ۳۴۶بنابر گزارش مسعودی(م .)٢٦٤، ص٤ ج، ١٤١٥حجر عسقالنی،  بن(ا ندنوشید می شراب خالفت
 ،ام وییروی کردند. در ایاز فسق او پ ،زین کارگزاراناصحاب و  هم ادامه داشت. (ع)یزید بعد از شهادت امام حسین

، یمسعود( »ی کردندخوار و مردم آشکارا شراب افت و لوازم لهو و لعب بکار رفتینه رواج یو مد  غنا در مکه
.)٢٠٠، ص١ج، ١٣٥٣ثقفی، ( وضعیتی که ناشی از کنارگذاشتن دین توسط او بود )۶۷، ص۳، ج۱۴۰۹
خورد، امیر حج مسلمانان گردید. وی، سگی را  می طور علنی شراب که به یزیدبن عبدالملک نیز ضمن آن ولیدبن
 ، ١٣٨٧طبری، ( سرایی درست کند و در آن شراب بنوشد ت بر بام کعبه نیز حرامخود به مکه برد و تصمیم داش همراه

 .)٢٠٩، ص٧ج

ی اجتماعی اقبال نشان داده و بر ترویج آن ها عباس نیز همانند اسالف خویش، نسبت به ناهنجاری بنی
خلفا عمل سوی  نه بر اساس احکام صادره ازیخارج از مد مردِم : «ق)۱۷۹(مبن انس کوشیدند. بنابر گفته مالك

ی اجتماعی از سوی ها مباالتی و ترویج ناهنجاری بی تأثیرات )۱۵۸، ص۲، ج۱۴۲۱عبدالبر،  بن(ا »کردند می
 را ها احکام زناشویی، طالق و مانند این نیز شیعیانحتی برخی  خلفای عباسی بر جامعه اسالمی چنان بود که

را  ها و پاسخ سؤال به امام رساندهفروش خود را در قالب خیار بپرسند؛ لذا (ع)وانستند به آسانی از امام صادقت نمی
 .)٢٣٨، ص٤ج، ١٣٧٩شهرآشوب،  بن(ا کردند می دریافت

توجهی به سیره و سنت  بی توجهی به حقوق شرعی مردم، تحریف و بی توان گفت، سکوت دربرابر فساد، می
ی ناهنجار از ها ترویج رفتارها، باورها و ارزش، حمایت یا السالم) بیت(علیهم اهل، کنار گذاشتن قرآن و (ص)نبوی

ی اجتماعی داشت. آنان، ها سوی خلفا و حکمرانان اموی و عباسی، بیشترین سهم را در ظهور و گسترش آسیب
مترصد بودند تا مردم را براساس فرهنگی اجتماعی مورد قبول خویش تربیت کنند؛ بنابراین، در مقابل هر جریان 
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ی اجتماعی برای مردمی که از مکتب ها دادند و نتیجه آن گردید که ناهنجاری یم ارزشی واکنش نشان
 آمد. می عنوان یک هنجار به حساب دور بودند، به السالم) بیت(علیهم اهل

 ، اظهار(ص)مبتنی بر روایت رسول خدا (ع)امیرمؤمنان علیتوان گفت،  می در نقد روش حکرانان نامشروع
گاه باید خلیفه داشت که می ، ٢٢١، ٢٩٥، ص١٠، ج١٤٠٩ هندی، متقی( باشد (ص)به سنت نبویترین فرد  آ
ثقفی، ( دانست می را شرط خالفت (ص)ایشان همچنین در خطاب به قریش، تسلط بر قرآن و سنت نبوی .)١٥٨

ی فرهنگی و اجتماعی مسلمانان، بر ها زیرا پایه و زمینه اصلی هدایت و تعیین اولویت ؛)٣٠٧، ص١ج ،١٣٥٣
حرکت کرده و  ها است و اگر این سنت تحریف گردد، جامعه برمدار انحراف و ناهنجاری (ص)سنت نبویمحور 
کند. نمی مندی دنیوی و اخروی معنا پیدا سعادت

ي اقتصادي و اجتماعیها . نابرابري2-3
، السالم) بیت(علیهم اهلی اجتماعی عصر حضور ها ی ظهور و گسترش آسیبها یکی دیگر از زمینه

طور عمده حاصل حکمرانی خلفا و حکمان نامشروع  ی اقتصادی و اجتماعی است. این نابرابری نیز، بهها ابرینابر
ل چنان بوده است که الما بیتتوجهی و افسارگسیختگی آنان نسبت به عدالت اسالمی در برداشت و تقسیم  بی است.

 همین دلیل کشته شدند. و سوم نیز بهطبقات اجتماعی جاهلی را در جامعه اسالمی زنده کرد و خلیفه دوم 
که  سرانجام نفر سومی از میان آن جمع به خالفت رسید، درحالی«فرماید:  می درباره عثمان (ع)امیرمؤمنان علی

 اش از برآمده بود و همتی جز خوردن و خالی کردن شکم نداشت. خویشاوندان پدری ـ از پرخوری ـ پهلویش
 که در بهاران در علفزار، گیاهان را با حرص و ولعای  همچون شتران گرسنه ،یدند. آنانامیه نیز با او به قدرت رس بنی
کارش را تباه  ر خالفت پنبه شد و کردار ناشایست اوی وی در امها ل را خوردند و سرانجام رشتهالما بیتبلعند،  می

 )٣٦١ص ،١٤٠٣بابویه قمی،  بن(ا »بارگی نابودش کرد ساخت و شکم

را به دنبال آورد و  یدتیو عق یاخالق ناهنجار یامدهایپ ،)٤٩، ص٣خطبه  البالغه، درضی، نهجسی( دنیاگرایی
 دست رنجیگر و ته را در آن عصر جامعه به دو قشر ثروتمند چپاولیز ؛را زنده کرد یت جاهلیاشراف یخلق و خو
د و اکنون پس از رحلت افزو یش میور و تجمالت خوید بر زر و زیرس یم شده بودند و هرکس دستش میکش تقس

ا یدرست وضع به روز اول طلوع فجر اسالم برگشت و حرص و ولع به زخارف دن ،فاخلدوران در و  (ص)رسول اکرم
 امیه و بنی ی و دنیاگرایی بود که خلفا،اشرافیتروحیه تبعات رشد  از رشد فقرتوان گفت،  می ؛در دلها زنده شد

خواهی نگاه کن! آیا جز فقیری که با  می به هر سو: «(ع)بیر امیرمؤمنان علیبه تع عباس به جامعه تزریق کردند. بنی
سیدرضی، ( »بینی؟ می که نعمت خدا را کفران کرده، کس دیگری را دست به گریبان است، یا ثروتمندی فقر
)١٨٧، ص١٢٩خطبه:  البالغه، نهج
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(ع)و علوي (ص). فراموشی سیره و سنت نبوي2-4
و گسترش هنجارهای اجتماعی اسالمی تأثیر بسیاری داشت و گیری  نگی مهم که بر شکلی فرهها از دیگر زمینه

بود، اما متأسفانه مبانی نظام جاهلی،  (ص)زد، قرآن و سیره و سنت نبوی می ی جاهلیها دست رد بر سینه ناهنجاری
عموم مردم و حتی نخبگان نیز تمایالت دنیوی مردم و نقش خلفا در کنار گذاشتن این منابع، بستری را فراهم کرد تا 

ی اجتماعی بزرگ و زیادی در جامعه اسالمی ها بپردازند و نتیجه آن گردید که آسیبها  آن به تحریف یا بدعت در
 »ترک گردید یدا نشد، مگر آن که سنتیپ یچ بدعتیه«داشت:  می اظهار (ع)امیرمؤمنان علیکه  چناننمایان گردید. 

).٢٠٢، ص١٤٥: خطبه البالغه، سیدرضی، نهج(

برخی از نخبگان یا همان عالمان دینی عصر خلفای نخست و امویان نیز به فساد و طبق شواهد تاریخی، 
ی متعدد ها کردند. وضعیتی که بنابر گزارش نمی ی اجتماعی متمایل شدند و مردم را نیز از آن منعها ناهنجاری

شردند و نه عابدان با  می خوانی را زشت و نه عالمان ترانهدر محیط مدینه، نه قاضیان «ق): ۳۵۶ابوالفرج اصفهانی(م
، ٨، ج١٤١٥، یبوالفرج اصفهانا( »رسید می گوش خوانان از آن شهر به طوریکه فریاد آوازه آن مخالف بودند؛ به

).٣٠٥، ص٦، ج٣٦٧ص

ن ید که ابمی می راهوشانی زیآری ت«فرماید:  می ی اجتماعیها درباره نقش عالمان در آسیب (ع)امیرمؤمنان علی
گری که سخت در پی یرد دفروشند. ف دوستان خدا فخر می و های خدا بر بندگان با نعمت و ا قرار دادهیله دنیرا وس

کدام از آنان  چیورزد، ه اندوزی حرص می در ثروتا آن که یار خود را به شهوت داده است، یو اخت لّذت بوده
حکمت:  البالغه، نهج سیدرضی،( »ان چرنده شباهت دارندیبه چهارپا شتریو ب ن پاسداری کنندیتوانند از د نمی
خواهند که زندگی خود را با آن  می جا مردم بنده دنیا شده و دین را تا آن«نیز فرمود:  (ع)امام حسین ).۴۹۶، ص۱۴۷

).۲۴۵، ص۱۴۰۴، انیشعبه حّر  بن(ا »سامان دهند

و  (ص)مباالتی مردم نسبت به سنت و سیره نبوی بی ی اجتماعی موجود در جامعه ناشی ازها بخشی از آسیب
عنوان نمونه،  بود و نتیجه آن گردید تا هر کسی به راحتی مرتکب هر نوع رفتار ناهنجار اجتماعی گردد. به (ع)علوی
. در گزارش دیگری، )٦٧ص ،٣، ج١٤٠٩، یمسعود( خواری به یک رسم در میان مردم شام تبدیل شده بود شراب
م؛ یا ت از دست اعراب به نزد تو آمدهیما برای شکا«آمدند و گفتند:  (ع)نامؤمنرینزد ام عجملمانان مساز ای  عده

ن ینزد اعراب رفت و در ا (ع)نامؤمنریام .کنند ت نمییباره ما مساوات را رعادر (ص)آنان برخالف سیره رسول خدا
، به نقل از سخنان قاضی همچنین )۵۹، ح۳۱۸ -۳۱۹، ص۵ج ،١٤٠٤کلینی، ( »خصوص با آنان سخن گفت

، ٦، ج١٤٠٩عبدربه،  بن(ا خوانی و لهو و لعب ابایی نداشت ابویوسف، هیچ شخص محترم و غیر محترمی از ترانه
که در میان  گردید؛ بدون آن می . همچنین، در عصر امویان، در مدینه مجالس رقص و آواز مختلط تشکیل)١١ص

المیالء نیز  داد و در آن عزه می ی مختلط از زن و مرد ترتیبها طلحه بزمباشد. عایشه، دختر ای  زنان و مردان پرده
.)۵۰، صتا بیشوقی ضیف، ( خواند می آواز
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، ٥ج ،١٤٠٤کلینی، ( ویژه رواج خوانندگی زنان و نوازندگی با عود خواری، غنا به شراب در عصر عباسیان نیز،
شیعیان از این وضعیت نزد که  چنانگردید.  می ردم، ازجمله معضالت اجتماعی بود که باعث آزار م)٢، ح١٢٠ص

ی اجتماعی، ها یکی دیگر از آسیب . همچنین،)١١٦، ص١ج ،١٤٠٧طوسی، ( شکوایه کردند (ع)امام صادق
 یی همانند: جعفری خبیث و نسبت ناروا و عدم پذیرش شهادت آنان بودها توهین، تحقیر و تمسخر شیعیان با عبارت

.)۱۰۳، ص۱۴۱۴، یبابویه قم بن(ا

ها در مواجه با آسیب السالم) بیت(علیهم اهلکارهاي  . راه3
عنوان برگزیدگان الهی که هدایت مادی و معنوی بشر را بر عهده دارند و آن را  به السالم) بیت(علیهم اهل
ارزه و اشراف داشتند، نسبت به کنترل، مبها  آن ی اجتماعی و منشأها که بر آسیب دانند، ضمن آن می خود وظیفه
کارها یا اقدامات الزم را  راه ها بستند و بر پایه همان می کار ی الزم را بهها گذاری نیز راهبردها یا سیاستها  آن اصالح
دادند. می انجام

حاکم مشروع الهی حکمرانی. 3-1
ظر امامیه و عباس هستند، اما این دیدگاه، از من بنی امیه و بنی تسنن قائل به حق خالفت سه خلیفه نخست، اهل

 (ص)حتی طبق شواهد تاریخی و حدیثی خود آنان نیز باطل است؛ زیرا خالفت خلفا مبتنی بر نصی از رسول الله
کید داشتند. به خطاب به رئیس  (ص)للها رسول عنوان نمونه، نبوده و بلکه آن حضرت همواره بر تعیین الهی خلیفه تأ

 ،خواهدبو آن را هر کجا که  به دست خدا است (خالفت)ن امریار ایخت: افرمودراس فَ  بن حرةیبَ نام  عامر به بنی قبیله
).۳۵۰، ص۲ج، ١٣٨٧، یطبر( »دهد می قرار

دلیل عدم برخوداری از علم الهی، نداشتن عصمت و قدرت بر تدبیر امور، حتی توان  خلفای نامشروع به
موارد پایبند به شریعت نبوده و سیره و سنت  پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی مردم را نداشتند. آنان در بیشتر

ی اجتماعی ها گذار یا مروج بسیاری از آسیب دادند. بنابراین، آنان در عمل پایه می را نیز تغییر (ص)نبوی
از منظر امامیه، کسی حق خالفت بر دین و دنیای مردم را دارد که دارای شؤون علم گردیدند؛ برخالف این رویه، 

عنوان خلیفه منصوب  قام عصمت و زعامت بر جامعه باشد. آنان دوازده امام هستند که خداوند بهبه دین، دارای م
، (ع)نیز آنان را به مردم معرفی کرده است. بنابراین، طبق فرمایش امیرمؤمنان علی (ص)کرده و رسول الله

 ).۵۵۰، ح۳۵۳، ص۸ج ،١٤٠٤کلینی، ( »که حاکمان اصالح گردند گردد، مگر آن نمی اصالح جامعه«
یی، وجود حاکمی ها کارهای جلوگیری و اصالح هرج و مرج و چنین آسیب یکی از راههمچنین، از منظر ایشان، 

گاه به کتاب و سنت است. حاکمی که بتواند ضمن ایجاد امنیت، به کنترل رفتارهای اجتماعی مردم  الهی و آ
سیدرضی، ( کنند می خوبی انجام وظیفه نیز بهگردد که مردم پرهیزکار  می بپردازد. نتیجه چنین حکومتی آن

.)٨٢، ص٤٠خطبه:  البالغه، نهج
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 براساس روایات معصومان، امام جامعه برای اصالح جامعه و جلوگیری از مفاسد اجتماعی وظایفی دارد.
، یی آناجرای حدود الهی، هدایت جامعه در جهت تأمین نیازهای دین و دنیا، حراست از دین خدا و تالش برای برپا

رسول  ـ اصالح در اّمت جّدمنجات و  یمن برا«امام حسین فرمود: که  چنانیی از وظایف آنان است ها بخش
 (ع)بطال یاب بن یو پدرم عل رة جّدمیبه س از منکر کنم و ینه خواهم امر به معروف و یام. م کرده قیام ـ (ص)الله

 امام: «مودفرنیز  (ع)امام رضا ).٤، ص١٤٠٦ لی،نما ح بنا؛ ۲۱، ص۵، ج۱۴۱۱اعثم کوفی،  بن(ا » عمل کنم
، ١، ج١٣٧٨ بابویه قمی، بن(ا »و برپاکننده حدودالهی است الهی یها حرمت مدافع خدا، سوی به مردم کننده دعوت
بابویه  بن(ا »ی شهرها هستندها گذاران مردم و پایه سیاست، آنان پیشوایان امت: «فرمود نیز (ع)دیها امام. )٢١٨ص

.)٦١٥، ص٢، ج١٤٠٤ قمی،

 ی اجتماعی داشته است، قابل شهود تاریخی وها نقشی که حکمرانی معصومان در کنترل و اصالح آسیب
گردید،  می یی که برایشان فراهمها نظیر است. برخی از آنان که حکومت داشتند، سعی نمودند تا در فرصت بی

 ریق حاکمان قابل پیگیری است، انجام دهند. بهیی که از طها اقدامات الزم را در اصالح بسیاری از ناهجاری
کید  فقر، تبعیض کاری، بی راهزنی،بر مبارزه با  (ع)عنوان نمونه، امیرمؤمنان علی نژادی و احتکار بسیار تأ

 کرد و معلوم می اگر شخصی را زندانی عنوان نمونه، آن حضرت، داشت و نتایج خوبی نیز حاصل گردید. به
دست  الی را بهم ـ با کار کردن، ـ که کرد تا این می د و نیازمند است، او را از زندان آزادگردید که چیزی ندار می

 . ایشان، خطاب به جابربن عبدالله)۲۹۹ -۳۰۰، ص۶، ج۱۴۰۷طوسی، ( آورد و بدهی خود را ادا نماید
از اموال بن عباس، دستور داد تا  به ُقثمای  یا در نامه )۵۴۱، ص۳۷۲حکمت  البالغه، سیدرضی، نهج(

، ۶۷نامه  البالغه، نهج سیدرضی،( مندان و نیازمندان و تهیدستان قرار دهند ل در اختیار عاعلهالما بیت
ل را به آنان الما بیتاشتر نیز دستور داد تا فقرا را فراموش نکرده و بخشی از  .به مالک)۴۵۷ -۴۵۸ص

در رفع آسیب فقر آن گردید  ها تالش . نتیجه این)۴۳۹، ص۵۳نامه  البالغه، نهج سیدرضی،( اختصاص دهد
لباس عافیت بر تن شما پوشاندم. در کوفه همه زندگی  ـ به سبب عدالت ـ من«فرمود:  (ع)که امیرمؤمنان علی

بن (ا» نوشند می خورند، خانه دارند و از آب گوارا می ترین مشاغل نان گندم مناسبی دارند؛ صاحبان پایین
).٩٩، ص٢، ج١٣٧٩شهرآشوب،  نب؛ ا١٥٧، ص٨، ج١٤٠٩شیبه، ابی

(ص)قرار دادن سیره و سنت نبوي . مرجع3-2
ی اجتماعی، ارجاع مسلمانان به کتاب خدا و سیره ها برای کاستن آسیب السالم) بیت(علیهم اهلکار دیگر  راه
ابخشی به بر تقویت و توجه دادن مردم به خودکنترلی یا تقوای الهی و معن عبارت دیگر، افزون بود. به (ع)نبوی

کند تا رفتارها، باورها و  می ، کمک شایانی به مردم(ص)زندگی، آموزش و پایه قرار دادن قرآن و سنت نبوی
عنوان  حجت بوده و عدول از آن جایز نیست. به (ص)ی خود را براساس آن منطبق کنند؛ زیرا سنت نبویها ارزش
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سنت پایه سیره و بر  اموالنحوه تقسیم  لی و نژادی، بردر راستای مبارزه با تبعیض ما (ع)نمونه، امیرمؤمنان علی
کید کرد (ص)نبوی ؛ ۳۸۴، ص۱ج، ١٣٨٥مغربی، حیون  (ابن به این سنت اعتراف کردندنیز که آنان ای  گونه به ؛تأ

ی طبقاتی تعیین ها تر بر مالک و عطایا را که پیشدفاتر حقوق «همچنین، فرمودند: ایشان  .)١٥١، ص١٤١٣مفید، 
را در دست کاگزار نااهل  سرانه را به مساوات تقسیم کردم و آن (ص)د، ازبین بردم و مانند سنت رسول خداشده بو

).٢١، ح٦٠ -٦١، ص٨ج ،١٤٠٤کلینی، ( »قرار ندادم

با موالی و غیر عرب تا جایی بود که آنان به نزد امام آمده و از وضعیت رفتار ناپسند  (ع)علی نامؤمنریامتوجه 
ما برای «آمدند و گفتند:  (ع)نامؤمنریر عرب نزد امیمسلمانان غاز ای  عنوان نمونه، عده کردند. به می اعراب شکایت

ت یباره ما مساوات را رعادر (ص)م؛ آنان برخالف سیره رسول خدایا ت از دست اعراب به نزد تو آمدهیشکا
الحسن! ما اباای  اما آنان گفتند:؛ ن خصوص با آنان سخن گفتینزد اعراب رفت و در ا (ع)نامؤمنریام .کنند نمی
به  نانیر عرب! ای: ای مسلمانان غخطاب به موالی فرمودندامام خشمناك از نزد آنان در آمد و م؛ یکن ن نمییچن

 »دده د، خدا به شما برکت مییدهند؛ شما به کسب و بازرگانی بپرداز رند، به شما نمییگ ای که خود می اندازه
).۵۹، ح۳۱۸ -۳۱۹، ص۵ج ،١٤٠٤کلینی، (

ي مالی و نژاديها مبارزه با نابرابري. 3-3
ی اجتماعی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی بود. ها ی ظهور و گسترش آسیبها بیان گردید که یکی از زمینه

عنوان  بود. به ها آوردهای نابرابری ستیزی از دست گرایی، بازگشت تعصبات قومی و روحیه عجم دنیاگرایی یا تجمل
را بر سایر مسلمانان، مهاجران  الص را بر موالی، مسلمانان نخستعرب را بر عجم، عرب خه، خلیفه دوم، نمون

 .)۱۱۱، ص۸، ج۱۴۰۴الحدید، بن ابی( طور کلی همه مهاجران را بر انصار برتری داد قریش را بر سایر مهاجران و به
گردد و هرکس ناپاک گردد، از مروت  می نجس هرکس زبان فارسی را بیاموزد ناپاک و«داشت: وی همچنین، اظهار 

).۲۰۸، ص۶ج ،١٤٠٩شیبه، بن ابی(ا »گردد می او کاسته

کید و اهتمام  (ع)در مقابل این سیاست اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، امیرمؤمنان علی بر رعایت عدالت تأ
 عبدالله نی خواهرش وها و حتی به عقیل برادرش، ام )۱۸۹، ص۱۳۱خطبه  البالغه، نهج سیدرضی،( جدی داشت

، ٢ج ،١٤٠٤الحدید، بن ابیا ؛۳۷۹، ص۲ج ،١٣٥٣ثقفی، ( بن جعفر برادرزاده و دامادش هم سهم بیشتری نداد
کید داشت ایشان در مسائل نژادی نیز، بر تقوا به .)٢٠٠ص و در  )۱۰، ص۱۴۰۴منقری، ( عنوان معیار در برتری تأ

کیدعمل نیز مخالف عصبیت و تبعیض بود و بر را ورزید و به تعبیر ُمَغیَره، تمایل و مهربانی  می بطه احسن با مردم تأ
.)۴۹۹، ص۲ج ،١٣٥٣ثقفی، ( زار بود بی با موالی بسیار بود و عمر، از موالی (ع)علی

پسندی و تعصب جاهلیت مبارزه کرد. در دوران خالفت خود به شدت با غرور، خود (ع)امیرمؤمنان علی
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 ی شیطان معرفیها را از آفت دانست و آن می تکبر و خودپرستیحسادت، ی جاهلی را ها ی کینهها شراره ،ایشان
سان که  و تفاخرات جاهلی آغاز نمود؛ آنای  کرد و به همین رو تالش وسیعی را برای سرکوب اشرافیت قبیله می

پندارند و  می ترا ز همهنازند و خود را باال می ِزنهار از پیروی بزرگانتان! آنان که به اصل و حسب خود«فرمود: 
ی فتنه و شمشیرهای تفاخر جاهلیت ها ی خدا را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی و ستونها نعمت

خدا سوگند، از کبر و تعصب جاهلی برحذر باشید که مرکز پرورش کینه، بغض و جایگاه  شما را به هستند.
، در خطبه (ع)امیرمؤمنان علی ).٢٨٧ -٢٨٩، ص١٩٢طبهخ البالغه، سیدرضی، نهج( »ی شیطان استها وسوسه

کید نموده و  قاصعه نیز بر حسادت، حمیت و تعصبات جاهلی قومی قریش به عنوان عامل جدایی از نظام توحیدی تأ
 .)٢٨٦، ص١٩٢خطبه  البالغه، سیدرضی، نهج( آن را از عمل شیطان معرفی کردند

پذیر کردن مردم گري و جامعه هدایت. 3-4
شود.  می کار در سیره معصومان دیده یا همان اصالح و جلوگیری از گسترش آن، چند راه ها ای مبارزه با آسیببر

یا به اصطالح نهی از منکرات  ها ، توجه دادن مردم به آثار منفی ناهنجاریها بر بیان آسیب کار نخست، افزون راه
عبارت دیگر، مبارزه منفی یا  ط شدن اعمال انسان بود. بهبر تخریب جامعه اسالمی و هبها  آن اجتماعی و بیان تأثیر

پذیر  کار دیگر آنان، جامعه و تذکر دادن مردم به ترک رفتارهای زشت اجتماعی بود. راه ها بیان تأثیرات ناهنجاری
 گری و تبیین فلسفه رفتارهای نیکو و زشت اجتماعی با هدف ساخت جامعه مطلوب بود. در گام کردن مردم، هدایت

و  ها سوم نیز، برای رفع و دفع رفتاهای ناهنجار برخی از متخلفان که حاضر به اصالح نبوده و بر گسترش آسیب
کردند تا امنیت اجتماعی حاصل گردد. می زنند، حدود الهی را اجرا می دامن ها ایجاد ناهنجاری

ها گري مردم بر ترك ناهنجاري . هدایت3-4-1

نهی از منکر. 3-4-1-1
در ساختن جامعه اجتماعی مطلوب، نهی از  السالم) بیت(علیهم اهلی ها ردید که یکی از روشبیان گ

خوش تحریفات زیادی شده بود و به جای  ایی که دست ی اجتماعی بود؛ زیرا در جامعهها منکرات و ناهنجاری
رو،  ی داشت؛ ازاینآمد، معرفی منکر اجتماعی اهمیت بسیار می حساب نهی از منکر، منکرات امری پسندیده به

ی اجتماعی را که حاصل ترک نهی از منکر است را به مردم معرفی ها و ناهنجاری ها آنان سعی داشتند تا آسیب
، کارگزارنی چون زیادبن ابیه را از (ع)عنوان نمونه، امیرمؤمنان علی . به)۱، ح۵۶، ص۵ج ،١٤٠٤کلینی، ( کنند

خطاب به  (ع). همچنین امام باقر)۳۷۷، ص۲۱نامه  غه،البال نهج سیدرضی،( نمود می کاری نهی اسراف
بد برادری است آن برادری که در زمان توانگری حق «فرمود: زدگی و دنیاگرایی شده بودند،  شیعیانی که دچار رفاه

آن حضرت،  )۱۶۶، ص۲ج، ١٤١٣مفید، ( »اج رشته دوستی خود از تو ببردیتو را نگهدارد و در هنگام فقر و احت
 را مذمومها  آن خود را از داشتن تعصبات جاهلی همانند حسب و نسب در روابط اجتماعی نهی وپیروان 
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 »له تقوییوس هست جز بیکسی را بر کسی برتری ن«فرمودند:  ر اسدییشةبن بَ قبَ ُع  شمرد و به کسانی چون می
).۳، ح۳۲۸، ص۲ج ،١٤٠٤کلینی، (

ث ضررهای زیادی به جامعه بودند، همواره توسط برخی از منکرات اجتماعی که بسیار رواج داشت و باع
 مردم را از تنبلی و گدایی کردن (ع)عنوان نمونه، امام صادق گرفت. به می مورد نهی قرار السالم) بیت(علیهم اهل

 (ع)امام کاظمفرمود.  می نهی )٦، ح١٢٣، ص٥، ج١٤٠٤، یکلین( و قماربازی )۴، ح۷۸، ص۵، ج۱۴۰۴کلینی، (
، ٥، ج١٤٠٤کلینی، ( »فرمود می وش مال چپاول شده و خوردن سود حاصل از قمار با گردو، نهینیز از خرید و فر

).٣، ح٧، ح١٢٣ص

ها بیان آثار ناهنجاري. 3-4-1-2
زندگی انسان و جامعه  ی اجتماعی بر سبکها بار ناهنجاری روش دیگر معصومان، بیان و تبیین آثار زیان

افزایی داشته و با ایجاد  ی اجتماعی برای مردم، نقش بصیرتها ز آسیباسالمی بود؛ زیرا بیان خطرات برخی ا
گاه کرده و باعث کاهش جرم گاهی نسبت به عمل آ گردد و حتی مخاطبان را به مسیر  می ترس، مخاطب را در آ

، امیرمؤمنان (ع)عنوان نمونه، طبق فرمایش امام باقر درست و انجام هنجارهای اجتماعی ترغیب کند. به
ایستاد و  می گشت و بر سر هر بازار می ، هر بامداد همراه با تازیانه، در بازارهای کوفه یکی پس از دیگری)(ععلی

ـ  د؛ بردبارییمی باشیداران صمیبا خر ای کاسبان! از خدا طلب خیر و برکت کنید.«فرمود:  می به همه بازاریان،
د؛ با ینید؛ از ظلم دوری گزیاد کردن خودداری ورزید؛ از دروغ گفتن و سوگند ینت خود سازیرا ز ـ انیبا مشتر

مانه و ترازو را ید؛ ربا نخورید؛ پیبه آنان ستم شده است با انصاف رفتار کن ـ د و فروشیدر ضمن خر ـ کسانی که
لذا ایشان، هر وقت از بازار  )۳، ح۱۵۱، ص۵ج ،١٤٠٤کلینی، ( »د و کاالی مردم را تخریب نکیندیدرست بده

  برای  و ننگ  ناهگ ،شود  مرتکب  حرامی  که  و هرکس  ها خواهد گذشت لذت«خواند:  می این اشعار را کرد می عبور
بابویه  بن(ا »نیست ،باشد  آتش  دنبالشه ب  که  خیری  هیچ ،ماند او می  برای  در عاقبت  زشت  سرانجامو  ماند او می
)٤٩٧ص ،١٤٠٠قمی، 

ماعیرفتارهاي اجتو عقاب بیان حکم  .3-4-2
بود. آنان احکام را  السالم) بیت(علیهم اهلگری  بیان حکم شرعی رفتاهای نامشروع نیز یکی از اقدامات هدایت

گاه شوند و اگر کسی هم عقاب رفتاری را نمی کردند تا کسانی که می بیان داند، متنبه گردد. برپایه این  نمی دانند آ
 کار بود در بازار را روزی دو مرتبه به بازاریان چنین یادآوری، احکام کسب و (ع)اهمیت بود که امیرمؤمنان علی

 ).۱۹۵، ص۳، ج۱۴۰۴بن بابویه قمی، ( »بعد تجارت و ادگرفتن احکام معامالتیاّول  !ای گروه تّجار«کرد:  می
، ۱۴۱۳، مفید( تجارت کرد، اول فقه می سفارش بنابر برخی اخبار، ایشان، هنگام ورود به بازار، در آغاز به آنان

.)۲۳، ح۱۵۴، ص۵ج ،١٤٠٤کلینی، ( تا دچار ربا نشوند ،بعد تجارت کنند و بیاموزند را خوب )۵۹۱ص
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خواری نیز که به یک عادت ناهنجار اجتماعی در مجالس ثروتمندان و خلفا تبدیل شده  بیان حکم شرعی شراب
یکی از کارگزاران منصور یک مهمانی که در حیره بود،  بود. ایشان، هنگامی (ع)بود، بخشی از اقدامات امام صادق

ملعون است کسی که «بزرگ تدارک دید و امام را نیز دعوت کرد. امام با دیدن شراب در سر سفر بلند شد و فرمود: 
در گزارش دیگری ضمن  )۱، ح۲۶۸، ص۶ج، ١٤٠٤، یکلین( »خوردند می بنشیند که در آن شرابای  بر سر سفره

خمر را برای  علت حرمت شرب ١ایشان با استناد به آیات الهی رب خمر پرداخت.نهی از قمار، به تبیین حرمت ش
. تبیین حکم زنا )۱، ح۴۰۶، ص۶ج ،١٤٠٤کلینی، ( تبیین نمود و مهدی اعتراف به توان فقه امام کرد مهدی عباسی
ن مرتبه این بود؛ زیرا چندی (ع)ی اجتماعی و اخالق جنسی دوره امام صادقها بازی نیز یکی از آسیب و همجنس

جمعی از زنان مدینه نزد که  چنان. )۲، ح۲۰۳، ص۷ج ،١٤٠٤، یکلین( پرسیده شده است (ع)سؤال از امام صادق
حد آن زنا است. زنی پرسید، این کار «بازی(مساحقه) پرسیدند. آن حضرت فرمود:  آن حضرت رفتند و از همجنس

پرسیدند: کجای قرآن آمده است؟ امام فرمود: آنان اصحاب در قرآن مورد نهی قرار نگرفته است؟ امام فرمود: بله! 
 ).۱، ح۲۰۲، ص۷، ج۱، ح۵۵۱، ص۵ج ،١٤٠٤، یکلین( »رس بودند

از آسیب اجتماعیگیري ش. پی3-4-3
عبارت  از بروز آسیب است. بهگیری  ی اجتماعی، توجه و تأکید بر پیشها ی کاهش یا درمان آسیبها یکی از راه

عنوان نمونه، برای جلوگیری از  ، باید به مردم آگاهی الزم را داد. بهها ز جرم یا بروز ناهنجاریدیگر، برای جلوگیری ا
کردند تا با هر گروهی ازجمله مخالفان خود ازدواج نکنند یا از کسانی  می طالق، آنان به شیعیان خود سفارش

اره را از ازدواج با مرجئه، خوارج و ر، ُز (ع)امام صادقکه  چنانهمسر انتخاب کنند که به جدایی منجر نگردد. 
ازدواج با  را ازحسین بشار واسطی نیز  (ع)امام رضا .)۲، ح۸، ح۳۴۹، ص۵، ج۱۴۰۴کلینی، ( پرهیز داد ها ناصبی

م بن َحکَ  شامِه . نتیجه این اهتمام آن گردید که )۳۰، ح۵۶۳، ص۵ج ،١٤٠٤کلینی، ( نهی کردیک دختر بد اخالق، 
 خارجی مذهب نگردیدبن یزید  عبداللهحاضر به ازدواج دخترش با  (ع)و امام کاظم ع)(از شاگردان امام صادق

.)۱۹۴، ص۳ج، ١٤٠٩، یمسعود(

از آسیب، توجه به حقوق اجتماعی افراد جامعه است. اصلی که مورد توجه گیری  ی پیشها تردید یکی از راه بی
توجه به حق کارگران و تأمین نیازهای فقرا، پرهیز از  د.بود و بر رعایت آن اهتمام جدی داشتن السالم) بیت(علیهم اهل

و اعطای حقوق  )٦٦ -٦٧، ص١ج ،١٣٥٣ثقفی، ( بازی خواری و پارتی ظلم و تضییع حق مردم، مبارزه با ویژه
ی ها آسیبها  آن توجهی به بی همگان یا ستاندن حقوق آنان از تضییع کنندگان، از اموری است که در صورت

.................................................................................................................................................................
َماإِ  ُقْل . «١ َي اْلَفَواِحَش َما  نَّ بِّ َم َر لُ « ؛)۳۳(اعراف:  »ِمْنَها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ  َظَهَر َحرَّ

َ
اِس  اْلَخْمِر َو  َعِن  وَنَك َیْسأ اْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َکِبیٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ

اِس  ْکَبُر ِمن نَّْفِعِهَما َوِإْثُمُهَمآِللنَّ
َ
).۲۱۹(بقره:  »أ
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به حقوق اجتماعی  (ع)دهد. برپایه این اهمیت است که امیرمؤمنان علی می در جامعه روی غیرقابل جبرانی
برخورد  نایسالمند و ناب یرمردیپ در کوفه به (ع)یعل رمؤمنانیامعنوان نمونه، روزی  مسلمانان عنایت ویژه داشت. به

را ناپسند شمرد و با تعجب  ینظرم نیوجود چن ،حضرت آن کرد که دست دراز کرده بود تا مردم به او کمک کنند.
مخارجش را ندارد؛ اما چون  نیو تأم یاست. توان کارگر یحیمرد مس نیاگفتند:  مردم !؟مرد کیست نیا دیپرس

زده و  انیبه اطراف یبینه (ع)یعل رمومنانیام کند. ییمتکفلش نشده و مجبور است گدا یلذا کس ست،یمسلمان ن
و حال که سالمند و از کار افتاده  دیو توانش را به کار گرفت یکار کند، جوان نستتوا یداشت و م روین تا« فرمودند:
مقرر  انهیماه شیل براالما بیت ازفرمود:  سپس !!دیکن ینم نیو آبرومندانه مخارجش را تأم دیا کرده شیشده، رها

).٢٩٣، ص٦ج ،١٤٠٧طوسی، ( »دیکن

ها رفع اختالف. 3-4-4
، از دیگر اقدامات اجتماعی ها یا با دیگران با هدف کاستن آسیبی بین شیعیان ها رفع اختالف

باری برای جوامع  بود. آنان سعی کردند تا مردم را به ترک خصومت که نتایج زیان السالم) بیت(علیهم اهل
 آورند تا با همدلی بسیاری از مشکالت حل گردد. به جای آن به صلح و دوستی روی دارد، سوق دهند و به

کی از یله آن، مشاجره مالی یداد تا به وس بن عمر چهارصد درهم به مفّضل (ع)ونه، امام صادقعنوان نم
ایشان خطاب به  د.یراث را حّل و فصل نمایفه سائق الحاج و دامادش در باب میان، یعنی ابوحنیعیش

ختالف مالی که دیدی بین دونفر از شیعیان ما ا ای مفضل! هنگامی«درباره این اقدام خود فرمود:  مفضل
شهرآشوب،  بن؛ ا٤، ح٣، ح٢٠٩، ص٢ج ،١٤٠٤کلینی، ( »وجود دارد، از اموال من نزاع آنان را برطرف کن

).٢١٥، ص٤ج، ١٣٧٩

(ارشاد) مردم پذیر کردن جامعه. 3-4-5
پذیر کردن مردم،  پذیر کردن مردم بود. در جامعه ، جامعهالسالم) بیت(علیهم اهلیکی دیگر از اقدامات اساسی 

کید بر ارشاد امت یا تبیین رفتارهای صحیح اجتماعی و زندگی مسالمتت عنوان  به آمیز با دیگران نیز هست. وجه و تأ
 :فرموددر راستایی تقویت روحیه جامعه، دستورات زیادی به شیعیان چنین سفارش  (ع)امام صادقنمونه، 

 نوازی، اطعام همانیَرِحم، م مانتداری، صلهاگفتاری، مردی در نبرد، راستیپا ست.ا اخالقی ده تا یها کرامت«
، ٢، ج١٤٠٤(کلینی،  »است ایحها  آن نیو برتر قیضرر از رف ه، دفعیهمسا حقوق تی، رعاها یکین ر، جبرانیفق
نیت و تحقیر با، پرهیز از عص)۱۴، ح۳۲۶، ص۲ج ،١٤٠٤، یکلین( پرهیزدادن شیعیان از ناسزاگویی ).١، ح۵۵ص

صحبتی با مردم،  ، هم)٤٩، ح٨٧، ص٨، ج١٤٠٤، یکلین( خالقی، مدارا با دشمنسفارش به خوش ا همدیگر،
، ۲ج ،١٤٠٤، یکلین( نسبت به اصحاب بود (ع)از دیگر دستورات اخالق اجتماعی امام صادق خردمندی، صبر،

ی اجتماعی نیز همواره مورد توجه امام ها . حضور در اجتماع و انجام فعالیت)۱۴، ح۱۳، ح۳۲۶، ص۲، ح۶۳۷ص
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ستن با یز مجبور بهشما «کرد. ایشان، خطاب به شیعیان فرمود:  می بود و شیعیان را نیز بر آن سفارشان (ع)صادق
گر سازش ید با همدیاز باشد و ناچار مردم باین ست که تا زنده است از مردم بییکسی ندر حقیقت  هستنید؛ مردم

).۱، ح۶۳۵، ص۲ج ،١٤٠٤کلینی، ( »داشته باشند

و اکتفا کردن به ظواهر مسلمانی، ها  آن ندوباری و نقش امویان و عباسیان در مشغول کردن مردم بهب بی با رواج
تالش داشتند تا مردم را از این ظوار عبور داده و باطن و مفهوم حقیقی دین را آموزش  السالم) بیت(علیهم اهلاما 

سته را از دست یاعمال شا همکاری در و ه خدامحبت و دوستی در را«فرمود:  (ع)عنوان نمونه، امام سجاد دهند. به
خدا  م؛امانتی به من سپارد به او بازگردان (ع)طالب یبن اب یاگر قاتل عل کنند؛ می طان رایشه شیر ؛ زیرا این دودینده

ف و پارسا را یعف ،و مردم بردبار گفتار، بدزبان و گدای سمج را دشمن دارد زن، زشت گو، طعنه گر، دشنام آدم لعنت
).۲۹۸ -۲۹۹، ص۱۴۰۴، انیعبه حّر ُش ابن ( »ددوست دار

پذیر کردن مردم، پایبند کردن آنان به دستورات اجتماعی مبتنی  بیان گردید که یکی از کارهای اساسی در جامعه
گری این پایبندی اصحاب را به یک جریان و  سعی کردند تا در هدایت السالم) بیت(علیهم اهل بر دین اسالم است.

کید داشتند کرد  می امربه شیعیان  (ع)امام صادقکه  چناناکثری تبدیل کنند. نقش حد تا به اصولی پایبند باشند و تأ
 نام یکی از اصحاب خود به خطاب بههمچنین، ایشان  ؛)۴۴۰، ص۱۴۱۴طوسی، ( ، زینت ما باشیدکه با این کار

 حضور در تشییعفقرا و ناتوان،  ان بهتوانگرکمک ، الهی ایتقوه ب را نبرسان و آنا شیعیانسالم ما را به «فرمود:  مهثَ یَخ 
برداشت به دعا سپس دست  ؛ستا ما ـ والیت ـ زنده شدن ـ مایه ـ آنان را برخوردی، زسفارش کن صله رحمجنازه و 

 زید َشّحامهمچنین خطاب به  )۳۲، ص۱۴۱۳حمیری، ( »کسی را که امر ما را زنده کند رحمت کندخدا  فرمود: و
را  نسالم م ،کند می گفتار من عمله و ب کرده کنی از من اطاعت می فکرکه  ـ کوفه ـ رکس از مردمه به« :ودفرم

صاحبش برگرداند و ه امانت را ب ،راستگو ،نش پارسایهر کس از شما که در دو برای یادگیری نزد او برو.  برسان
 از آثار تعالیمن یند: ایگو می کند و می شاد را نن مین جعفری است و ایند: ایگو می ،اخالقش با مردم خوب باشد

).٥، ح٦٣٦، ص٢، ج١٤٠٤کلینی، ( »است (ع)جعفربن محمد

بر رفتارها نظارت. 3-5
نیز از  ها ی اخالقی و ناهنجاریها ی شیعیان یا نهی از انجام فعالیتها کنترل و نظارت بر باورها، رفتارها و ارزش
ایشان با یاد دادن آداب آموزشی به ابوبصیر، او را از که  چنان بود. (ع)دیگر اقدامات تربیت اجتماعی امام صادق

در گزارش  .)٤٠٤ص، ١، ج١٤٠٩طوسی، ( شوخی کردن با زنان برحذر داشت و ابابصیر از این کار پشیمان گردید
 یبایز زیکنصاحب منزل  ؛میدشم، در منزلی ساکن ینه شدید مدهنگامی که وار ما«د: یگو مهَز مِ بن  دیگری، ابراهیم

من  ،ز در را باز کردیکن ؛ وقتیکردم در منزل را باز کندپشت در رفتم و تقاضا  ،نین بیدر ا؛ شدماو فته یفرمن  و داشت
عرض کردم  م امروز کجا بودی؟هَز فرمود: ای مِ  ،دمیرس (ع)صادق امام روز بعد که خدمت پستان او را فشار دادم.
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که تقوی  نیمگر ا ،رسد نمی ت مایواله دانی کسی بیشدم، حضرت فرمود: نمرون نیجا ب من در مسجد بودم و از آن
 ).٢٤٣ص ،١، ج١٤٠٤صفار، ( »و ورع داشته باشد

نظارت معصومان بر رفتارها تنها انحصار به شیعیان نداشت، بلکه رفتارهای ناهنجار خلفا را نیز بررسی و 
با منصور عباسی دارد، یکی از این  (ع)وگویی که امام صادق عنوان نمونه، در گفت کردند. به می تذکرات الزم را بیان

فروشی در وزن است و از منصور درخواست کرد تا ضمن  مشکالت اجتماعی مردم که امام به آن اشاره کرد، کم
.)۷، ح۳۶، ص۸ج، ١٤٠٤، یکلین( گونه امور بپردازد نظارت، به اصالح این

. اجراي حد بر متخلفان3-4
گری  با روش هدایت گاهی الزم است تا بر مرتکبان به فسادهای اجتماعی که قابلیت اصالح بر نظارت، افزون

را ندارند، حدود الهی را اجرا کرد. برخالف خلفای اموی و عباسی که نسبت به اجرای حدود مبتنی بر قرآن و سنت 
که مدتی  (ع)مؤمنان علیو امیر (ص)،اما رسول الله)۱، ح۵۳۶، ص۳ج ،١٤٠٤کلینی، ( کردند می نبوی، کوتاهی

زمانی که مجرایی برای اصالح متخلفان و  عبارت دیگر، خالفت کردند به اجرای حدود اهتمام جدی داشتند. به
پرداخت تا  می به اجرای حد بر آنان (ع)که آنان حاضر به اصالح نبودند، امیرمؤمنان علی شد یا آن نمی مخالفان پیدا

امیرمؤمنان . )۱۴۷، ص۲، ج۱۳۷۹شهرآشوب،  بناعنوان نمونه ر.ک: به( نداز این طریق، جامعه را پاالیش ک
سبب نوشیدن شراب،  شد و به فرد آزاد، بنده، یهودی و مسیحی به نمی در اجرای حد بین کسی تفاوت قائل (ع)علی

، ٧، ج١٤٠٤، ینکلی( »زد؛ زیرا غیرمسلمانان مجاز نیستند در جامعه و بازار مسلمانان تخلف کنند می هشتاد تازیانه
آن حضرت همچنین، یک دزد را که سه مرتبه دزدی کرده بود، دو مرتبه حد زد و در مرحله سوم او را  )٧، ح٢٣٩ص

.)٤، ح٢٢٣ص ،٧، ج١٤٠٤کلینی، ( زندانی کرد

السالم) بیت(علیهم اهلارزیابی سیره . 4
ت اساسی در جامعه هستیم. یکی از ، شاهد تغییراها بیت با هدف کاستن و اصالح آسیب در ارزیابی سیره اهل

 دانست. به می جامعه شیعه بود که خود را پایبند به شریعت و اطاعت از امامگیری  مهمترین آثار چنین تالشی شکل
خدا سوگند پدرم  هب: «تربیت اجتماعی شیعیان فرموددر رشد  ها آموزهدرباره نتیجه تعلیم  (ع)عنوان نمونه، امام باقر

در پرداخت  انرفت، از همه آن می شمار هب اننت آنیز کهای  لهیدر قب (ع)ان علییعید که مردی از شکر نقلبرای من 
را آنان  ةلیقب ی اهلها تیسفارشات و همه وص ،ار راستگوتردر گفت .کرد می شان را بهتر مراعات امانت بهتر و حقوق

؟ او در پرداخت امانت و است مثل فالن کس چه کسیگفتند:  می کردی می پرسش درباره اوچون  .سپردند و میه اب
).۵، ح۶۳۶، ص۲، ج۱۴۰۴کلینی، ( »راستگوئی از همه ما بهتر است
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گیري نتیجه
، این نتیجه حاصل گردید السالم) بیت(علیهم اهلی اجتماعی عصر حضور ها بعد از بررسی و شناسایی آسیب

سزایی داشته  تأثیر بهها  آن و اقتصادی بر گسترش و عوامل مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ها که تعدادی از زمینه
دلیل تأثیرات بنیادین، بیشترین بستر را فراهم کردند تا  است. در این میان، نقش حاکمان و ساختارهای نظام قبایلی به

و امام عنوان خلیفه  به السالم) بیت(علیهم اهلجامعه اسالمی به یک جامعه ناهجار تبدیل گردد. در مقابل این روند، 
توان  می کارهای متنوعی را برای مدیریت این بحران اجتماعی برگزینند. حق تمام تالش خود را بر این گذاشتند تا راه

بسیار  ها گفت، نظام امامت الهی که وظیفه هدایت مردم و حراست از اسالم را داشت، بر کنترل یا اصالح آسیب
تند که استقرار حکومت الهی و پایبند کردن کردم به سیره قرآن و سنت، تأثیرگذار بود. معصومان بر این امر تأکید داش

گاه نبودند، باید  ها باعث کاهش بسیاری از آسیب است. در روش آنان، کسانی هم که نسبت به عواقب رفتار خود آ
کید بر تخلف مجدد، باید بر او حدود شرع ی را به آنان بصیرت دارد و در صورت تجری کسی از حکم شرعی و تأ

سازی گردد. جاری کرد تا جامعه پاک

منابع
یم- .قرآن کر

 یالمرعش یالله العظمةیمکتبة آ :قمچاپ اول،  ،البالغه شرح نهجق)، ۱۴۰۴( ،دیالحدید، عبدالحم ابی ابن-
 .یالنجف

دارالفکر. :روتیبالطبعة االولی، د اللحام، یق سعیتحق، مصنفالق)، ۱۴۰۹(بن محمد،  شیبه، عبدالله ابی ابن-

داراألضواء.بیروت: ، ی، الطبعة األولیریش یق علی، تحقالفتوحق)، ۱۴۱۱(، احمد، یاعثم کوف ابن-

.یاء التراث العربیدار إح بیروت، ،الموطأق)، ۱۴۰۶( ،أنس، مالك بنا-

جهان. :تهرانچاپ اول،  ،عیون اخبار الرضا(ع)ق)، ۱۳۷۸(بابویه قمی، محمدبن علی،  ابن-

.یکتابچنشر  :تهرانچاپ ششم، ، االمالیق)، ۱۴۰۰(، ـــــــــــــــ -

قم. یۀعلم ۀن حوزیمدرسۀ جامع :قمچاپ اول، ، معانی االخبارق)، ۱۴۰۳(، ـــــــــــــــ -

قم. یۀعلم ۀن حوزیمدرس ۀجامع :قمچاپ دوم، ، من الیحضره الفقیهق)، ۱۴۰۴(، ـــــــــــــــ -

ق عادل احمد عبدالموجود، ی، تحقالصحابةفی تمییز  اإلصابةق)، ۱۴۱۵(، ی، احمدبن علیحجر عسقالن ابن-
 .ةیالعلمدار الکتب  :روتی، بیالطبعة األول
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 دارصادر.بیرت:  ، چاپ اول،مسند تا)، (بی حنبل، احمد، ابن-

مؤسسة  :چاپ دوم، قم، دعائم االسالمق)، ۱۳۸۵(بن محمد،  حیون مغربی، نعمان ابن-
 .السالم) (علیهمتیالب آل

 ۀجامع :چاپ اول، قم، شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار(علیهم السالم)ق)، ۱۴۰۹(،  ـــــــــــــــ-
 قم. یۀعلم ۀن حوزیمدرس

 ة.یدارالکتب العلم :روتیة، بیالطبعةالثان، الطبقات الکبریق)، ١٤١٨( ،محمدسعد،  ابن-

 دارالفکر. :روتیب چاپ اول،ل هراس، یق محمدخلی، تحقاالموالق)، ۱۴۰۸(ده قاسم، یسالم، ابوعب نبا-

 :چاپ دوم، قم ،(علیهم السالم)عن آل الرسول تحف العقولق)، ۱۴۰۴(ی، عل بن حسن، انیشعبه حّر  ابن-
 قم. یۀعلم ۀن حوزیمدرس ۀجامع

 عالمه. :چاپ اول، قم ،مناقب آل ابی طالب(علیهم السالم)ق)، ۱۳۷۹(شهرآشوب، محمدبن علی،  ابن-

 دارالکتب. :، چاپ اول، بیروتجامع بیان العلم و فضلهق)، ۱۴۲۱(، بن عبدالله وسفعبدالبر، ی ابن-

یدق)، ١٤٠٩(عبدربه اندلسی، احمدبن محمد،  ابن- داراحیاء التراث  :الطبعه االولی، بیروت ،الِعقد الفر
 العربی.

 ة.یدارالمرتضو :، نجفی، الطبعة األولکامل الزیاراتق)، ١٣٥٦(، جعفربن محمد، یه قمیقولو ابن-

دارالفکر. :روتی، بی، الطبعة األولالبدایة و النهایةق)، ١٤٠٧(بن عمر،  لیسماعار، یکث ابن-

 .(ع)مدرسه امام مهدی :قم ،، چاپ سوممثیر األحزانق)، ۱۴۰۶(جعفربن محمد،  نما حلی، ابن-

.یاءالتراث العربیداراح :روتی، بیالطبعة األول ،االغانیق)، ۱۴۱۵( ،بن حسین ابوالفرج اصفهانی، علی-

 دارالکتب االسالمیه. :، چاپ دوم، قمالمحاسنق)، ۱۳۷۱(احمدبن محمدبن خالد،  برقی،-

 بعةطالاض زرکلی، یل زکار و ریق سهی، تحقانساب األشرافق)، ۱۴۱۷(جابر،  بن ییحی أحمدبن، یَبالُذر-
 .دارالفکر :روتیاألولی، ب

 انجمن آثار ملی. :ی، تهراننی ارموین حسیالد ق جاللی، تحقالغارات)، ۱۳۵۳( ،بن محمد میابراه ثقفی،-

 مکتبة نینوی الحدیثة. :تهرانچاپ اول،  ،السقیفة و فدكتا)،  (بی ،، احمدبن عبدالعزیزجوهری-

 .(علیهم السالم)البیت مؤسسة آل :قمچاپ اول، ، قرب االسنادق)، ۱۴۱۳(حمیری، عبدالله بن جعفر، -
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 هجرت. :صبحی صالح، چاپ اول، قمنسخه  ،البالغه نهجق)، ۱۴۱۴(، موسویمحمدبن حسین سید رضی،  -

 :، چاپ سوم، قاهرهامیه الشعر و الغناء فی المدینه و مکه لعصر بنیتا)،  (بیشوقی ضیف، احمد،  -
 دارالمعارف.

 :چاپ دوم، قم ،(علیهم السالم)بصائرالدرجات فی فضائل آل محّمدق)، ۱۴۰۴( ،صفار، محمدبن حسن -
 الله مرعشی نجفی. کتابخانة آیت

تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانیة، ، تاریخ االمم و الملوکق)، ۱۳۸۷(بن جریر، طبری، محمد -
 دارالتراث العربی. :بیروت

 .: دارالمعرفةالطبعه االولی، بیروت، جامع البیان فی تفسیر القرآنق)، ۱۴۱۲(طبری، محمدبن جریر،  -

 دارالکتب اإلسالمیة. :رانته، چهارمچاپ ، تهذیب االحکامق)، ۱۴۰۷(طوسی، محمدبن حسن،  -

 دانشگاه مشهد. :، چاپ اول، مشهداختیار معرفه الرجالق)، ۱۴۰۹( ،ـــــــــــــــ  -

 .فةدارالثقا :قمچاپ اول، ، االمالیق)، ۱۴۱۴(، ـــــــــــــــ  -
 ن.یدارالعلم للمالئ :روتی، بالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالمم)، ۱۹۶۸(جواد،  ،یعل -

 نشر توس. :تهرانچاپ اول، ، بن علی قمی ترجمه حسن، تاریخ قم)، ۱۳۶۱(، محمدبن  حسنقمی،  -

دارالکتب تهران: اکبر غفاری، چاپ چهارم، ، تحقیق علیالکافیق)، ۱۴۰۴(کلینی، محمدبن یعقوب،  -
 .میةاإلسال

 دارالحدیث. :قم، چاپ اول، عیون الحکم و المواعظ)، ۱۳۷۶(بن محمد،  لیثی، علی -

 :روتی، چاپ اول، بو االفعال االقوال سنن فی کنزالعمالق)، ۱۴۰۹(الدین،  حسام بن علی هندی، متقی -
 مؤسسة الرسالة.

 :دوم، قم اپق اسعد داغر، چیتحق، مروج الذهب و معادن الجوهرق)، ۱۴۰۹(بن حسین،  علی مسعودی، -
 .دارالهجرة

 د.یخ مفیش هکنگر :چاپ اول، قم ،االختصاص)، ق۱۴۱۳( مفید، محمدبن محمدبن نعمان، -

 د.یخ مفیش هکنگر :، چاپ اول، قماالرشاد فی معرفه حجج الله علی العبادق)، ۱۴۱۳( ،ـــــــــــــــ  -

 د.یخ مفیش ۀکنگر :، چاپ اول، قمالمقنعهق)، ۱۴۱۳( ،ـــــــــــــــ  -
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 :، قاهرهةیالطبعة الثانق عبدالسالم محمدهارون، ی، تحقوقعة صفینق)، ۱۴۰۴(منقری، نصربن مزاحم،  -
 .ثةیة الحدیالمؤسسة العرب

 .ةیالعلمدارالکتب  :روتی، چاپ اول، بالسنن الکبری)، ق۱۴۱۱(ب، ینسائی، احمدبن شع -

 یمؤسسة األعلم :روتیق مارسدن جونس، الطبعة الثالثة، بیتحق، المغاریق)، ۱۴۰۹( واقدی، محمدبن عمر، -
 للمطبوعات.

 دارصادر. :ت، بیروالتاریختا)،  (بیواضح، ی، احمد بن ابیعقوبی -

- http://www.hamyaraniran.ir/article/?o=80 


