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   در تثبیت جایگاه محوري رسول خدا مؤمنان مجاهدت امیر
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  19/06/1394: پذیرشـ 09/02/1394: دریافت

  يدهكچ

بـر   امیر مؤمنـان شد.  از همان صدر اسالم، از سوي عواملی تهدید می نگرش محوري امت اسالم به حضرت محمد

ظ وحدت امت اسالم، در جهـت تثبیـت محوریـت ایشـان مجاهـدتی      در هدایت و حف بدیل پیامبر باور به نقش بی ۀپای

، »تعمیق پیونـد همگـان بـا پیـامبر    «، »شناخت همگان از پیامبر ارتقاي«هاي  . این مجاهدت در روشپیگیر داشت

آن بعثـت   ایشـان یافـت.   تجلـی مـی  » پاسداشت حرمت منتسـبان بـه پیـامبر   «و » استناد به سخن و روش پیامبر«

عوامـل   خوانـد.  میسی از ایشان فرابه تأ دانست و مسلمانان را دهنده و روش ایشان را روشن و استوار می جاتحضرت را ن

هـاي   ی برداشتبرخها و پیدایش  اسالمی دو پیامد مهم داشت: رواج برخی بدعت ۀدر جامع نندة محوریت پیامبرکتهدید

تـر   و مهم هاي پیامبر به احیاي شماري از سنت دیگر ائمهو  امیر مؤمنان. در برابر، مجاهدت نادرست دربارة پیامبر

  اسالمی انجامید. ۀحضرت در جامعآن ت و حفظ و تثبیت محوری به زنده نگه داشتن نام پیامبر ،از همه

  اسالمی، رسالت، سیره، سنت، بدعت. ۀ، محوریت، جامععلی امیر مؤمنان، : رسول خداها لیدواژهک
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۱۰۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

  مقدمه

 ه بـر پایـۀ  کـ ل گرفـت، شایسـته بـود    کش باور به رسالت الهی حضرت محمد ر پایۀه بک امت اسالم،

د. در این حال، عوامل و عناصري ایـن نگـرش را   بپیماینگرش محوري به شخص ایشان، مسیر تعالی را 

)؛ 21 :(احـزاب  اسـت رده کمعرفی » حسنه اسوة«. خداوند در قرآن، رسولش را ردک تضعیف و تهدید می

، در واقع، مانعی مهم در برابر تثبیت محوریت پیـامبر  »ما بس است براي قرآن«ه کین سخن اما برخی با ا

  اسالمی به وجود آوردند. ۀدر جامع

» فرزنـد «) و همچـون  284، ص192، خ 1384البالغـه،   نهج» (برادر«ه ک، علی امیر مؤمناندر برابر، 

بود، بنا بر پیوند عمیـق اعتقـادي و    برفداي پیام ) و جان200ص ،13ج ،ق1378، الحدید ابن ابی: ر.ك(

حضـرت در   آن وشید تا محوریتک خود ساخته بود و پیوسته می ی، ایشان را محورِ رفتار و اندیشۀعاطف

  اسالمی تثبیت و ماندگار شود. ۀجامع

رسـول  تـاب  کآثـاري تـألیف شـده اسـت؛ همچـون       گرامی به پیامبر امیر مؤمناننگرش  ةدربار

 لی و گاه شـامل همـۀ  که مباحث آن ک) 1386( مرتضوي محمدسیدتألیف  امام علیاز دیدگاه  اعظم

) 1386( شـهري  ري محمد محمدي ۀنوشت ،بیت از نگاه قرآن و اهل پیامبر اعظمتاب کپیامبران است؛ 

در  آیات قرآن و گفتار پیـامبر تـاب  کاست؛ » محمد از زبان علی«وتاه و مجملی از آن، که عنوان فصل ک

 حضـرت  گـون  گونـه  اسـتناد  نمونـه  51ه تبیـین  کـ ) 1381ۀ محمد محمدي اشتهاردي (نوشت ،بالغهال نهج

  ).351ـ269دارد (ص را دربر به سخنان پیامبر علی

در  امیـر مؤمنـان  مجاهـدت  «ه کـ اسـت   سؤال ردي متفاوت، پاسخگوي اینکنوشتار حاضر با روی

و  ها (چـرا)  تهدیدها و با چه انگیزهدامین کبه  اسالمی، با توجه ۀدر جامع تثبیت جایگاه محوري پیامبر

  »و چه پیامدهایی داشت؟ هایی (چگونه) بود روش

اسـالمی،   ۀدر جامعـ  به روش تاریخی به تبیین تهدیدهاي فراروي محوریـت پیـامبر   این پژوهش

تـوان بـه    مـی ه نکپردازد. نگارنده با اذعان به این می امیر مؤمنانها و پیامدهاي مجاهدت  ها، روش انگیزه

در بـه یـاري خداونـد ـ      ــ   بخشیدن به پیامبر راه بـرد  در محوریت علی هاي حضرت عمق مجاهدت

  بپردازد. و نیز در مذهب تشیع اثناعشري بیت اهل ةدر سیر تبیین محوریت پیامبر تالش است به

  تهديدها .كي

واضع متعدد بیان شده بود، اعتنـا نشـد و   ه به فرمان الهی در مک، به دیدگاه ایشان، در تعیین جانشین پیامبر



   ۱۰۵ در جامعه اسالمي محوري رسول خدادر تثبيت جايگاه  مجاهدت اميرمؤمنان

فرمان نبـوي رخ نـداد. ایـن خـود،      گاه بر پایۀ سیاسی مسلمانان، هیچ ترین رفتار مهم عنوان بهانتخاب خلیفه، 

اسالمی بود. در این حال، تهدیدهاي فراروي تثبیت  در جامعۀ تهدیدي بزرگ براي محوریت رسول خدا

  شود: می بیانتهدیدها  اینترین  مهم ،محدود به این مسئله نبود. در ادامه اسالمی، ۀدر جامع محوریت پیامبر

  فرهنگي .الف

، در ممانعـت از نوشـتن آخـرین وصـیت     »ما بس اسـت  براي تاب خداک«ه کتفا به قرآن: این سخن کا. 1

 ،مسـلم ؛ 9ص ،7جق، 1401؛ بخـاري،  188ص ،2 ج ،ق1410سـعد،   ابـن ر.ك: اعالن شـد (  پیامبر

ار کتقابلی آشـ  و مرجعیت خاندان پیامبر» ثقلین«تفا به قرآن، با حدیث نبوي ک). ا76ص ،5جتا،  بی

نبوي، در اصـل، تهدیـدي    ة) و با عبور از فرمود611ص ،1جم، 1998، احمدي میانجیر.ك: داشت (

  ).586 و 488ص همان،ر.ك: بود ( براي جایگاه پیامبر

از رسول خـدا، چیـزي را نقـل    «ه کنخست مبنی بر این ۀخلیفتابت و نقل حدیث: این اقدام با فرمان کمنع  .2

داشتن قرآن از خلط با  اقدامی در جهت دور نگاه عنوان به)، آغاز، و 3و2ص ،1ج ق،1374، ذهبی» (نیدکن

، 1376حسینی جاللی، ر.ك: نخست هجري تداوم یافت ( ةم تا اواخر سدک شد و دست احادیث، توجیه

تابت حدیث نبوي، مسـلمانان را بـا سـخنان و نیـز بـا      کعت از نقل و ). در این حال، ممان422ـ261ص

  رد.ک ساخت و محوریت ایشان را در جامعه اسالمی تهدید می  بیگانه می شخص پیامبر

اسـالمی،   ۀدر جامعـ  محوریـت پیـامبر   ةننـد کتاب: دیگر اقدام تهدیدک  سازي نومسلمانان اهل  مرجع .3

تـاب بودنـد،   ک  ه نومسلمان و در اصل، اهلکبود  عب االحبارکارجاع مسلمانان به اشخاصی همچون 

، 1ق، ج1410سـعد،   ابـن ر.ك: گفتند (براي نمونه،  معلومات پیشینشان به مسلمانان پاسخ می ۀو بر پای

 بیت پیـامبر  جایگزین مرجعیت اهل ،سو یک). این اقدام از 63ص ،2 ج ،ق1407ثیر، ک ؛ ابن270ص

رد و کـ  اذب پـر مـی  کـ اي نـامطمئن و   تمان احادیث نبـوي را بـه شـیوه   ک بود، و از سوي دیگر، خأل

  داشت. می جویی مرجعیت و محوریت پیامبر باز مسلمانان را از پی

  سياسي .ب

م راندنـد و  کـ ی حکروش ملو ۀیه زدند، بر پایکه بر مسند جانشینی پیامبر تکدارانی  بسیاري از زمام

رفتارهایشـان، بـا    ةراي جلوگیري از بازخواست درباررفتارهاي ناشایست دست یازیدند. ایشان ب به

سـان، شخصـیت پیـامبر را     دادنـد و بـدین   جعل و تحریف، چنان رفتارهایی را به پیامبر نسبت مـی 

۱۰۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

در  ه این خود محوریت پیامبرک). پیداست 289ـ281، ص1383نجمی، ر.ك: ردند (ک تخریب می

 داشـتند،  از شخصیت پیـامبر  کان تصویري نیمسلمان رد؛ زیرا عامۀک اسالمی را تهدید می جامعۀ

شـد،   ه از سوي راویان دربارهاي اموي و عباسـی در معرفـی پیـامبر ارائـه مـی     کروایاتی  که درحالی

  ساخت. چنین تصویري را دگرگون می

ه اصـل  کـ شد  وشش میکه بسیار فراتر از تخریب شخصیت، کها بیانگر آن است  برخی گزارش

شـد   ه در اذان گفتـه مـی  کـ از این معاویـه و یا محو شود. بنا بر گزارشـی،   گرن مک نام و یاد پیامبر

مبنی بر تصحیح رفتار خود بـا   مغیره، پیشنهاد رو ازاین، خشمگین بود و »اهللا أشهد أن محمداً رسول«

در تحلیـل   سـجاد مـام  ). همچنـین ا 454ص ،3 ج ،ق1409مسـعودي،  ر.ك: رد (کهاشم را رد  بنی

 توانستند بدون وابستگی بـه نـام   میاین قوم اگر  ،به خدا سوگند« :ندفرمود پیامبرحوادث پس از 

» دنـد گردان روي مـی و از نبـوت او   ]کردنـد  چنـین مـی  [ دست آورنـد،  ا بهر ، ملکمحمد رسالت

  .)72و71ص، ق1370طاووس، بن  (سید

نـد؛ امـا   کمجاهـدت   در تثبیـت محوریـت پیـامبر    مؤمنان افی بود تا امیرکا، هوجود این تهدید

  هاي بسیار بنیادین داشت. هباره انگیز ، او در اینهانظر از این تهدید صرف

  ها انگيزه .دو

در حفـظ وحـدت    ، ناظر به ایمان راسخ به نقش محـوري پیـامبر  علی حضرت هاي سخن از انگیزه

  حضرت در هدایت مسلمانان است.   آن امت اسالم و ایمان به نقش

  وحدت امت اسالم .الف

در  ،بـدان «نگاشـت:   ابوموسی اشعريدر نامه به  ایشاناز تفرق مسلمانان بسیار نگران بود.  ؤمنانامیر م

و بـه انـس گـرفتن آنـان بـا       ه به وحدت امت محمـد کس همانند من وجود ندارد ک امت اسالم، هیچ

، تثبیـت  نامیر مؤمنا). در نگرش 441، ص1، نامه 1384البالغه،  نهج» (همدیگر، از من دلسوزتر باشد...

آفرین بـود. او از اخـتالف مسـلمانان در      ترین عوامل وحدت محوریت پیامبر میان مسلمانان، خود از مهم

فرستاد؟!... آیا خداي سـبحان    ناقصی  آیا خداي سبحان، دین«رده است: کوه کام قطعی الهی چنین شکاح

  ).43، ص18خ  (همان،» د؟!...کرپیامبر در ابالغ آن کوتاهی  ودین کاملی فرستاد 

هاي دوسـتی و انسـانیت    رشته«در تبیین وضعیت مردم پیش از بعثت پیامبر پاي فشرد:  امیر مؤمنان

(همـان،  » مردم روي زمین داراي مذاهب پراکنـده بودنـد  «)؛ 209، ص158(همان، خ » از هم گسسته بود



   ۱۰۷ در جامعه اسالمي محوري رسول خدادر تثبيت جايگاه  مجاهدت اميرمؤمنان

 وحـدت و الفـت میـان    ی از دسـتاوردهاي بعثـت پیـامبر،   کـ ی ایشان،، از نگاه اساس براین). 25، ص1		خ

، 213 (همـان، خ » هـا را پـر... کـرد    شـکاف  خداوند... بـا بعثـت پیـامبر    « فرمود: هک بود؛ چنانها  انسان

  ).127، ص96 (همان، خ» ها الفت و مهربانی ایجاد کرد میان دل«)؛ 311ص

  امت اسالم هدايت .ب

آنان از انحـراف، ایمـان راسـخ     در هدایت مسلمانان و مصونیت به نقش محوري پیامبر امیر مؤمنان

: نـد فرمود و می نددانست ) می125، ص94 (همان، خ» خواهان بینایی هدایت وسیلۀ«ایشان پیامبر را داشت. 

م و کـ هاي ایمـان را مح  هاي اسالم را استوار... و دستگیره مردم را به راه راست واداشت... رشته پیامبر«

  ).255، ص185(همان، خ » ردکپایدار 

د؛ نارزیـابی رفتارهـاي همگـان سـاز     كرا مـال  تا سـخن و روش پیـامبر   ندوشیدک می علی امام

صـحیح و پایـدار، و    ایشـان با اعتـدال، و روش زنـدگی    راه و رسم رسول خدا: «ندفرمود ه میک چنان

مسـلمانان را بـه تأسـی از پیـامبر      ایشان). 125، ص94 (همان، خ» روشنگر حق و باطل... بود انسخنانش

 .ه بهتـرین راهنمـاي هـدایت اسـت    کـ نید کاز راه و رسم پیامبرتان پیروي : «ندفرمود و می ندخواند می فرا

بـه  «)؛ 149، ص110(همان، خ » هاست ترین روش نندهک ه هدایتکرفتارتان را با روش پیامبر تطبیق دهید 

فخـر و بزرگـی    و مایـۀ  طلبـان،  گویی است براي الگـو ه راه و رسم او الکن، کت اقتدا کیزه و پاکپیامبر پا

ترین بنده نزد خدا کسی اسـت کـه از پیـامبرش     و محبوب .است براي کسی که خواهان بزرگواري باشد

  ).213، ص160(همان، خ » پیروي کند و گام بر جایگاه قدم او نهد

ه براي بیعـت  ک ،عوفبن  عبدالرحمندر پاسخ به  علیحضرت در شوراي تعیین خلیفۀ سوم، 

تـاب  کرد، فقط عمل به کرا شرط  عمرو  رکابوبتاب خدا و سنت پیامبر و سیرة کبه  ، عملایشانبا 

سـان، از تصـدي    )، و بـدین 162ص ،2 جتـا،   یعقـوبی، بـی  ر.ك: ( ندرا پذیرفت خدا و سنت پیامبر

ـ رکار کـ هایی را نیـز ان  ؛ اما مشروعیت چنان سیرهندخالفت چشم پوشید د. در آسـتانۀ جنـگ بـا    دن

ملتـزم   به قـرآن و سـنت پیـامبر    ندخواست خود هنگام اخذ بیعت، از یاران انامیر مؤمنخوارج، 

بر اساس سنت  علیحضرت ه با کخواست  شداد ابیبن  ربیعهباشند. در این حال، شخصی به نام 

یـه بـر   ک: اگـر آن دو نیـز بـدون ت   ندو فرمود ندنپذیرفت علیحضرت ند؛ اما کر و عمر بیعت کابوب

، 5تـا، ج  انـد (طبـري، بـی    اي از حـق نبـرده   رده باشند بهرهکرفتار  خدا تاب خدا و سنت رسولک

: «... ندبراي احتجاج با خوارج، به وي نگاشت عباسبن  عبداهللادر مأموریت  علیحضرت ). 76ص

۱۰۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

» ه در برابـر آن راهـی جـز پـذیرش ندارنـد     کـ ، کـن گـو  و با آنان بحـث و گفـت   با سنت پیامبر

  ).441ص ،77، نامه 1384البالغه،  نهج(

نهنـد و خودسـرانه پـیش     ه گام بـر جـاي گـام پیـامبر نمـی     کهایی را  روش گروه امام علی

هرگز دوسـت پیـامبر بـا دشـمن او     «: اند ) و فرموده107، ص88روند، خطا شمرده (همان، خ  می

ه کـ سی اسـت  ک دوست محمد«ه کبا اذعان این یشان). ا365، ص27(همان، نامه  »برابر نیست

 ندامل خود به این سخن پاي فشردکبندي  )، بر پاي459، ص96(همان، ح » ند...ک خدا را اطاعت

  ).294، ص197همان، خ ر.ك: (

ار آن، تقسـیم بالسـویه   کمجاهدت بـود. نمونـۀ آشـ    ،پیامبر به راستی ةبه سیر امیر مؤمنانبندي  پاي

منـافع برخـی اشـخاص،     تعـارض بـا   سبب بهو  ندبه آن اهتمام ورزید خود ه در خالفتکالمال بود  بیت

و  نداز این روش هرگز عقـب ننشسـت   علی حضرت هکدشمنی آنان را در پی داشت. این در حالی بود 

ابـن  نیسـت؟ (  : مگـر ایـن همـان روش رسـول خـدا     نـد فرمود زبیـر و  طلحـه به معترضانی همچون 

  ).41ـ40، ص7، جق1378، الحدید ابی

ر د علـی  حضـرت  دیگر بـود.  ید، ریشۀ انحرافاتدنیاگرایی انحرافی بزرگ در جامعۀ اسالمی و خو

وفـه  کت دادن مـردم  کهنگام حر یشاند. ادنرک استناد می رسول خدا جلوگیري از این انحراف، به سیرة

  :ندو فرمود ندبراي جنگ با شامیان، به تبیین پارسایی حضرت پرداخت

زیورهـایش   دنیـا بریـده و از  » نِشیر پستا«سرمشق تو باشد...؛ او از  براي تو کافی است که رسول خدا

تـر و   دور شد... پیامبر از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کنـد... دو پهلـویش از تمـام مـردم فـرو رفتـه      

خـورد، و چـون بـرده، سـاده      نشست و غذا مـی  بر روي زمین می تر بود... پیامبر شکمش از همه خالی

. پیامبر با دل از دنیـا روي گردانـد، و یـادش را از    زد.. نشست، و با دست خود کفش خود را وصله می می

هـا و   هایی است که تو را بـه زشـتی   براي تو نشانه ،جان خود ریشه کن کرد... در زندگانی رسول خدا

  ).215ـ 212، ص160هاي دنیا راهنمایی کند... (همان، خ  عیب

  ها روش .سه

  وان در چهار بخش بازشناخت:ت را می در تثبیت محوریت پیامبر امیر مؤمنانهاي  روش

  شناخت همگان از پيامبر ارتقاي. ۱

و در ایـن  کردنـد   را تبیـین مـی  ها و رفتارهاي ایشان  ، جایگاه، اندیشهدر شناسایی پیامبر امیر مؤمنان

  .ندداشتبسیار حضرت اهتمام آن » استقامت«و » رسالت«میان، به دو مقولۀ 



   ۱۰۹ در جامعه اسالمي محوري رسول خدادر تثبيت جايگاه  مجاهدت اميرمؤمنان

بـراي   ایشـان ترین رویداد بـود.   بعثت پیامبر براي بشریت، عظیم، امیر مؤمناندر نگرش : رسالت .الف

: نـد گفت و به مردم عرب مـی  کردند را بیان میبار عصر جاهلی  انتقال این نگرش به مخاطبان، اوضاع اسف

، 26، خ 1384البالغـه،   نهـج » (... و مفاسـد و گناهـان شـما را فـرا گرفتـه بـود      یدبدترین دیـن را داشـت  «

هـا   ه... فتنـه کپیامبر را زمانی فرستاد  وندخدا: «ندفرمود میها  انسان ۀتوجه به وضع هم). نیز با 51و49ص

)؛ 29، ص2(همـان، خ  » بـود  کچشـم آنهـا اشـ    رده... خـواب آنهـا بیـداري و سـرمۀ    کمردم را لگدمال 

 (همـان، خ » سـپردند  دینی جـان مـی   ... و در حال کفر و بیبود راهی وحشتناکی همه جا را فرا گرفته گم«

آتـش  «)؛ 269، ص191(همـان، خ  » بردنـد  مردم... در حیرت و سرگردانی بـه سـر مـی   «)؛ 197، ص151

(همـان، خ  » دنیـا... بـه تـاریکی گراییـده بـود     «)؛ 107، ص89(همان، خ » کشید... جنگ همه جا زبانه می

  ).297، ص198

نـد پیـامبر را... چونـان    در ایـن هنگـام، خداو  : «ندفرمود بار، می با بیان این اوضاع اسف امیر مؤمنان

راهـی   هاي جهل و گـم  یکتاری«)؛ 297، ص198(همان، خ » ... قرار داد حقیقت  باران بهاري براي تشنگان

راهـی   ... گـم خداوند... با بعثـت پیـامبر  «)؛ 243، ص178(همان، خ » از میان رفت ایشانبا نور هدایت 

  ).311، ص213 (همان، خ» را... تار و مار کرد

) و خـاتم پیـامبران   313، ص214، خ 1384البالغـه،   نهـج را سرور بندگان ( ت محمدحضر ایشان

را بـراي   آن حضـرت ه خداونـد  کـ  دادنـد  میو شهادت  دانستند می) 119و118، ص91همان، خ ر.ك: (

  ).243و242، ص178هایش برگزید (همان، خ  ترین رسالت ریمانهک

رخت، این اقدام در پاسـخ  ت درآوردن دکه حردر ب پیامبر ةاز معجز علیحضرت بنا به گزارش 

ار کـ را توانـاي بـر ایـن    » خداوند«آموزِ توحید،  در سخنی درس ه پیامبرکسران قریش بود  به خواستۀ

یـد بـر   کپیـامبر بـا تأ   آورید؟ گفتنـد: آري.  : اگر خداوند چنین کند آیا ایمان میندو از آنان پرسیدتند دانس

ه به فرمان خدا پیش آید. سپس آن معجـزه رخ داد؛ امـا ایشـان    ک ندواستایمان نیاوردن آنان، از درخت خ

یادشـده را بـر    ةدوم معجـز  ۀخلیف ی است کهحالدر  ). این285، ص192همان، خ ر.ك: ایمان نیاوردند (

اي نشـان دهـد و بـا وقـوع آن      ه پیامبر خود از خدا خواسـت بـه وي آیـه   کرده است کاین پایه گزارش 

تـأثیر نخواهـد گذاشـت! (بیهقـی،      ایشـان ذیب دیگران بر که پس از آن، تک ندردکح معجزه، پیامبر تصری

ــی، 14و13، ص6 ق، ج1405 ــن343، ص1 ق، ج1413؛ ذهب ــر، ک ؛ اب ــزي، 124، ص6 ق، ج1407ثی ؛ مقری

ه بـه تصـریح   کـ توجـه اسـت    قابـل ). 500، ص9 ق، ج1414؛ صالحی شامی، 36و35، ص5 ق، ج1420

، انـد  رده و شـرابی ننوشـیده  کـ گاه بتـی را عبـادت ن   ه هیچکد بر اینیکبا تأ ، رسول خداعلیحضرت 

۱۱۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

؛ 88ص، 5ج ق،1418(سـمعانی،  » فرنـد که مردم (جاهلی) بر باطـل و  کدانستم  من همواره می: «ندفرمود

و  اي از شواهد فراوان معرفت اسـتوار پیـامبر   ). بخش اخیر تنها نمونه347ص ،2 ج ،ق1420 مقریزي،

  ذیب دیگران است.کز تا ایشانتأثیر نیافتن 

حضـرت  آن ، همگـان را بـه الگـوگیري از    رد استقامت پیـامبر کبا یاد امیر مؤمنان: استقامت .ب

  نند:کبراي حضرت دعا گونه  ه اینک ندفرمود به دیگران می یشان. اندخواند می فرا

ات اختصـاص ده،   تادهبنده و فرس ترین برکات خود را بر محمد ترین درودها و افزون بارخدایا!... گرامی

که بار سـنگین رسـالت را   گونه  راهان است، آن شوکت گم ةلشکرهاي باطل و درهم کوبند ةکنند دفع که...

سسـت نشـد... و در    اش حتی یک قدم به عقب برنگشـت و اراده  ،بر دوش کشید و به فرمانت قیام کرد...

براي جاهالن روشن سـاخت... بارخـدایا!    تاآنجاکه نور حق را آشکار و راه را ،اجراي فرمانت تالش کرد

  ).87و 85، ص72، خ 1384البالغه،  نهجهاي جاویدان ... جمع گردان ( بین ما و پیغمبرت در نعمت

آن را  امیر مؤمنـان ه کرده است کگزارش و تصریح  ك) همین دعا را با اختالفی اند283م ( وفیکثقفی 

ه به سـفارش  کسانی ک). پیداست 159و158ص ،1 ج، 1353وفی، کثقفی ر.ك: ( ندداد به دیگران تعلیم می

ایشـان   دادگـی  آوردند و دل را به یاد می خواندند، استقامت رسول خدا این دعا را باز می امیر مؤمنان

  یافت. به حضرت فزونی می

ده شـ  ه در پی یافتن بیماران فراموشکاست  دانستند میپیامبر را طبیبی سیار  ،سو کاز ی امیر مؤمنان

حـاالن را زیـر بـال     سـته کو ش نـد ردک می )؛ با خستگان مدارا141، ص108، خ همان( ندو سرگردان بود

ـ رک مـی ) و در نصـیحت و خیرخـواهی تـالش    137، ص104خ (همـان،   ندگرفت می ، 95خ د (همـان،  دن

ـ رکبدون سستی و عذرتراشی، در راه خدا جهاد  ه پیامبرک اند پاي فشرده ،). از سوي دیگر127ص د دن

ــا یارانشــ159، ص116(همــان، خ  ــا مخالفــان پرداخت ان) و همــراه ب ــه مبــارزه ب ، 104(همــان، خ  نــدب

  ).137و136ص

  :کردند میید کتأگونه  ها، این در برابر دشمنی بر پایداري رسول خدا امام علی

ـ   در راه رضایت حق، در کام هرگونه سختی و ناراحتی فرو رفت و جام مشـکالت و نـاگواري   ر هـا را س

توزي و دشمنی بـا او    در کینه  کشید، روزگاري خویشاوندان او به دورویی و دشمنی پرداختند، و بیگانگان

آمدنـد، و از دورتـرین    از هـر سـو گـرد مـی     ،ها نواخته متحد شدند. اعراب براي نبرد با پیامبر... بر مرکب

  )291، ص194خ آوردند (همان،  مید ها، دشمنی خود را بر پیامبر فرو ترین نقطه شده و فراموش ها سرزمین

شـده بپـا    گفـت، و دیـر و حسـاب    راهنماي این پرچم، با درنگ و آرامش سخن مـی «همچنین فرمودند: 

  ).131، ص100خ (همان، » رفت خاست سخت و چاالك به پیش می که برمیگاه  آنخاست، و  می

  :چنین نگاشتنداي به معاویه  در نامه امیر مؤمنان



   ۱۱۱ در جامعه اسالمي محوري رسول خدادر تثبيت جايگاه  مجاهدت اميرمؤمنان

خواستند نسبت به ما انجـام دادنـد و زنـدگی    هرچه شند... و کخواستند پیامبرمان را ب ان) میقوم ما (قریشی

خوش را از ما سلب کردند... و براي ما آتش جنگ افروختند؛ اما خدا خواسـت کـه مـا پاسـدار دیـن او      

دشـمنان   شـید و ک هرگاه آتش جنگ زبانه مـی  ... رسول خدا داریم آنان را از حریم دین باز باشیم و شرّ

آنها، اصـحابش را از سـوزش شمشـیرها و     ۀفرستاد تا به وسیل بیت خود را پیش می آوردند، اهل هجوم می

و جعفـر در موتـه شـهید     ،و حمـزه در احـد   ،حارث در جنگ بـدر بن  عبیدةه ک ماید؛ چناننها حفظ  نیزه

  ).349و347، ص9شدند... (همان، نامه 

 ،ه در آن لحظـه کبردیم،  پناه می شید، ما به رسول خداک می هرگاه آتش جنگ شعله: «ندهمچنین فرمود

ـ ک ر.ك: ؛ همچنـین  493، ص9الم کـ (همـان، غریـب   » تـر نبـود   کسی از ما همانند پیامبر به دشمن نزدی

اب پیـامبر بـا پـدران، فرزنـدان، بـرادران و      کـ مـا در ر «: اند هردک). نیز تصریح 426، ص2تا، ج طبري، بی

سـاخت   قدم مـی  حق ثابت ةدر جادما را افزود و  ه این مبارزه بر ایمان ما میکجنگندیم  عموهاي خود می

  ).75، ص56خ ، همان(

رده بودنـد  کـ ه به خدا پشـت  کسانی بود کو در برابر » براي خدا«، جهاد پیامبر علیامام در نگرش 

مـود،  نعـوت  ها را به طاعت خدا د انسان: «ندفرمود میدر وصف پیامبر  ایشان). 178، ص133خ (همان، 

ه او را دروغگـو  کـ  ،رد. هرگز همداسـتانی دشـمنان  کو مغلوبشان  ،ارکو با دشمنان خدا در راه دین او پی

، رسـول  علـی  حضـرت  ). از نگـاه 265، ص190خ (همـان،  » نداشت خواندند، او را از دعوت حق باز

بیـت   یـان اهـل  )، و پـرچم حـق را در م  333، ص231خ ، همانهاي پروردگارش را رسانید ( پیام خدا

  ).131، ص100خ به یادگار گذاشت (همان،  خود

  تعميق پيوند همگان با پيامبر. ۲

، عمـوزاده و  یشان از لحاظ نسبی. اندداشت خود پیوند عاطفی و معنوي ژرفی با رسول خدا امام علی

 افرکـ  یشخصـ ه کـ ، عبدود عمروبنو در جنگ خندق، در معرفی خود به  ندبود رسول داماد حضرت

). در ایـن حـال، در مواضـع    184، ص2ق، ج1387(قمـی،   ندردکبود، به بیان همین خویشاوندي بسنده 

ه بر پایـۀ  ک ه بیانگر همان پیوند ژرف است؛ چنانکد نتعابیري دار ،در معرفی خویش امیر مؤمناندیگر، 

ق، 1413یـد،  ؛ مف310ص ،2 جتـا،   رده (طبـري، بـی  ک معرفی» برادر پیامبر«، خویشتن را »اخوت«حدیث 

البالغـه،   نهج( اند شمرده» فرزند مادر خود«ومت کوه از غصب خالفت، آن را حک)، و در ش353، ص1ج

  ).151، ص 16ق، ج 1387الحدید،  ؛ ابن ابی387، ص36، نامه 1384

ـ رک ید بر ارتباط شدید با پیامبر و تأسی خویش بـه ایشـان، تصـریح    کدر تأ علیحضرت  د: دن

) 284، ص192خ ، همـان » (رفتم... رود، دنبال پیامبر می ه به دنبال مادرش میکاي  من همچون بچه«

۱۱۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

، 1363لینـی،  ک» (هستم اي از بندگان محمد من بنده« :ندفرمود و در بیان اطاعتش از آن حضرت 

چونان دو شـاخه از   ،خود را با پیامبر ایشان). همچنین 175و174تا، ص ؛ صدوق، بی90ص ،1ج

صدد تبیین جایگـاه   ه گویا با این سخن، درک)، 394، ص45(همان، نامه  ندآورد شمار  درخت به کی

  .ندبود خویش امامت

سـمعت  «و یـا  » سمعت خلیلـی «، به رسول در نقل حدیث از حضرت برخی از اصحاب پیامبر

ایـن تعـابیر از زبـان    نند؛ اما کردند تا ارادت خود را ابراز و یا ادعا ک (از دوستم شنیدم...) تعبیر می» حبیبی

 ،4 جق، 1411ی، اعـثم کـوف   بـن ؛ ا47، ص1، ج1353وفی، کـ ثقفـی  ر.ك: (براي نمونـه،   علیحضرت 

وفه از مردم با نان و گوشـت  کدر میدان  که درحالی آن حضرتبود.  ایشان ) برآمده از عمق جان280ص

و در توضـیح   ندنشسـت  دوغ)و  کاي ساده (نان خش بر سفره ۀ خود، جداگانه در خانندرده بودک پذیرایی

» خـورد  میتر از این را  که نان خشکدیدم را  من رسول خدا: «ندفرمود انی از یارانشکبه ی ،اقدام خود

، 1353وفی، کـ (ثقفـی  » نرسـم او ه ترسم ب ینکنم، م يمن اگر از آن حضرت پیرو: «ندفشرد پاي چنین و 

  ).409و408صق، 1417بالذري، ر.ك: ؛ همچنین، 85ص ،1 ج

: هنگـام قـبض روح رسـول    نـد فرمود ، انـد  فـداي پیـامبر بـوده    ه جانکید بر اینکبا تأ علیضرت ح

، 197خ ، 1384البالغـه،   نهـج ( نـد وي بـود و خـود حضـرت را غسـل داد     ، سر ایشان بـر سـینۀ  خدا

) و بـراي  197و196، ص151خ همـان،  ر.ك: ( دانسـتند  می ناپذیر فقدان پیامبر را جبران ایشان). 295ص

  د:دنرک می چنین ندبه حضرت

پیـامبري... گسسـت... اگـر بـه شـکیبایی امـر        ، رشـتۀ رسول خدا!... با مرگ تواي  ، پدر و مادرم فداي تو

مانـد، و   هایم تمام شود و این درد جانکاه همیشـه در مـن مـی    ریختم تا اشک کردي... آنقدر اشک می نمی

، 235خ دار! (همـان،   اد کن و در خاطر خـود نگـه  شد... ما را در پیشگاه پروردگارت ی اندوهم جاودانه می

هـاي   دادنت... مصیبت تو بزرگ، و مصـیبت  جز در غم از دست ،وستکیبایی نیک)؛ همانا ش337و335ص

  ).501، ص292پیش از تو و پس از تو ناچیزند (همان، ح 

. ندوشـید ک بسـیار مـی   اسالمی بـا پیـامبر   ۀدر جهت تعمیق پیوند معنوي و عاطفی جامع امیر مؤمنان

  شناخت و گاه سفارش عملی بود. يبیشتر در قالب ارتقا ایشانوشش ک

، معرفـت پیـامبر و   امیـر مؤمنـان  وششی در همین جهت بـود.  ک هاي رسالت پیامبر تبیین ویژگی

، 190خ همـان،  ر.ك: ( نددانسـت  بـا معرفـت خـدا، مسـتوجب پـاداش شـهادت مـی        همـراه خاندانش را 

) محمـد  حضـرت  ایگاه شهادتَین (شهادت بـه یگـانگی خـدا و رسـالت    ج ة). نیز دربار267و266ص

نباشـد، و اگـر بردارنـد بـا چیـز       که این دو گواهی را در آن نهنـد سـب  کترازویی : «... ندردک میتصریح 



   ۱۱۳ در جامعه اسالمي محوري رسول خدادر تثبيت جايگاه  مجاهدت اميرمؤمنان

، ایمان بـه  امیر مؤمناندر نگرش  ،). افزون بر این155، ص114خ (همان، » دیگري سنگین نخواهد شد

  ).149، ص110خ شدن به خداي سبحان است (همان،  کوسایل نزدی از برترین رسول خدا

) و بـا  29و28ص ،3جق، 1387 ،ابـن عبـدالبر  ر.ك: بهترین بود ( از پیامبر علی حضرت وصف

  ساخت: می رسول خدا یشان، شنونده را از عمق جان شیفتۀدربرگرفتن سیماي ظاهري و رفتاري ا

اش سـپید آمیختـه بـه سـرخی؛      شیده...؛ رنـگ چهـره  کرخسارش ؛ موي سرش مرتب...؛ ...قامتش به اعتدال

نهـاد... هرگـاه بـه     م و استوار گام میکرفتن... مح هایش پهن؛... هنگام راه چشمانش سیاه؛ مژگانش بلند؛... شانه

اش مهـر نبـوت جـاي داشـت و او خـاتم       امالً توجهش به سوي او بود. میان دو شـانه کرد ک سی توجه میک

هـر  خوترین و بزرگوارترین مـردم بـود.    گوترین، باوفاترین، نرم ترین، دلیرترین، راست و بخشندهپیامبران بود. ا

سـی  ک. داشت یم شدوست ،کرد یمعاشرت مس با او کو هر  گرفت یدید، هیبتش او را م یکس بار اول او را م

 ام ندیـده  شهماننـد  راسـی  ک ،از اوپس نه پیش و نه گوید:  ند، میکه وي را [دیده باشد و بخواهد] وصف ک

  ).161ص ،1 ج ،1353وفی، ک؛ ثقفی 411ص ،1جق، 1410سعد،  ابن ؛402و401ص ،1 ج ،تا (ابن هشام، بی

خ ، 1384البالغه،  نهجردار بندگان (کرا گواه  ) رسول خدا45 :همسو با قرآن (احزاب امام علی

 ) و از پیـامبر 87، ص72خ ) و شاهد خداوند در رسـتاخیز دانسـته (همـان،    159و158، ص116

خ (همـان،  » میرد، در حقیقت نمـرده اسـت...   ه از ما (خاندان رسالت) میکهر «رده است: کروایت 

  ).105و104، ص87

تـرین و   یزهکه پـا کـ  ،بـه پیـامبرِ خـود   : «فرماینـد  می، در سفارش به تأسی از پیامبر علیحضرت 

یـد بـر   که در ایـن سـخن، بـا تأ   کـ است ). پید213و212، ص160خ (همان، » ترین است، اقتدا کن... كپا

آن وشش شده است تـا پیونـد مخاطبـان بـا     ک ،»پیامبرِ خود«ترین، و با تعبیر به  كترین و پا یزهکوصف پا

  حضرت عمق یابد.

تـر   ه پـیش کـ داد  دعایی خاص را نیـز تعلـیم مـی    ،اسالمی به پیامبر ۀبراي پیوند جامع علیامام 

لطـف   ۀخداونـدا! بـراي پیـامبر در سـای    «... چنین است:  هم ن آن دعاشد. پایا ذکرهایی از آن دعا  بخش

پاداش او را فراوان گردان. خداوندا! کـاخ آیـین او را    ،رمتکجاي با وسعتی بگشاي، و از فضل و  ،خود

تر گردان،... و پاداش رسالت او را پذیرش گـواهی و   از هر بنایی برتر و مقام او را در پیشگاه خود گرامی

  ).87، ص72خ ، همان» (قبول گفتار او قرار ده... شفاعت و

صـلوات فرسـتاده    ه در حاجت خواستن، ابتدا بر رسـول خـدا  ک اند ردهکسفارش  علیحضرت 

ه از دو حاجـت، فقـط   کـ ند و او بزرگوارتر از آن اسـت  ک صلوات را اجابت می شود؛ زیرا خداوند قطعاً

عمل به این سفارش، با بـاور بـه نقـش     که است ). روشن511، ص361همان، ح ر.ك: ی را برآورد (کی

  در برآورده شدن حاجات، پیوند معنوي ژرفی را با حضرت در پی دارد. اي پیامبر واسطه

۱۱۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

  استناد به سخن و روش پيامبر. ۳

پایه با عمل به قرآن بود و او، خویشـتن   هم عمل به روش و سنت رسول خدا امیر مؤمناناز دیدگاه 

). 231، ص169خ همـان،  ر.ك: دانسـت (  موظـف بـه برپـایی آن مـی     ،م دنیاي اسـالم کرا در جایگاه حا

وشـید تـا سـخن و    ک خواند و می مسلمانان را به تأسی از پیامبر فرامی علیحضرت ه کتر گذشت  پیش

  ارزیابی رفتارهاي همگان سازد. كرا مال روش رسول خدا

البته بیان تمام ایـن اسـتنادها    رد.ک می   آن استنادپیوسته از سخن و روش پیامبر یاد و به  امیر مؤمنان

 »مالحـم «به بیان برخی  از زبان پیامبر ایشانه کباید دانست  ،گنجد؛ فقط براي نمونه در این مجال نمی

، 164خ همـان،  ر.ك: ( نـد داد هشـدار » امام جـائر «)، به تعذیبِ 133، ص101خ ، همانر.ك: ( ندپرداخت

خ همـان،  ر.ك: ( نداران باطل دانسـت ک فیر گنهکخوارج را در تة وش پیامبر، شیوبا استناد به ر و)، 221ص

 داري مسلمانان در سقیفه، به سـفارش پیـامبر   زمام همچنین در رد ادعاي انصار دربارة). 171، ص127

ومـت در  کداري و ح اگـر زمـام  : «نـد ردکارانشان اسـتناد  کان انصار و درگذشتن از بدکردن با نیکی کبه نی

شناسـی   ه در آسیبک). دیگر این83، ص67خ (همان، » آنها معنایی نداشت ردن دربارةکان بود، سفارش آن

 ،ننـد ک اضطرار آنان] خرید و فـروش مـی   ۀبا درماندگان به ناچاري [و بر پای«... د: دنرفتار ثروتمندان فرمو

  ).531، ص468(همان، ح » از معامله با درماندگان نهی فرموده است رسول خدا که درحالی

پس از خواندن دعـاي   ایشانبود.  و تشنۀ آموختن از پیامبر پیوسته همراه پیامبر علیحضرت 

ه ایشـان  کـ  نـد ب نشسـته بود کـ بـر مر  ه پشت سر پیـامبر ک ندردکب، تصریح کسوار شدن بر مر ةویژ

ه کـ سـت  ه چگونـه ا کدر پاسخ به این پرسش  ایشان). 515ص ق،1414، طوسی( ندچنین دعا خواند این

ه از پیـامبر  کـ : زیـرا زمـانی   نـد نیـد، فرمود ک نقل مـی  شما در میان صحابه بیشترین حدیث را از پیامبر

رد (بـالذري،  کـ  ت بودم آن حضرت خود سخن آغـاز مـی  که ساکآموخت و زمانی  پرسیدم، به من می می

دختـر   هراز ۀهمسر فاطم علیحضرت ه کباره نباید ناگفته گذاشت  این . در)351ص ،2 جق، 1417

 ابوسـعید ه کـ  ، چنانعلیحضرت با  شد تا آمد و شد و ارتباط رسول خدا پیامبر بود، و این سبب می

 ،صـنعانی ر.ك: نبـود ( گونـه   س آنکـ  ه با هـیچ کاي باشد  گفته است، به گونه از اصحاب پیامبر خُدري

  ).351ص ،2 جق، 1417؛ بالذري، 141ص ،10جتا،  بی

ه جویاي آگـاهی  ک در پاسخ شخصیه ک ندید داشتکاستناد و تأ خن پیامبرچنان بر س امیر مؤمنان

و سـپس   ،آري نـد: پاسـخ داد » اي؟ ردهکـ سـؤال ن  فتنه از پیامبر خـدا  ةآیا دربار«پرسید:  بود و» فتنه«از 

شاره بـه نـزول آیـات اول و دوم    با ا علی حضرت هکاست  قابل ذکر. ندپیامبر را برایش بازگفت ةفرمود



   ۱۱۵ در جامعه اسالمي محوري رسول خدادر تثبيت جايگاه  مجاهدت اميرمؤمنان

شـویم؛   در میـان ماسـت، دچـار فتنـه نمـی      ه پیامبرک ه دانستم تا زمانیک ندردکید ک، تأ»بوتکنع« سورة

خـود   امیر مؤمنـان شوند.  به فتنه دچار می م: پس از من، امتنددر تبیین آن آیات فرمود ه پیامبرک چنان

در «ان فرمودنـد:  در آن زمان، مـردم را در ارتـداد بـدانم یـا فتنـه؟ ایشـ       :ه از حضرت پرسیدمکد نگوی می

  ).207، ص156خ ، 1384البالغه،  نهج» (اي از فتنه پایه

فشاري بر سیره و سنت نبوي، توانستند  با پاي بیت و دیگر اهل امیر مؤمنانه کرد کباید اذعان 

مسلمانان همواره  که اي گونه به ،نندکدر جامعه اسالمی تثبیت را  محوریت قول و فعل رسول خدا

بیابند و یا چنین مسـتندي   تا براي عقیده و عمل خود، یا مستندي از حضرت رسولبر آن بودند 

گون بـود. در ایـن    و سنت نبوي برآمده از عوامل گونا البته انحراف مسلمانان از سیره .نندکرا جعل 

و همـراه  » ثقلـین «در حـدیث   رسـول خـدا   توجهی به توصـیۀ  بی ترین عامل مهم ،تردید میان، بی

ه در سقیفه استدالل قـریش  کگفتند  علی حضرت ه بهکبود. هنگامی  بیت رسالت لنشدن با اه

اش را ضـایع   اما میوه ،ردندکبه درخت رسالت استدالل «د: دنه ما از درخت رسالتیم، فرموکاین بود 

  ).83، ص67خ (همان، » ساختند

ه در ک ندپاي فشرد، نخست یابی علل اختالف روایات منقول از پیامبر در ریشه امیر مؤمنان

س از روي عمـد  کهر : «نده فرمودکآنقدر به دروغ سخنانی به ایشان نسبت داده شد  ،روزگار پیامبر

، سپس اصحاب حضـرت را چهـار   »پر از آتش است شسخنی به دروغ به من نسبت دهد، جایگاه

  :ندگونه دانست

  بستند. دروغ ه به عمد، به پیامبرکگو م. منافقان دروغکی

  ند.ردکهمان را روایت و به آن عمل  ند وچیزي را اشتباه شنید ه از پیامبرکانی سک .دوم

، نـد ردکه پیامبر پس از آن بیـان  کم را کاما نسخ آن ح ،می را شنیدندکح ه از پیامبرکسانی ک .سوم

  .رو، به آنچه نسخ شد ملتزم ماندند نشنیدند. ازاین

ردنـد، و ناسـخ و منسـوخ و عـام و خـاص و      کتباه نه به پیامبر دروغ نبستند، و اشـ کسانی ک چهارم.

  ).309و307، ص210خ م و متشابه را شناختند (همان، کمح

 ، در مواجهـۀ به رسول خدا امیر مؤمنان هايمتعددي از استناد هاي نمونهه کنباید ناگفته گذاشت 

ثابـت شـده    ،شـیعه المـی و فقهـی   که در منابع کتجلی یافت. همچنین باید یادآور شد  ها با بدعت یشانا

ایشـان مشـوق    ،ثانیـاً  .فراتر از مواریث نبوي و شامل علـم لـدنی بـود    ، علوم ائمۀ اطهاره اوالًکاست 

ه کـ  در توضیح ایـن سـخن پیـامبر    علیحضرت به گزارشی،  ه بناکتوجه است  قابلاجتهاد بودند. 

۱۱۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ـ  پیـامبر  :نـد ردن مو) تغییر دهید و شبیه یهودیـان نباشـید، گفت  کپیري را (با رنگ  ن سـخن را زمـانی   ای

نـون بـا گسـتردگی    کنباشد)؛ اما ا» پیر«ه دین اسالم در اقلیت بود (و نیاز بود سیماي مسلمانان ک ندفرمود

  ).15ق، ص1422المعتز،  ند (ابنکتواند به خواست خود رفتار  س میکاسالم، هر 

  پاسداشت حرمت منتسبان به پيامبر. ۴

ه این خود، اقـدامی در جهـت تثبیـت محوریـت     ک ندداشت را محترم می امبرمنتسبان به پی امیر مؤمنان

  اسالمی بود. ۀحضرت در جامعآن 

ه فرزنـدان  کـ  به حسن و حسـین  امیر مؤمنان: حسنَین دربارة پاسداشت حرمت پیامبرالف. 

، ص 31ن  ،1384البالغـه،   (نهج بودند، توجه خاص داشت و نیز نوادگان (سبطَین) رسول خدا ایشان

واگـذاردم تـا    من سرپرستی اموالم را به پسـران فاطمـه  : «ندخویش نگاشت ۀنام در وصیت ایشان). 371

و احتــرام پیونــد  ایشــانو بزرگداشــت حرمــت  شــدن بــه رســول خــدا کخشــنودي خــدا و نزدیــ

ایـن   در اینجـا سـخن در   ).359، ص24، نامـه  1384البالغـه،   نهج» (را فراهم آورم خویشاوندي پیامبر

بودند، توجـه ویـژه    به اینکه آن دو، نوادگان پیامبر در حراست از حسنین است که حضرت علی

«... نگاشـتند:   بـه امـام حسـن     که او در نامه نظر از عاطفۀ پدري است؛ چنان داشتند و این سخن صرف

را  یه نیز حسـنین ). محمد حنف371، ص 31، ن 1384البالغه،  (نهج» پارة تن من، بلکه همۀ جان منی...

  ).244، ص 1ق، ج 1378الحدید،  خواند (ر.ك: ابن ابی می چشمان حضرت علی

 علـی  حضرت بود. در همین جنگ، روزي نگران حسن و حسین امام علی ،در جنگ صفین

این جوان را نگاه دارید تا پشـت  : «ندفرمود .به جنگ با دشمن شتابان است حسن انه فرزندشک نددید

از بـین   ند با مرگ آنها نسل رسول خـدا کمرگ، حسن و حسین را دریابد. ن که دریغم آید .دنکمرا نش

و خـود   نـد نبرد نداد اجازة به حسنین علیحضرت ). در این جنگ، 305، ص207خ (همان، » برود

کسب اجازه نـزدم آمـده بودنـد و     ينگریستم که برا) حسن و حسین(بدین دو : «ندباره فرمود این در

شود و این را ناروا و نـاخوش   میت گسیخته از این ام فتم که اگر این دو نابود شوند، نسل محمددریا

ه کـ  بـود؛ چنـان  » تن به تن«البته این سخن ناظر به اجازه براي جنگ  .)734ص ،1370(منقري، ...»  داشتم

ـ پرداز نمـی  يخـود بـه همـاورد   یان با همتاه چرا ک معاویهدر برابر این سرزنش  مروان ه کـ پاسـخ داد   ،دی

). 635ص ،رد (همـان کیاد  حسن و حسین، و از دهد ینم يرخصت هماوردهمتایان ایشان به  یعل

 معاویـه ؛ امـا  نـد پیشنهاد همـاوردي داد  معاویهدر صفین، شجاعانه خود به  علیحضرت در این حال، 
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مگـر آنکـه زمـین از     ،دهطالب نیام یپسر اب يبه هماورد يهرگز مرد ،به خدا سوگند«رد و گفت: کامتناع 

  ).375ص(همان، » خونش سیراب گشته است

، حاضـر  رو ازایـن در خطـر قـرار نگیرنـد و     تا حسنَین ندوشیدک امیر مؤمناندر جنگ جمل نیز 

د دنسـپر  محمـد حنفیـه   انرا بـه فرزنـد دیگرشـ    نـد و آن نکد پرچم سپاه خود را به ایشان واگـذار  دننش

همـراه و در دو سـوي پـدر     با وجود این، در جنگ جمل، حسـنین ). 95ص ،1 ج ،ق1410قتیبه،  (ابن

ه کـ  ). همچنین در صفین، هنگـامی 361ص ،2 ج ،ق1409بودند (مسعودي،  علیحضرت بزرگوارشان 

 ،با جـان خـود  بودند و  ایشان، همراه حسن و حسین، ندآماج تیرباران دشمن قرار گرفت  انامیر مؤمن

  ).299ص ،3 ج ،ق1385؛ ابن اثیر، 182ص ،1368 ردند (دینوري،ک حراست می پدراز 

ه چرا او همراه با افراد مطیع خـویش  کدر برابر این سخن  علیحضرت میت، کپس از ماجراي ح

د و بـا اشـاره بـه    نـ ی ندارکه از مرگ هیچ بـا کد دنشته شود، پاي فشرکجنگد تا پیروز و یا  نمی معاویهبا 

ته شـ کاین دو اگر ه کدانستم ... کردند می یدست پیشه بر من ک نگریستماین دو به  : «...ندفرمود حسنین

  ).1ص ،5 جتا،  (طبري، بی...» این را ناخوش داشتم پس .شدخواهد قطع من شوند نسل محمد

ه بـه  کـ رد؛ آنجـا  کـ ار کرا آشـ  شـته شـدن حسـنین   کپس از تسـلط بـر خالفـت، آرزوي     معاویه

ديعلیحضرت ه از یاران ک، حاتم بن  ع سه فرزندش در صفین به شهادت رسیده بودند، گفـت:   بود و

عـدي   .»فرزندان خودش زنده ماندنـد!  که درحالی ،شتکرد؛ فرزندان تو را کعلی با تو به انصاف رفتار ن«

ه او خود شـهید شـد و مـن پـس از او     کردم کبه انصاف رفتار ن من با علی«داد: به او پاسخی زیبا  هم

  .)126ص ،5 ج ،ق1417بالذري، ر.ك:  نیز؛ 4ص ،3 ج ،ق1409(مسعودي، » زنده ماندم

بـا   امیر مؤمنـان ، امامت مسلمانان پس از )30، ص 2ق، ج 1413(مفید،  نص نبوي ۀبر پای

بـراي   تا حسنین ندآورد هایی را نیز به وجود می گاهی فرصت علیحضرت بود.  حسنین

ـ  کار کگویند و فضل خود را آشبمردم سخن  پـس از سـخن گفـتن آن دو،    ، نمونـه  کننـد. در ی

رسـول خـدا و    فرزنـدان ه ایـن دو،  کگواه باشید  ،اي مردم«د: دنبه همگان فرمو علیحضرت 

را  هـا خـواهم آن  و من هم از شـما مـی   ،نمکرا حفظ  هاه حضرت از من خواست آنکاویند  امانت

ست خواهد آن دو بازخوا از شما دربارة رسول خدا ،اي مردم«د: تأکید کردن؛ سپس »نیدکحفظ 

  ).308و  307ص، تا بی(صدوق، » ردک

 عثمـان خـواهی   در جنگ جمل، مدعی خـون  شهیعا: شهیعا ةدربار پاسداشت حرمت پیامبرب. 

). بـا وجـود   149ـ147، ص1371مفید، ر.ك: بود ( عثمانبه قتل  کنندگان کخود از تحری که درحالی شد،

۱۱۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ن حرمـت  کـ تا جاي مم ندوشیدک مؤمنان امیر )433و432، 311، 155ـ153، 70ان، صهمر.ك: ( ،این

  او حفظ شود. ةدربار پیامبر

ه کـ نـد  کگو و از او سؤال  و گفت شهیعاد تا با دنمأموریت دا عباس ابنابتدا به  امیر مؤمنان

، از خانه خود خارج شده و بـه بصـره آمـده و ریخـتن     خالف فرمان الهی و عهد پیامبر چرا بر

، رکب ابی  بن محمد). سپس با شروع جنگ، به 316ست؟ (همان، صخون صالحان را مباح دانسته ا

). 344نـد (همـان، ص  کاز وي، چنانچه از شتر فرو افتـاد، مراقبـت    ند که، فرمان دادشهیعابرادر 

 خـود بـه وي   علی حضرت رد وکحفاظت  شهعاینیز با اجراي این فرمان، از  رکب ابی  بن محمد

ه تـو  کسانی ک ،ات بمانی؟! به خدا سوگند ه در خانهکنداد  به تو دستور آیا رسول خدا: «ندگفت

ردند و تو را در معرض کردند؛ چون زنان خود را حفظ کرا بیرون آوردند با تو به انصاف رفتار ن

ه پیـروز  کدر همان حال  علیحضرت ). 367ص ،2 ج ،ق1409(مسعودي، » دیدگان قرار دادند

را بـه همـراه    و یارانشان... همسر رسول خـدا  زبیر و طلحه: «ند، دردمندانه فرمودندجنگ بود

برنـد، بـه بصـره روي آوردنـد،      فروشـان مـی    به بازار بـرده   را که  کنیزي  چونان .کشیدند خود می

را در برابـر   نشین حرم پیامبر ، اما پردهبودند داشته همسران خود را پشت پرده نگه که درحالی

  ).233، ص172خ ، 1384البالغه،  هجن» (دیدگان خود و دیگران قرار دادند

ه لباس مردانه بـه تـن داشـتند،    کرا با همراهی چهل زن،  شهیعا علیحضرت پس از اتمام جنگ، 

ه محافظـانش  کـ پـس از ورود بـه مدینـه و آگـاهی از این     شهیعاه کاست ند. قابل ذکر به مدینه بازگرداند

مـن حرمـت رسـول     ه دربـارة کـ خیـر دهـد    طالب جزاي خداوند به پسر ابی«اند، گفت:  همگی زن بوده

  ).183ص ،2 جتا،  یعقوبی، بیر.ك:  نیز؛ 415، ص1371(مفید، » را پاس داشت خدا

  پيامدها .چهار

اسـالمی، رویـارو بـا     در جامعـۀ  در تثبیت محوریت پیـامبر  امیر مؤمنانه گذشت، مجاهدت ک چنان

پیامدهاي آن تهدیـدها و سـپس پیامـدهاي     ،جارد. در اینک را تهدید می ه محوریت پیامبرکعواملی بود 

  شود: تبیین می امیر مؤمنانمجاهدت 

  پيامد تهديدهاالف. 

سازي نومسلمانان در جایگاه عوامـل فرهنگـی، و نسـبت     تفا به قرآن، منع حدیث، و مرجعکه اکگذشت 

اي محوریـت  عاملی سیاسی، تهدیدهایی بر عنوان به دادن رفتارهاي متصدیان خالفت به شخص پیامبر
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تردیـد، ایـن عوامـل محوریـت      ، بـی بیـت  اهل هاي در جامعه اسالمی بود. با وجود مجاهدت پیامبر

  رد. به دنبال این تضعیف، دو پیامد مهم رخ داد:ک را تضعیف می پیامبر

بـار تضـعیف    ها در جامعـۀ اسـالمی از آثـار زیـان     ظهور و رواج برخی بدعت: ها رواج برخی بدعت .1

هـا در تعـارض بـا سـنت نبـوي و بیـانگر پـذیرش         ه این بدعتکامبر بود. این در حالی بود محوریت پی

هـا   با تصریح به ظهور این بدعت از سوي مسلمانان بود. امام علی هایی در عرض سنت پیامبر سنت

 نـد، نکهـا مقابلـه    ایـن بـدعت   ۀبـا همـ   ندخواسـت  ه اگر میک ندردکاذعان  ،از آنها نمونه سی قریبو بیان 

  ).63ـ58ص، 8ج، 1363لینی، کر.ك: شد ( متفرق می انسپاهش

سیاسـی بـراي تخریـب     ةتـر از وجـود انگیـز    پـیش : هاي نادرست دربارة پیـامبر  برخی برداشت .2

اب ایشـان بـه رفتارهـایی همچـون رفتارهـاي      کهاي دال بر ارت با جعل گزارش رسول خدا شخصیت

توانسـت تصـویر ذهنـی     هـایی مـی   شه چنان گزارک خلفاي اموي و عباسی سخن به میان آمد و گذشت

هاي مجعـول در   ه وجود آن گزارشکباید افزود  ،باره این دگرگون سازد. در مسلمانان را از پیامبر عامۀ

  شده است. نی دربارة پیامبرکاف هاي نادرست و شبهه ساز برداشت برخی از منابع، متأسفانه زمینه

 عمروعـاص ه کـ ، شـایان توجـه اسـت    ادرست دربارة پیـامبر ن هاي دربارة چگونگی بروز برداشت

یافتن به دربار وي، به آنـان سـفارش    شد، پیش از بار معاویهه با گروهی از حمص عازم دیدار کهنگامی 

السـالم  «اما ایشان در اقدامی شگفت، در سالم به وي گفتند:  .با القاب خالفت سالم ندهند ،ه به اوکرد ک

 عمروعـاص و هم  معاویه). بر پایۀ این گزارش، هم 37ص، 5 جق، 1417(بالذري،  ! »علیک یا رسول اهللا

، معاویـه وه که آنان بـا مشـاهدة دربـار باشـ    کتۀ مهم این است کردند؛ اما نکدهندگان را سرزنش  آن سالم

ه چگونـه مـدعی   کـ پیامبر اسـت! در واقـع، گـزارش مزبـور بیـانگر آن اسـت        که او، خود یکپنداشتند 

ه جانشـین، خـود   کـ حتـی در آنجـا    ،شـود   شخص با خود آن شخص همسان پنداشته می کجانشینی ی

، در توجیـه  ه مـدعیان جانشـینی پیـامبر   کـ  جاهـایی پنداري نیست؛ تا چه رسد به  خواستار این همسان

 خوانی و رقص و موسیقی، ناجوانمردانه رسـول خـدا   چون آوازههماب به مفاسدي کو ارت مندي هعالق

  ).289ـ261، ص1383نجمی، ر.ك: ردند (ک معرفی می کارهامند به این  هرا نیز عالق

  امير مؤمنانپيامد مجاهدت ب. 

براي تثبیـت محوریـت    ۀ اطهارو دیگر ائم امیر مؤمنانوشش کها:  ها و جنگ مواجهه با دشمنی .1

 به پرپـایی سـنت   امیر مؤمنانناپذیر بود. اهتمام  راستی مجاهدتی خستگی اسالمی، به در جامعۀ پیامبر

ایشـان بـر   خـاص، اصـرار    طـور  بهشد و  میرو  روبه ارا با مخالفتک، آشگاهینبوي در دوران خالفتش، 

۱۲۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

نخسـتین جنـگ بـر ضـد      »جمـل «د. منجر شهاي جمل و صفین  بروز جنگ بهالمال  تقسیم بالسویه بیت

حضـرت  شـیوة   برافروخته شد. این دو، مخـالف  زبیرو  طلحهه آتش آن از سوي کبود  علیحضرت 

را  عثمـان خواهی  بودند؛ اما خون ایشانومتی ک، مخالف شیوة حطورکلی بهالمال، و  در تقسیم بیت علی

  ردند.کبهانه 

 ایشـان حتـی در جنـگ صـفین نیـز تـأثیر داشـت.        به سنت پیامبر علیحضرت بندي  پاي

آنـان  یکـار بـا   بـراي پ  مردم د و در فراخواندنرک تحلیل می اساس براینو یارانش را  معاویهدشمنی 

). در ایـن جنـگ،   133ص ،1370(منقـري،  !»  هـا و قـرآن   دشمنان سنت يپیش به سو«: ندفرمود  می

ه کـ  ،هـا  ایـن گـروه   يبه سوی...؛ االحزاب اعداء النّب یسیروا الخواند:  نیز چنین رجز می عمار یاسر

ه جویاي هدایت بـود،  ک به شخصی عمارهمچنین  .)142... (همان، صپیش تازید ،ندپیامبر اندشمن

 يهـا  بدر و احد و حنـین در زیـر پـرچم   در است که  یمواضع ما اینک همان مواضعه کرد کاعالن 

  ).440(همان، صداشتیم  پیامبر خدا

 گریختنـد. در   مـی  معاویـه بـه اردوگـاه    ایشـان ، برخی از جناح امیر مؤمناندر اواخر خالفت 

ه کـ المـال نقشـی اساسـی داشـت. هنگـامی       لسویه بیتبه تقسیم با علیحضرت اهتمام  ،باره این

ـ از  علیحضرت  و  علـی حضـرت   عـدالت  علـت آن را ، وي ندعلـت را پرسـید   اشـتر  کمال

ـ کنیز چنان  شماه اگر کو گفت  ذکر کردبه اشراف  معاویهحساب  هاي بی بخشش  تان، بـه سـوی  دنی

تصـریح   به امام حسن امهدر ن عباس ابن). همچنین 72و71، ص1، ج1353وفی، کآیند! (ثقفی  می

روي گرداندند  علیحضرت ، از رو ازاینردند. کالمال را تحمل ن ه مردم تقسیم مساوي بیتکرد ک

  ).23ص ،16ج، ق1378 ،الحدید بیاابن و به معاویه پیوستند (

 ترین مردم به سنت پیـامبر  عالم شهعایه به اذعان ک، امیر مؤمنان: ها توفیق در احیاي برخی سنت .2

و پـیش از   ندهـاي نبـوي بیشـترین اهتمـام را داشـت      )، به اجراي سنت255، ص2تا، ج (بخاري، بی ندبود

البالغـه،   نهـج ( ندردکردن سنت پیامبر سفارش کدر آخرین وصایاي خود، همگان را به ضایع ن انشهادتش

توفیـق  هـایی   نـه نموامـا در  نـد،  نکها را احیا  سنت همۀ ندگرچه نتوانستا یشان). ا195، ص149خ ، 1384

  :ها نمونهن تبیین برخی از ای نونک. اندیافت

 ،آن حضـرت ه نمـاز  کـ ردنـد  کنماز خواندند، اعالن  علی حضرت ه پشت سرکاز صحابه،  برخی

همچـون   ایشـان ه کـ گفته شده است  ،در توضیح این سخن .انداخت ایشان را به یاد نماز رسول خدا

؛ 404ص ،2 جق، 1417بـالذري،  ر.ك: ( نـد گفت بیـر مـی  ک، تاز آنو پس  وعکپیش از سجده و ر پیامبر
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ایـن سـنت را احیـا     ندبه سرعت توانسـت  علیحضرت ه کرسد  ). به نظر می33ص ،4جتا،  ، بیبخاري

 علـی حضـرت  چنانچـه   نده خود در صفین به شهادت رسید، اذعان داشـت ک، یاسر عماره ک د؛ چنانننک

ار، بـه فضـیلت   کـ داد، بـا همـین    انجـام نمـی   از آن و پس بیر پیش از سجدهکردن دو تکاري جز زنده ک

در مدینـه   معاویـه ه کـ ). بر همین اساس، زمـانی  404ص ،2 جق، 1417بزرگی دست یافته بود (بالذري، 

از نمـازت  «ه کردند کبیر نگفت، به او اعتراض کهنگام سجده و برپاخاستن ت ،نماز خواند و در نماز خود

  ).130، ص1ق، ج1400رد (شافعی، کا اعاده ناچار نمازش ر او به» !ربودي

 »بسم اهللا الرحمن الرحیم«دیگري نیز داشت و آن حذف  سبب معاویهاعتراض اهل مدینه به 

بلنـد و   علـی حضـرت  خواند (همـان).   این آیه را  ،، در نماز بعديرو ازایناز قرائت نماز بود. 

لینـی،  ک( نـد آورد  شمار مـی  ان پیشین بهمکهاي حا در نماز را از بدعت »بسم اهللا«ار نخواندن کآش

تـا،   (فخـررازي، بـی   ندخواند این آیه را بلند می ان)، و خود در تمام نمازهایش61ص ،8ج، 1363

، در علیحضرت ومت خود، با هدف محو روش ک). در برابر، امویان در تداوم ح204، ص1ج

از این اقـدام بـه سـرقت تعبیـر     دردمندانه  ). امام باقر206وشیدند (همان، صکار کمنع از این 

» تـاب خداسـت، ربودنـد   کترین آیه در  ه گرامیکبسم اهللا الرحمن الرحیم را، : «ندو فرمود ندردک

ه کـ تأیید کردنـد  تمان این آیه، کنیز با اظهار تأسف از  ). امام صادق19ص ،1جتا،  ، بیعیاشی(

ان قـریش را فـراري   کسان، مشـر  و بدین ندخواند بلند میخود  این آیه را در منزل رسول خدا

  ).266ص ،8ج، 1363لینی، کر.ك: ( ندداد می

در احیاي سنت بلند خواندن ایـن آیـه در    اطهار علی و دیگر ائمهحضرت ه مجاهدت کنهایت این

ق، 1400شـافعی،  ر.ك: شـافعی مـذهب نتیجـه داد (    سـنت  نظر از جامعۀ شیعی، در میان اهل نماز، صرف

 ار خواندن بسـم اهللا را سـنت دانسـته و در   کق) آش606ـ  544شافعی ( رازيفخره ک )؛ چنان129ص، 1ج

 ).206ـ203، ص1تا، ج رده است (فخررازي، بیکاستناد  علیحضرت باره به روش  این

، تحـریم  ، حج تمتع بود. خلیفۀ دوم متعۀ حج و متعۀ نساء را برخالف سنت پیامبرها نمونهاز دیگر 

رد و با مجاهـدت  ک، با تداوم تحریم متعۀ حج مخالفت عثماندر زمان  علیحضرت رد. در این میان، ک

نـون  کا سـنت  اهـل همـۀ   که اي گونه به، بازگردانده شد ل زمان رسول خداکم به همان شک، آن حایشان

الزم به ذکـر  ). 379ـ371، ص1383نجمی، ر.ك: دانند ( ز مییخالف دیدگاه خلیفۀ دوم، این حج را جا بر

ه کـ تـو  «از وي پرسـیدند:   علـی حضـرت  رد، ک حج جلوگیريگونه  از انجام این نعثماه چون کاست 

  ).46ص ،4ج تا، بی ،مسلم» (نی؟!کانجام داده است، نهی  ه رسول خداکاري کخواهی از  نمی

۱۲۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ایشـان  بندي به سنت نبوي در اصرار  در پاي علیحضرت  يها اي دیگر از مجاهدت نمونه

تقسـیم  «تقسیم بـا شـیوة خلیفـۀ دوم بـر پایـۀ      گونه  روي داد. این» بیت المال بالسویۀتقسیم «بر 

تـر از   ه پـیش کـ سانی همچون طلحـه و زبیـر شـد    کتعارض داشت و موجب اعتراض » تفضیلی

آیـا سـنت رسـول    : «نـد به آنان پاسخ داد علیحضرت الن داشتند؛ اما کهاي  المال دریافت بیت

؛ 384، ص1ق، ج1383قاضـی نعمـان،   .ك: ر» (است یا سنت عمر؟!اوارتر روي سز به پی خدا

ایـن سـنت را   خود  در دوران خالفت علیحضرت ). 41و40، ص7، جق1378الحدید،  ابی ابن

، گرچه ایـن سـنت از   ایشانپس از ند. هاي فراوان شد  و در این راه، متحمل دشواري ندردکزنده 

ارزش و آرمـان بـزرگ    کاما چونان ی، نار گذاشته شدکروایان جهان اسالم در عمل  سوي فرمان

اعـثم   ابـن ر.ك: رد (کاجراي آن را مطالبه  هارون الرشیداز  شافعیبر جاي ماند. بر همین اساس، 

(ابــوالفرج  شــهید فــخ) و نیــز 287) و در قیــام زیــد (همــان، ص378، ص8ق، ج1411وفی، کــ

برتـرین  ه در کـ قابـل توجـه اسـت    باره  این ) بر اجراي آن بیعت شد. در378تا، ص اصفهانی، بی

بشارت  مهدي موعودحضرت سطح آرمانی، بر پایه حدیث نبوي به اجراي این سنت از سوي 

  ).37، ص3تا، ج حنبل، بیبن  داده شده است (احمد

شـود:   ه در اذان گفتـه مـی  کـ از این معاویـه تر، از خشـم   پیش :داشتن نام پیامبر توفیق در زنده نگاه. 3

 ) و نیـز از فرمـایش امـام سـجاد    454ص ،3 ج ،ق1409سـعودي،  مر.ك: » (اهللا أشهد أن محمداً رسول«

ردنـد  ک چنـین مـی   آورنـد  دست به محمد رسالت نام را بدون ملک توانستند مردم میه اگر کمبنی بر این

با تصـریح   امیر مؤمنانه کنون باید افزود ک)، سخن به میان آمد. ا72و71ص، ق1370بن طاووس، (سید

اي براي ریاسـت، و   نام محمد را وسیله اگر قریشیان: «ند، فرمودنام پیامبر مان از حفظکبه ناگزیري حا

پرسـتیدند   روز نیز خدا را نمـی  کآوردند، پس از وفاتش حتی ی شمار نمی نردبانی براي عزت و امارت به

  ).298، ص20، جق1378الحدید،  ابی (ابن» شدند... و مرتد می

در جنـگ صـفین (منقـري،     عمروعـاص وسـیلۀ   بـه  برردن پرچمی از پیـام کچون برپا هماقداماتی 

 ،2 جتـا،   براي انتقال منبر پیامبر به دمشـق (یعقـوبی، بـی    معاویهوشش نافرجام ک) و 292و291ص ،1370

)، شــواهدي از دســتاویز قــرار دادن نــام پیــامبر از ســوي 26و25، ص3ق، ج1409؛ مســعودي، 238ص

و  شـناخت همگـان از پیـامبر    يمی بـه ارتقـا  ه اهتمـا کآن بی، مان براي حفظ قدرت خویش استکحا

  حضرت داشته باشند.آن اهتمامی به تأسی به 

ه کـ بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت      و امـام سـجاد   امیر مؤمنـان ه سخنان یادشده از کرد کباید اذعان 
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اعتقـاد، و   به آن حضرت بـی  جستند براي ریاست و قدرت خویش بهره می ه از نام پیامبرکدارانی  زمام

مانـده   جـاي  هاي بـر  گزارش ،باره این  بودند. درایشان ردن نام و یاد ک رنگ مکاصل، خواستار محو و یا در 

  اعتقادي است. روشنی بیانگر آن بی اما از نظر محتوا به، در منابع تاریخی، اگرچه از نظر تعداد زیاد نیست

رد وصـیت رسـول   کددر آستانه سفر به حج، با یـا  حجاجسبب شد تا  اعتقادي به پیامبر بی

هـاي آنـان، در تهدیـد مـردم عـراق       ها و بخشش بدي یکدربارة انصار مبنی بر پذیرش نی خدا

هاي شـما را   یکه نیکام  ردهکجسورانه بگوید: بر خالف وصیت پیامبر، به جانشین خود سفارش 

 ،3 جق، 1409 ؛ مســعودي،355ص ،13 جق، 1417هایتــان را نبخشــد (بــالذري،  نپــذیرد و بــدي

وفـه، بـرخالف رسـم    کنیز در آغاز خطابه تهدیدآمیز خویش در  ابیهبن  زیاد). سلف وي 146ص

ه کـ  )؛ چنان230ص ،2 جتا،  رد و نه بر پیامبر صلوات فرستاد (یعقوبی، بیکخطبا، نه خدا را حمد 

ه، صلوات بـر پیـامبر را   کشد تا در مموجب هاشم  با بنی زبیربن  عبداهللا، دشمنی ويمی پس از ک

  ).261همان، صر.ك: ند (کخطبۀ خود حذف  از

ومـت  کدر توضیح علت قیام خود، بر طاغوتی بودن ح علی زیدبندهنده،  انکبر پایۀ گزارشی بسیار ت

ه کـ بـودم   هشـام ه به شام داشت، گفت: من خود نزد کو با اشاره به سفري تأکید کرد اموي  هشام ۀخلیف

شـت؛  که اگر دستم به تو برسد، تو را خواهم کرد گفتم داد. من به آن م را دشنام می مردي رسول خدا

  ).165ق، ص1422اري به همنشین ما نداشته باش (ابوطالب زیدي،کگفت:  هشاماما 

بـودن وي،  » خلیفـۀ اهللا «، با ادعاي شفی حمیري ابنه شخصی به نام ک، گفتنی است هشامدربارة خود 

). 106و105، ص9ق، ج1417ست! (بالذري، دان جایگاهش را به صراحت برتر از جایگاه رسول خدا

ه کـ اموي مطرح شد. او با اسـتناد بـه این   کعبدالملدربارة خلیفه  حجاجنخست از سوي  گویی این گزافه

اهللا در میان بندگان خداسـت. پـس   خلیفۀ، کعبدالمل«رد: کست، تصریح س برتر از رسولِ اوکخلیفۀ هر 

  ).379ص ،13 جمان، (ه!» ز محمد و دیگر پیامبران برتر استاو ا

، جایگـاه  عبـدالعزیز  عمـربن در بخش وسیعی از دوران امویـان، جـز   ـ  مک دستـ   هکرسد  به نظر می

اي از بـدعت صـلوات بـر     نامـه  در بخش عبدالعزیز بنعمره ک آمد؛ چنان شمار می به پیامبرۀ خلفا همپای

(ابـن   لوات بـر انبیـا فرمـان داد   تفـاي صـ  کسخن گفت و بـه ا  سان با صلوات بر پیامبر خلفا و امرا هم

ر.ك: از صـلوات (  به معناي حذف آل محمـد  این فرمان البته. )241ص ،8جق، 1409وفی، ک هشیب ابی

  ردن آن بود.ک) و ابتر 372ص ،10 جق، 1420مقریزي، 

ه کـ شواهدي است  ، بعد دیگر ماجرااعتقادي به پیامبر نظر از ادعاهاي گزاف دالّ بر بی صرف

۱۲۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

داشـتند.   نگـاه مـی   خبر از جایگاه و شخصـیت پیـامبر   همگان را بی مانیکهد چنین حاد نشان می

حضـرت  ه وي بـر  که مردي چون شنید کرده است ک، و او نیز از دوستش نقل جاحظاز  مسعودي

 گویی؟ آیا پروردگار ماست؟! (مسعودي، چه می محمدفرستد، پرسید: دربارة این  درود می محمد

  ).32ص ،3 جق، 1409

روایان مانع شناخت مردم از خاندان  ، فرمانرو ازاینترین بودند.  و پرتالش ، بهترین معرِّفان پیامبر

عباس، امویـان را یگانـه    مردم شام تا پیش از خالفت بنی بر گزارشی ه بناک شدند؛ چنان پیامبر نیز می

البته پـس از آن نیـز عباسـیان    . )33ص ،همانر.ك: آوردند ( ر میشما به خویشاوندان رسول خدا

حضـرت  سـی،  که کرده است کایت کح مسعوديشناساندند.  خاندان پیامبر عنوان بهخویشتن را 

در  علیحضرت ه ک ردک دانست و تصور می ، و آن بانو را همسر پیامبر میرا پدر فاطمه علی

ه گـاهی حتـی   کـ بازتـاب ایـن واقعیـت اسـت      ایتکشته شده است (همان). این حکجنگ حنین 

  بسیار مخدوش و ناشناخته بود. اي درباره پیامبر  اطالعات شناسنامه

اسالمی، خود در معرض تهدید جدي بـود، بایـد    ۀدر جامع ه محوریت رسول خداکبراي فهم این

ر.ك: نـد ( ردک مـی  كسنجی خود تـر  ه اصحاب، بسیاري از نصوص نبوي را بر اساس مصلحتکدانست 

فایـت  کاز  ه برخی در رویـارویی بـا سـخن پیـامبر    ک )؛ چنان90ـ82، ص12، جق1378الحدید،  ابی ابن

  تر سخن به میان آمد. باره پیش این ه درک ،»تاب اهللاکحسبنا «قرآن سخن گفتند: 

 هایی در عرضِ سنت پیامبر و جز آن برپـا شـد و   ارا سنتکاسالمی آش ۀافزون بر این، در جامع

تـوان بـه روش تعیـین     گنجد. براي نمونـه، مـی   ، در این مجال نمیهاآنهمۀ ه تبیین ک رسمیت یافت

 نم سـنت کـ جانشـین تعیـین    اگر براي خـود  :باره، خلیفۀ دوم مدعی شد ه دراینکرد کخلیفه اشاره 

). در این سـخن، او بـا   260ص ،3 جق، 1410سعد، آن نیز سنت است (ابن نمکو اگر تعیین ن ،است

سـنت، و روش خلیفـه اول در تعیـین     کرد، آن را یکه پیامبر براي خود جانشین تعیین نکادعا  این

ه او این سخن را در اواخر حیات خـویش بیـان   کشمار آورد! ناگفته نماند  خود او را سنت دیگر به

و بـا   بـود خوانده » بدعت«ه کبل ،سنت ک، آن را نه ی»تراویح«تر، با ابداع نماز  پیش که درحالی رد،ک

حضـرت  ه ک، همین اساس براینسنت مبدل ساخت.  کدانستن آن بدعت، در عمل، آن را به ی کنی

اي اهل اسـالم، سـنت   «از تعیین امام جماعت براي نماز تراویح سر باز زد، فریاد برآوردند:  علی

در اصـل،   علـی حضرت ه ک). ناگفته نماند 63ـ62ص، 8ج، 1363لینی، ک» (!عمر دگرگونه شد...
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ر.ك: و بدعت را در تقابل با شـریعت و سـنت شناسـاند (    ندقسیم بدعت به خوب و بد را نپذیرفتت

  ).76و 68، ص1391؛ جعفریان، 176 ، خهالبالغ نهج

و شـماري از صـحابه و مسـلمانان     یـت ب و دیگر اهـل  امیر مؤمنانه مجاهدت کرسد  به نظر می

)، مـانع محـو   176ـ171ص ،2 جتا،  یعقوبی، بی: ر.كراستین (براي آگاهی از مجاهدت برخی از صحابه، 

سـتون   عنوان بهحضرت در جامعه اسالمی، آن شد و به حفظ و تثبیت محوریت  املِ نام و راه پیامبرک

هایشـان،   اند تا براي افعال و اندیشه ه مسلمانان همواره در تالش بودهکاصلی دین اسالم، انجامید؛ تا آنجا 

  اند. زده البته در این راه، گاه حتی دست به جعل مستند. بندبیا مستندي از حضرت رسول

هـاي   در حـوزه  استنادات دانشـمندان مسـلمان بـه رسـول خـدا      ةشواهد این سخن، حجم گسترد

 چـون خالفـت،  همه در مسـئله بسـیار بـااهمیتی    کتا آنجا ، هاست الم و مانند اینکگون تفسیر، فقه، اگون

ق، 1410سـعد،  ابـن ر.ك: شـد (  ردن جانشین از سوي پیامبرکن مدعی تعیین خطاب عمربن که درحالی

به تعیین پیامبر بود (شـریف   رکابوبردند جانشینی کادعا » ریهکب«)، بعداً گروهی به نام 261و260ص ،3 ج

الزم بـه  ). 287، 222و221، ص2ق، ج1426حـزم اندلسـی،    ابـن ر.ك: نیز ؛ 7، ص1، جق1410مرتضی، 

ه هـیچ گروهـی از مسـلمانان را    کـ ا در میان مسلمانان چنان تثبیت شد ه محوریت رسول خدکاست ذکر 

  ).29، ص1312ابوالمعالی، ر.ك: ه خود را پیرو سنت پیامبر ندانند (کنتوان یافت 

  گيري نتيجه

، از همان صـدر اسـالم، از سـوي عـواملی تضـعیف و      نگرش محوري امت اسالم به حضرت محمد

سـازي    مرجـع «و » منـع حـدیث  «، »تفـا بـه قـرآن   کا«ماتی همچـون  شد. در بعد فرهنگـی، اقـدا   تهدید می

در جامعه اسـالمی بـود. همچنـین در بعـد سیاسـی،       ، در تعارض با محوریت رسول خدا»نومسلمانان

دادند، و تا آنجـا    اب رفتارهاي ناشایست، چنان رفتارهایی را به پیامبر نسبت میکبا ارت دنیاي اسالم كملو

  ردند.ک می رنگ مکرا  و یاد پیامبرتوانستند نام  ه میک

، برآمـده از  در تثبیـت محوریـت پیـامبر    امیـر مؤمنـان   هاي ، مجاهدتهانظر از این تهدید صرف

در حفظ وحدت و هدایت امت اسالم بود. ایـن مجاهـدت    به نقش محوري پیامبریشان ایمان راسخ ا

اسـتناد بـه سـخن و روش    «، »با پیـامبر تعمیق پیوند همگان «، »شناخت همگان از پیامبر يارتقا«در 

 یافت. تجلی می» پاسداشت حرمت منتسبان به پیامبر«و » پیامبر

رسـول  ه بعثت حضرت ک ندردک ید میک، تأشناخت همگان از پیامبر يبا هدف ارتقا امیر مؤمنان

۱۲۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

رترین آفریـدگان  را ب پیامبرایشان ها، و روش ایشان روشن و استوار است. همچنین  انسان ةدهند نجات

هـاي   حضرت بـا اسـتقامت، پیـام   آن ه ک ندفشرد پاي می. و چنین ردک می و فرستاده برگزیده خدا معرفی

ه خـود بـراي رسـول    کـ ، ایشـان سپرد. همچنـین   بیتش پروردگارش را رسانید و پرچم حق را به اهل

را ایشـان   ت، فقـدان حضـر آن با هدف تعمیق پیوند معنوي و عاطفی مسـلمانان بـا    ند،برادر بود خدا

ردار بنـدگان  کـ و ایشـان را شـاهد    نددانسـت  را مستوجب پـاداش شـهادت مـی    انناپذیر و معرفتش جبران

و  نـد ردک    و بـه آن اسـتناد مـی    حضـرت، یـاد   آن همـواره از سـخن و روش   امیر مؤمنـان . ندخواند می

نهنـد،   ر جاي گام ایشـان نمـی  ه گام بکسانی را کو روش  ندخواند میأسی از حضرت فرامسلمانان را به ت

. داشـتند بودنـد، اهتمـام    ه نوادگان پیامبرکنظر ، از آن به حفاظت از حسنین ند؛ ایشانشمرد خطا می

  .ندشه، همسر حضرت پاس داشتیرا درباره عا همچنین حرمت پیامبر

ی ها و پیدایش برخ اسالمی، رواج برخی بدعت ۀدر جامع نندة محوریت پیامبرکعوامل تهدید

و دیگـر   امیـر مؤمنـان  را در پی داشت. در برابر، مجاهدت  هاي نادرست دربارة پیامبر برداشت

بسـم اهللا  «بیـر و بلنـد خوانـدن    ک، ماننـد گفـتن ت  هاي پیامبر ، به احیاي برخی سنتاطهار ائمه

ـ را در جایگا» المال بیت بالسویۀتقسیم «در نماز و حج تمتع منجر شد و نیز  »الرحمن الرحیم  که ی

و حفظ و تثبیت  ترین پیامد این مجاهدت، زنده نگاه داشتن نام پیامبر رد. مهمکآرمان دینی حفظ 

اند تا براي  ه مسلمانان همواره در تالش بودهکتا آنجا ، حضرت در جامعه اسالمی بودآن محوریت 

تی دسـت بـه   گرچه در این راه، گاه ح، بیابند هایشان، مستندي از حضرت رسول افعال و اندیشه

  اند. زده جعل مستند
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