
 

   

 

 27 -99/ 9391/ پایيز و زمستان دوم/ شماره اول/ سال تاریخنامه اسالمدوفصلنامه تخصصی 

 پيامبر در زمان حيات های امام علیتحليل و بررسی مأموريت
 1فرحين زهرا

 چکيده

و اهميت  در زمان حيات پيامبر های امام علیدر پژوهش حاضر مأموریت

بودن جانشينی امام توان با بررسی این مسئله منصوصآیا می شود.آنها بررسی می

توان غير از ادله آیات و را ثابت کرد؟ آیا می ازطرف خدا و پيامبر علی

دست آورد؟ کسی که ازطرف خدا ها را بهروایات باکمک عقل علت این مأموریت

شود باید بر انجام کارهای مهم توانایی داشته باشد و نقش مهمی در منصوب می

خوبی زندگی داشته باشد تا بتواند دین اسالمی که تا قيامت جاودانه خواهد بود را به

 های خاص امام علیرا با مأموریت حفظ کند. پژوهش حاضر نظر پيامبر

 دهد.توجه قرار میکند و علت واگذاری این مأموریت را موردبررسی می

وریت، ییی، مأمالمییر اسیییامبییپي ،یین علییمنيؤیییرالمییاميواژگان کليدی:        

 اریا.یجانشين، ت

 مقدمه .3

 .و دین اسالم را دین کامل معرفی کردفرستاد را برای هدایت مردم  مبرخداوند متعال پيا

ز ا دار و جاوید معرفی شد. زرارهرسيد تا قيامت پای هابه انسان با دست آن حضرتشریعتی که 

محمد هميشه تا روز قيامت  حالل»فرمود:  امام و حالل و حرام پرسيد درباره امام صادق

شریعت احکام و قوانينی  .(9/76، 9369)کلينی،  «حالل است و حرامش هميشه تا روز قيامت حرام

طور یعت را بهداوند این شرکه از طرف خدا وضع شده است. خ است برای رسيدن انسان به کمال

د ازیبع ت.یه اسیذاشتیود گیخ دهیعهر یب م یاب را هین کتیت اییاظیحفاست و  آورده رآنـقی در یکل
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می اسال هایبيشتر فرقهشده است، باقی مانده است. طور که نازلاین کتاب همانسال  9411 

 و منصوص بودن آن علیحضرت  جانشينی بهشيعه  .نظر دارنددر این موضوع اختالف

هيچ جانشينی برای  مبراهل سنت معتقدند پيا معتقدند. مطرف خداوند و پيامبر اکراز 

او فت که خال معتقدند ولی دانند،سنت ابوبکر را خليفه اول می های اهلفرقه .خود تعيين نکرد

که آیا  دور زد و دیدشریعت باید تاریا صدر اسالم را مسئله انتخابی بود نه انتصابی. برای حل 

است که . در روایات متعددی آمده ه است یا نهکسی را معرفی کرددر حيات خود  مبرپيا

 در این مورد نوشته شده است های بسياریکتاب جانشين تعيين کرده بود.برای خود  مبرپيا

 .موضوع این بحث نه بحث روایی است نه بحث تفسيریالله امينی. آیت از الغدیرمانند کتاب 

در حيات خود به کسی  مبرپياکند که آیا بررسی می را مبرپيافقط حيات حاضر پژوهش 

 ی اعتماد داشتبرای مثال اگر شخص خاص؟ کندقدر اعتماد داشت تا او را جانشين خود آن

های مأموریت اگر به شخص خاصی اعتماد نداشت باید داد وی خاصی را به او میهامأموریت

های مهم پس موضوع اصلی بررسی مأموریت کرد،تقسيم می تلفمهمی را بين اصحاب مخ

خالفت حضرت ولی شيعه  ،داندخالفت ابوبکر را منصوص نمیاهل سنت است.   مبرپيا

 شود.تعيين می لطرف خدا و رسوکه خليفه از  معتقدندد و ندانمنصوص می را علی

و اهميت آنها را بررسی  های امام علیمأموریت ،اعتقاد شيعه حاضر براساستحقيق بنابراین، 

 کند.سه مییمقا او آنها را با دیگر اصحاب رسول خدکند می

 حيات پيامبرزمان در  های امام علیمأموريت .2

 های قبل از هجرتمأموريت. 2-3

 سازی دعوت ذوالعشيره. دستور آماده2-3-3

پرورش یافت. وی اولين کسی بود  پيامبربود و با کفالت  پيامبراز کودکی کنار  امام علی

داشت. یکی کامل  یآگاه از استعداد امام علی ایمان آورد. بنابراین، پيامبر پيامبرکه به 

هاشم در داده شد تهيه غذا برای خاندان بنی به امام علی پيامبرهایی که توسط از مأموریت

دعوت  والعشيره بود. بيشترین و معتبرترین منابع تاریخی شيعه و اهل سنت این واقعه را نقل کردند. 

 کند:روایت می طبری از امام علی
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ْنِذْر  و  » چون آیه
 
ِبين أ ر 

ْ
ق

 ْ
َ  اأ ت  ير  شیِ مرا خواست   مبرپيا( نازل شد 294 )شعراء: «ع 

کیه نزدیکان خودم را بيم دهم و سیییخت دلگيرم که اسیییت خیدا فرمیان داده  گفیت و

مد و آو خاموش ماندم تا جبرائيل  کنندمیمن بدی  با کنمدانم وقتی سییخن آغاز می

اینَ . کندای انجام ندهی خدا عذابت میگر آنچیه را فرمیان یافتهمحمید اای  گفیت

سیییاز و ران گوسیییفندی بر آن نه و ظرفی پر از شیییير کن و بنی عبدالمطلب را طعامی ب

آنچه فرموده بود  فراهم آر کیه بیا آنها سیییخن کنم و فرمانی را که دارم برسیییانم. گوید 

ابوطالب و حمزه و  .بودند بيشیییتریکی کمتر یا  تنبکردم و قوم را بخوانیدم کیه چهیل 

فراهم شیییدند گفت تا طعامی را که سیییاخته عباس و ابولهب در آن ميان بودند و چون 

رفت و به دندان پاره برگپاره گوشتی   مبرپيارا پيش آوردم  و چون آن بياوردم ،بودم

گوید قوم غذا خوردند و  .آغاز کنيد خدابه نام  گفت کرد و در اطراف ظرف انیداخت و

برای همه  که غذایی را است او قسیم به خدایی که جان من به فرمان نبود.چيزی کم 

 (3/166، 9375)طبری،  .خوردآورده بودم یکيشان می

مبعوث شد امام   مبرپياگویند وقتی این روایت در منابع مختلف آمده است. برخی می 

آید که ابتدای دعوت ( این سؤال به  هن می2/273، 9312سال داشت. )کلينی، 92تا  9 علی

سازی چنين کاری مأموریت را برای آماده  مبرآیا پيارسالت و اولين تجمع آل عبدالمطلب است. 

سپرد که لياقت باید این کار را به کسی می مبرساله سپرده است؟ پيا 99یا  91به یک نوجوان 

درستی این مأموریت را انجام دهد. ازطرف دیگر وقتی کسی دعوت او عقلی داشته باشد تا بتواند به

بعد از من  به بنی هاشم گفت امام علی مبرپذیرفت پيا را اجابت نکرد و فقط امام علی

برخی ابوطالب را مسخره کردند که از این به بعد باید از  علیدليل سن کم امام جانشين است. به

 مبرپيا(. چه علتی وجود داشت که 9/569، 9399پسر خود اطاعت کنيد )ابن بابویه، 

هم نتيجه درستی داشت و این دعوت هيچ  مبرپيارا انتخاب کرد؟ تصميم  اميرالمومنين

لياقت چنين  دانست که فقط امام علیاز قبل می مبرپيانقضی از نظر اجرایی نداشت. پس  

 مسئوليتی را دارد.

 شب هجرتدر در مکه  علی امامدستور ماندن . 2-3-2

داستان اصل  های زیادی در کتب تاریخی ثبت شده است. درروایت مبرمورد هجرت پيادر

هایی در نقل روایت بين مورخين ی تفاوتئچند در موارد جز تالفی نيست هراخ هجرت هيچ

در مکه در شب هجرت هيچ اختالفی بين  علیامام ولی درمورد گذاشتن ، وجود دارد

 گویند:می تاریخ طبریو  یعقوبینيست. بيشتر منابع معتبر مانند مورخين 
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را و ...  طعام ،کردن سییواری، آمادهزمينه برای هجرت کردندسیتور فراهم  مبرپيا

ش گفت که اگر پسییر ابی قحافه پي علیامام به  مبرپيا داد. علیامام به 

به او بگو که من به غار ثور رفتم و برای من غذا و بلدی بفرست تا من را به مدینه  تو آمد

 (3/999، 9375)طبری،  .هدایت کند و مرکبی برای من بخر

که را در مکه گذاشت درحالی پا افتاده امام علیبرای کارهای کوچک و پيش پيامبرآیا 

که  پيامبرهای اخالقی بود؟ یکی از مهمترین ویژگی پيامبرهميشه درکنار  امام علی

( که هر دو فریقين آن را قبول 3/149، 9375قبل از هجرت به آن شهرت داشت امين بود )طبری، 

 گذاشتند. بنابراین، وقتی پيامبربه امانت می پيامبردارند، پس مردم امور مهم خود را نزد 

های ندن امانتقصد هجرت به مدینه را داشت امانات مردم نزد او بود. درنتيجه اولين اقدام او بازگردا

 های مردم را به کسی بسپارد که مثل خودش امين باشد و امام علیمردم بود، پس الزم بود امانت

سه شب در مکه  امام علی»گوید: را در مکه گذاشت تا امانات مردم را به آنها برگرداند. طبری می

 «پيوست  کارش تمام شد به پيامبر بود به صاحبانش داد و وقتی  ها را که پيش پيامبرماند و امانت

اعتماد داشت.  بيشتر از همه به امام علی (.  این یعنی پيامبر3/999، 9375)طبری، 

سخن گفت و تمام مسئوليت خود را به او واگذار  ایشان درباره هجرت به مدینه فقط با امام علی

 کرد و از مکه خارج شد.

 در شب هجرت  مبرپيادستور خوابيدن در بستر . 2-3-1

آسيبی برساند. بعد از درگذشت  در زمان حيات ابوطالب کسی جرأت نداشت به پيامبر

هاشم نتوانستند دليل ترس از بنیکرد؛ زیرا به ابوطالب قریش شروع به آزار و ا یت پيامبر

همه  وصورت مستقيم بکشند. بنابراین در دارالندوه جمع شدند تا تصميم بگيرند را به پيامبر

وارد  ای بر پيامبربر این رأی موافق شدند که از همه قبایل یک نفر دلير بياید و هر کدام ضربه

، 9375)طبری،  «امشب بر بستر خویش مخواب» :آمد و گفت کند. جبرئيل نزد رسول

. بخوابد تا او را بکشند (. چون شب شد بر در خانه او گردآمدند و مراقب بودند تا پيامبر3/991

 برای حفظ جان خود و با ا ن الهی از مکه به مدینه رفت و شب هجرت به امام علی  پيامبر

 مبر. پيا«رسدبر بستر من بخواب و جامه سبز حضرمی مرا بپوش که آسيبی از آنها به تو نمی»گفت: 

گویند (. برخی از مفسرین می3/999، 9375کرد )طبری، هنگام خفتن این جامه سبز را به تن می

نازل شده است.  پيامبرو خوابيدن او بر بستر  سوره بقره در شأن امام علی 217که آیه 



 

   

 

23 

 

اولين بار نبود بلکه در شعب ابی طالب بارها  برای امام علی پيامبرخوابيدن بر بستر 

خواباند؛ زیرا احتمال را بر بستر آن حضرت می امام علی ابوطالب برای حفظ جان پيامبر

نيز بسيار  پيامبرشبانه قریش به آن حضرت بود. خوابيدن در شب هجرت بر بستر حمله 

 خطرناک بود.

 های بعد از هجرتمأموريت. 2-2

 به مدينه بعد از هجرت فاطمهحضرت آوردن . 2-2-3

ل پس الزم بود قب بازگشتی در کار نيست، ،یعنی از مکههجرت طرف مدینه رفت. به مبرپيا

همراه و ایشان را با خود  اطالع دهد فاطمهحضرت از اینکه به دیگران خبر دهد اول از همه به 

. هيچ کس حتی رسيدطرف خدا میاز  زمان دقيق هجرت مشخص نبود و این امر باید کند؛ زیرا

اموس ن که چرا. حال این سؤال مطرح است از زمان دقيق هجرت خبر نداشت نيز مبرپيا

پس خطر برای او  ،را با خود نبرد خطر راه فاطمه دليل؟ اگر بهگذاشتخود را بين کفار جا 

ارها فرزندی را که بخواهد هجرت کند چگونه تکفظ جان می. کسی که برای حدر مکه بيشتر بود

رفت؟  بين دشمنان گذاشت ورا ( 2/949 تا،بی این فرزند پاره تن من است )ابن سعد، استگفته 

محافظت  داد تا از خانواده خود در مکه بود؟ آیا به کسی مأموریت آیا محافظی برای فاطمه

را داشت؟  مبرپيار برساند؟ چه کسی توانایی حفظ جان دخت مبرپيارا به  کند تا او

 علیرا آورد و هنوز با او ازدواج نکرده بود. امام  حضرت فاطمه امام علی» گوید:وبی مییعق

، 9379)یعقوبی، « فرود آمد رفت و روز را پنهان بود تا به مدینه رسيد و با رسول خداشب را راه مي

9/419). 

 هادر جنگ علیبه امام  پرچمداری. 2-2-2

 دارشجاع علم یفرد هایکی از رسوم دوران صدر اسالم حتی قبل از اسالم این بود که در جنگ

 علیامام جز جنگ تبوک بهها است که در تمام جنگ روایات متعددی .دار لشکر بودیا پرچم

را چهار فضيلت است که احدی جز او  علیگوید: امام ابن عباس می دار لشکر بود.پرچم

 ندارد: 
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 او؛ نماز گزارد ااو نخسیییتين فرد در ميیان عرب و عجم اسیییت که با رسیییول خد

ثابت و  است که در جنگ احد با پيامبراو ار حضیرت در همه نبردها بود؛ دپرچم

 (4/997، 9414)ابن ابی الحدید،  .که همه مردم گریختندد درحالیاستوار مان

 در مدينه در جنگ تبوک علیامام جانشينی . 2-2-1

های دفاع از مدینه با سختیبرای  مبرپياجنگ تبوک جنگی ميان مسلمانان و روم بود. 

 نها مانع شرکت و. آمنافقان در این زمان نقش مهمی داشتند. کردتبوک حرکت فراوان به سمت 

را در سر داشتند. وقتی  مبرپيابودند و نقشه قتل  مبرپياهمراهی مردم مدینه با 

های منافقان جلوگيری را در مدینه گذاشت تا از فتنه علیامام  از مدینه خارج شد مبرپيا

 ،تو را خوش نداشت و با خود نبرد مبرپيا گفتندمی علیامام آنها به  دليل به همين .کند

گفتند:  علیامام و به و در مدینه مانده بودند  ه بودندرا بهانه کردراه  گرما و سختی برخیالبته 

 .«نرفته است مبرپياو همراه است جویی کرده علی هم از ترس گرما و دوری راه و مشکالت آن بهانه»

   :گویدق میطبری به نقل از ابن اسحا

گذاشییت و گفت با  را به سییرپرسییتی خانواده خود در مدینه علیامام  مبرپيا

 منافقان شییایعه .کرد خودآنها بماند و سییباع بن عرفطه غفاری را در مدینه جانشییين 

همراهی وی را خوش نداشیییت و چون  ؛ زیراجا گذاشیییترا به علیامام که  کردند

جرف به  سییالح برگرفت و بيرون شیید و در علی بگفتند اماممنافقان این سییخن 

ی گذاشتای جاند که مرا بهمنافقان پنداشته خدامبر اای پي رسیيد و گفت مبرپيا

را برای و ت اند. منگفتهدروغ  گفت  مبرپيا. همراهی مرا خوش نیداشیییتی چون

مگر خوش نداری  باش.و خانه من  خودبرگرد و مراقب خانه  .کارهای اینجا واگذاشتم

جز اینکه از پی من پيامبری  بود. که برای من چنان باشیی که هارون برای موسی

. )طبری، راه سفر پيش گرفت مبرپيامدینه بازگشیت و  به علیامام  .نيسیت

9375 ،4/9234 ) 

 در مدینه چه بود؟ علیامام اول اینکه علت گذاشتن : اینجا دو موضوع قابل بحث است

 مبرپياکنی چرا من را با خودت همراه نمی سؤال کرد علیامام دوم اینکه هنگامی که 

  ری،)بال« انت مّنی بمنزلة هارون من موسی»اند: روایی گفته یک جمله گفت که کتب تاریخی و

 یچنين مثال مبرپياباید بررسی شود که چرا  چه بود؟ مبرپيا( منظور 2/92، 9497

آمده است  داشت؟ در آیات قرآنی آورد؟ هارون چه جایگاهی برای موسی برای امام علی

هم  وندخدا او کند و در رسالتش شریک شود. موسی از خدا خواست که برادرش هارون را وزیر
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 لِ ». پذیرفت
ْ

ل ْهلِ ی و  اْجع 
 
 ِمْن أ

ً
ِزیرا ِخ ی و 

 
ْزرِ ی هاُرون  أ

 
ُدْد ِبِه أ

ْ
ِرْکُه فِ ی اش

ْ
ش

 
أ ْمرِ ی و 

 
 و  ی ک  ی أ

ً
ِثيرا َ  ک  ح  بِّ ُنس 

وتيت  
ُ
ْد أ

 
 ق

 
قال

ً
ِصيرا َ  ُکْنت  ِبنا ب   ِإنَّ

ً
ِثيرا ك  ک  ُکر 

ْ
ذ َ  یا ُموسی ن   

 آمده استدر آیات دیگر . (36 )طه:« ُسْؤل
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 شد. در اینجاماند جانشنين او میزنده می اگر هارون بعد از موسی .(942)االعراف: 

تو نسبت به من هارون برای » فرماید:و میدهد را مورد خطاب قرار می علیامام  مبرپيا

کنند که او در حيات برخی اشکال می .«هستی مبرپياهستی یعنی، تو جانشين  موسی

 . در جواب این اشکال باید گفتمبرپياجانشين او بوده است نه بعد از حيات  مبرپيا

ن چگونه ممک ، پسکندجانشين تعيين می شبرای خود ی از مدینه خارج شدوقت مبرپياکه 

دی در ادیان پيشين پيامبرهای زیا نکرده باشد؟ خود جانشين تعيين است که برای بعد از رحلت

ا پس اسالم بدون محافظ چگونه ت ،برای تبليغ تعيين شدند و باز هم شریعت دچار تحریف شد

 این حدیث نکات بسياری دارد: قيامت پابرجا بماند؟

در کارش بود، پس  موسی حضرت هارون وزیر و شیریکآید که به دسیت می قرآنآیات از  -

 بود. مبرپياجز نبوت شریک به والیتنيز در امر خالفت و  علیامام 

نيز چنين  علیامام  و بودنزد خدا و پيامبرش  موسیییحضییرت هارون برترین فرد قوم  -

 (.9/731، 9311)کلينی،  بود

يز جانشییين ن علیامام  و بوداو  در غيبت موسیییحضییرت مطلق خليفه  طورهارون به -

 (3/166، 9375)طبری، در غيبت آن حضرت بود.  پيامبر

 پيامبرتصیییریح به نيز علیامام  و بود موسییییحضیییرت ترین فرد قوم هارون عالم -

 (  9/739تا، . )ابن بابویه، بیبود پيامبرترین فرد بعد از عالم

پشییت و با این کالم  کردنيرومند و محکم  را با برادرش هارون موسیییحضییرت خدا پشییت  -

 (  395، ص9414است. )ابن مزاحم،  هم امام علی پيامبر

 (33ود. )احزاب: نيز چنين ب علیامام از خطا و نسيان بود و  معصومهارون  -

 برائت برای مشرکين ورهاعالم س. 2-2-3

او را ساالر حج کرد.  آن را با ابوبکر فرستاد و پيامبروقتی آیات اول تا چهلم سوره برائت نازل شد 

د الحليفه رسيسوی مکه رفت و چون به منطقه  یاز مشرکين به پيامبراو برای ابالغ برائت خدا و 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
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دنبال او آمد و آیات را از ابوبکر گرفت و خود به طرف مکه رفت. به امام علی پيامبربه دستور 

ای پيامبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد آیا چيزی درباره من نازل » :بازگشت و گفت پيامبرابوبکر پيش 

)طبری، « دار بالغ نشودگفت نه، ولی هيچ کس جز من یا کسی از من عهده پيامبرشده است؟ 

(. تاریا اهل سنت و شيعه هر دو این واقعه را  کر کردند. در کتاب یعقوبی آمده 4/9253، 9375

فرمود ازجانب تو  چيزی درمورد من نازل شده است پيامبرپرسيد  امبرپيوقتی ابوبکر از »است: 

(. سؤالی که در 9/449، 9379)یعقوبی،  «کسی حق رساندن پيام ندارد، مگر کسی که از اهل تو باشد

را فرستاد؟ جواب این سؤال در  نرفت و علی پيامبرشود این است که چرا اینجا مطرح می

(. 9/93تا، )مغربی، بی «ای علی تو از منی و من از توأم»فرمود: ست که میآمده ا پيامبراحادیث 

 امبرپيگوید که برای القای سوره یا خودت برو یا کسی را بفرست که از تو باشد و وقتی خدا می

است )آل  پيامبرنفس  کند و این داللت است بر اینکه امام علیرا انتخاب می امام علی

باشد نه کسی دیگر. این نص   تواند جای پيامبرمی آیه مباهله( و فقط امام علی 69عمران: 

 از طرف خداست و این انتخاب، انتخاب الهی است.

 گيرینتيجه .1

هایی مانند دنبال حقيقت باشد با کمی دقت و تأمل در تاریا بدون اینکه که نياز به دليلکسی که به

های عالم بود و تمام مصلحت مبرپياتواند به حقيقت برسد. آیات و روایات داشته باشد، می

دانست و از استعداد تمام افرادی که در کنار آن حضرت بودند، آگاهی خوبی میامت اسالمی را به

های زیادی را مأموریت مبرپيااش مسؤليت داشت. داشت. بنابراین، هرکس براساس توانایی

های امام ها از جهات مختلف با مسؤليتاگر تمام آن مسؤليتکرد. بين اصحاب تقسيم می

به امام  مبرپياهایی که های فراوانی دارد. با بررسی مأموریتمقایسه شود، تفاوت علی

است را ثابت  توان استمرار باب هدایت که همان جانشينی امام علیسپرده است، می علی

 کردن دليل عقلی قابل فهم است.تاریا و اقامه کرد. این امری روشن است که با مرور
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