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 چکیده
ساز و  این جنگ سرنوشت ممههای  با عمرو در جنگ احزاب، از برهه مبارزه امام علی

هر کداام بدا توجده بده     از دالیل شکست مشرکان بود. عالمان به این واقعه توجه داشته و 
در منداب  سدنی و   انا. در این مقاله این مبدارزه را   رویکرد مذهبی خود، به نقل آن پرداخته

نتیجده  ن مناب ، بده ایدن   یتاریخی ا –شیعه بررسی کرده، پس از تطبیقِ مستنااتِ روایی 

رسیایم که نوعِ نگاهِ عالمان سنی و شیعه، در انعکداِِ الدل ایدن جریدان و جز یدات و      
انا، امدا در   خصولیات آن، متفاوت است. عالمان شیعه، این واقعه را به تفصیل بیان کرده

میان عالمان اهل سنتی که در این مقاله بررسی شانا، واقای بیشترین جز یات و طبری و 

و   انا. گروهی نیز الل ایدن جریدان را نقدل نکدرده     ن جز یات را بیان کردهاثیر کمتری ابن
انا. بنابراین، چهار نوع دیاگاه کلی در میدان عالمدان اهدل     گروهی دیگر آن را انکار کرده

 . بیان واقعه بده همدراه جز یدات     1آیا:  سنت درباره این رویااد مهم تاریخی، به دست می
 .. انکار الل واقعه4ان نکردن الل آن  . بی3. بیان مختصر واقعه  2
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 مقدمه
ق.  باا عرارو    04)م مورخان، محهثان و مفسران شايهه و سادم مراارز  اماام علام     

 اناه.  در جدگ خداهق را در مداابم ملتلاح تحليال و بررسام  ارد        1ق.  5عرهود )م بن
مطالهه آرای آنان، به شداختِ رويکردهای گوناگون به اصل و جزئيات اين واقهه  را   

با عررو را در مدابم فريقين تا پايان قارن   در اين مقاله، مرارز  امام علمخواهه  رد. 
ايم. بدابراين محهود  پژوهش، مدابهم است  ه  هفتم، به ترتيب زمان تأليح بررسم  رد 

هجری نگاشته شه  است؛ زيرا مدابم پس از قارن هفاتم درباار  ايان     تا پايان قرن هفتم 
پژوهش، بيشتر تکرار مدابم قرلم است و مطلب جهيهی را بازگو نکرد  است. هرچدين 

شه ، با سه رويکرد تاريلم، حهيثم و تفسيری  برای داشتن تحقيقم جامم، مدابم گزيدش
 انتلاب شه  است. 

ن دربار  اين واقهه مهم تاريلم بايه به اين پرسش برای شداخت بيشترِ ديهگا  فريقي
پاسخ داد  شود  ه مورخاان، محاهثان و مفساران سادم و شايهه، اصال ايان جرياان و         

 های آنها وجود دارد. انه و چه تفاوتم بين ديهگا  جزئيات آن را چگونه گزارش  رد 
توايم  رم ها و روش تحليل مح ای در گردآوری داد  اين پژوهش، با روش  تابلانه

های مورخان، محاهثان و مفساران اهال     تطريقم ، به بررسم ديهگا  –و  يفم )توصيفم 
هاای مراارز  اماام     بررسم گزارش»سدت و شيهه پرداخته است. در اين راستا، در بلش 

، با توجه به تاريلم بودن موضوع، ابتها آثار تاريلم، سپس حهيثم و «با عررو علم
اين مقالاه درصاهد   انم، بررسم شه  است. شيهه به ترتيب زمپس از آن تفسيری سدم و 
هاای   شه  نيست؛ بلکه درصهد مقايساه گازارش   های گزارش بررسم صحت و سقم داد 

هاا بررسام نشاه  و تدهاا در      شه  در مدابم است. بدابراين ميزان صحت و سقم داد  بيان
 طور اجرالم بررسم شه  است.  برخم موارد، به

مأخذ خهو انهاختن خصام  »ای  وتا  با عدوان  رارت است از مقالهپيشيده اين بحث ع
در بيتِ: او خهو انهاخت بر روی علام، افتلاار    بر روی حضرت اميرالرؤمدين علم

ادبياات   فصالدامه تلصصام  نوشته محرود مههوی دامغاانم،  اه در   « هر نرم و هر ولم
ايان واقهاه در   چاپ شه  و مؤلاح باه مصهرشداسام بلشام از      2و  1، شرار  فارسم

از علام  »ای ديگر باا عداوان    پرداخته است. نيز محرهحسن فؤاديان مقاله مثدوی مهدوی
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فصالدامه  نوشاته اسات   اه در     « مثداوی مولاوی  آموز اخالص عرل )مداقب علوی در 
مدتشار شاه  و باه     161و  161، شارار   دانشکه  ادبيات و علوم انسانم دانشگا  تهران

پرداخته است. نيز بلشام   مثدوی مهدویو عررو در  م علمبررسم بازتاب مرارز  اما
، نوشته سايه  «در برابر مشر ان های پيامرر در جدگ نقش حضرت علم»مقاله از 

 هام از ايان   ، در اين بار  است. هيچ6، شرار  سلن تاريخشه  در  قاسم موسوی، چاپ
رداخته اسات. عاالو    مقاالت، به بيان و بررسم  امل اين گزارش در مدابم دست او  نپ

 هايم  ه دربار  ساير  نراوی ياا ساير  اماام علام       بر اين مقاالت، در برخم از  تاب
الصحيح مان  توان به  نوشته شه ، اين مرارز  نيز بيان و تحليل شه  است  ه از جرله مم

طاور   تأليح جهفرمرتضم عاملم اشار   ارد. باا وجاود ايان تاا دون باه       سيرة الدرم
عراهود در   با عررو بان  مدظم و تطريقم هيچ اثری به مرارز  امام علممستقل، مهوّن، 

باا عرارو از    مدابم فريقين نپرداخته است. بدابراين شايسته است تا مرارز  امام علام 
 طور مستقل بررسم شود.  ديهگا  فريقين به

 جنگ خندق 
آن  در سا  پدجم هجری بود و پس از جدگ خدهق )احزاب  يکم از غزوات پيامرر

اتفاق افتاد  ه قريش برای از بين بردن اسالم با يهوديان و ديگر قرايل مشرک هرهسات  
و با لشکری انرو ، آماد  نررد با مسلرانان شه. هدگامم  ه خرر اين تصريم باه مسالرانان   

ق.  در اطارا    66رسيه، قرل از آنکه به مهيده برسده، باه پيشادهاد سالران فارسام )م     
شه؛ بدابراين مشر ان نتوانسته از آن عرور  دده و پشت آن اردو زدنه  ده  مهيده خدهقم 

 ه چهار هزار نفر از آنان، به   66)هران، د  هزار نفر بودنه  مشر ان.  2/54: 4044سهه،  )ابن
: 4041)واقاهی،  پيرانان آنها بودناه   صه شتر، از قريش و همهررا  سيصه اسب و هزاروپان

وچهارهزار نفر ذ ر شه  اسات؛ ايان در حاالم     بيست . در بهضم مدابم تههاد آنان 2/006
. محاصر  مهيده پاانزد  روز   2/66: 4044ساهه،   )ابناست  ه مسلرانان، سه هزار نفر بودنه 

ه به محاصر  و تيرانهازی گذشت، جاز  . در اين مهت   2/004: 4041)واقهی، طو   شيه 
. در اين غزو ، شش  2/512: 4631)طرری، با عررو، جدگم روی نهاد  مرارز  امام علم

، ساور  بقار    240. آياه   2/015: 4041)واقاهی،  مسلران شهيه و هفت مشرک  شته شهنه 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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شاه    درباار  جداگ خداهق نااز      سور  احازاب  25ا1و آيات  سور  نساء 55ا54آيات 
  . 015-010)هران، است 

 عبدود   با عمرو بن جزئیات واقعه مبارزه امام علی

 . منابع تاریخی اهل سنت 1
مسلرانان در محاصر  قريش بودنه و مشر ان  ه گرفتاار ساردی هاوا و  رراود آذوقاه      

ق.  از خدهق عرور  دده. آنان جاای   64رفتده به سر ردگم ابوسفيان )م بودنه، تصريم گ
ق. ، عرارو   5عرهاهلل )م  ق. ، نوفل بن 45جهل )م  ابم بن  عرضم يافتده، سپس عکرمة  م
گر توانستده از خدهق عرور  دده و ابوسفيان و ديگران، آن طار   يعرهود و تههادی د بن

. بارای   2/220تاا:   هشاام، بام   ، ابان 2/014: 4041اقاهی،  )و دداه   مانهنه تا بريده آنهاا چاه مام   
ای، جلاوی محال عراور را     باه هرارا  عاه     جلوگيری از عرور بيشتر آنان، امام علم

. عرارو در حاالم  اه برانگيلتاه شاه  باود و در پام         2/220تاا:   هشاام، بام   )ابان گرفتده 
زدم، صاهايم خشان   از بس فريادِ ]هل من مرارز[ »خوانه  ه:  بود، رجز مم 2خونلواهم

برخاست و اعالم آمادگم  رد. اين اتفاق تاا ساه    ؛ امام علم«شه و  سم پاسخ نهاد
شرشير خود را  بار تکرار شه و  سم جز ايشان، اعالم آمادگم نکرد. بدابراين پيامرر

خهاوناها او را يااری   »داد و با دست خود عرامه بر سرش پيچيه و فرماود:   به علم
تاو در جاهليات   »در حالم  ه پياد  و عررو سوار  بود، به او گفت:  سپس ايشان 3«. ن!
پس از تأيياه  «.  دم گفتم هر س سه حاجت از من بلواهه، حترا يکم را اجابت مم مم

دعوت  رد، ولم او  اهلل او را به ايران به خهای يکتا و رسالت رسو  عررو، علم
لم عررو بر مرارز  اصارار  ارد.   آن بود  ه برگردد، و قرو  نکرد. خواسته دوم علم

 ردم هيچ عربم  فکر نرم»سومين درخواستِ حضرت جدگ بود. عررو خدهيه و گفت: 
و از حضرت خواست برگردد. هرچدين با بيان ايدکه « مرا در جدگيهن، به بلل متهم  ده

، بار اراد  خاود بارای    «جوان را بکشم، پاهرت هردشاين مان باود     خوش نهارم تو تاز »
با بيانِ  ا دو ساللورد  قريش، يهدم ابوبکر و عرر، تأ يه  رد؛ اما امام علمجدگيهن ب

گر به مرارز  دعوت  ارد. عرارو اناهوهگين، از    ي، او را بار د«دوست دارم تو را بکشم»
 اسب فرود آمه و آن را پم  رد.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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آن دو به يکاهيگر نزديا  شاهنه، غرااری برخاسات  اه آن دو را       »گويه:  جابر مم
)واقاهی،  او را  شاته اسات    ، پس از آن، تکرير شديهيم و دانستيم  ه علمديهيم نرم
هشام  ه ملتصرتر از واقهی است، به رجاز خواناهن    . در گزارش ابن 2/014-014: 4041

، به امام علام  عررو، ترسيهن مسلرانان، اعطای شرشير و عرامه از سوی پيامرر
و ترايل عررو برای مرارز  با خليفه  شانيجوان بودن ا در حق وی، تاز  دعای پيامرر

ن شهری مدساوب باه اماام    ي. هرچد 2/225تا:  هشام، بم )ابنای نشه  است  او  و دوم اشار 
 ده  ه بيانِ فضايلت، شاجاعت، جاوانرردی و يااری      اسحاق نقل مم را از ابن علم

لام شا    ا ثر اهال ع »ايشان از دين خها و رسو  خهاست؛ ولم در پايان با اين بيان  ه 
 داه   ، در انتسااب اشاهار باه ايشاان تشاکي  مام      «باشه دارنه اين اشهار برای علم

تاا:    ثيار، بام   )ابن ده، بهون آنکه رد  ده   ثير آن را نقل مم ؛ ولم ابن 2/225تا:  هشام، بم )ابن
هشاام، ملتصار اسات، اماا بارخال  وی باه        سهه نيز هرچون ابان  . گزارش ابن 0/445

در حق اماام   و دعای پيامرر ريافت شرشير و عرامه پيامرررجزخوانم عررو و د
: 4044ساهه،   )ابان  داه   وگوی بين امام و عررو را گزارش نرام   ده، ولم گفت تصريح مم

: 4041؛ ذهرام،  2/510: 4631)طراری،  هشام است  . گزارش طرری و ذهرم هم شريه ابن 2/52
2/214 . 

عرهاهلل  شته شه. دربار   اما نوفل بن پس از  شته شهن عررو، هرراهانش فرار  ردنه
ايدکه چگونه و چه  سم او را  شت، سه نظريه وجود دارد: در برگشت، اساب وی در  

؛ 2/014: 4041)واقاهی،  خدهق افتاد و مسلرانان آن قهر سدگ باه او زدناه تاا  شاته شاه      
وی از  باران او توسط مسالرانان،  ؛ پس از سقوطِ در خدهق و سدگ 4/605: 4041باالذری،  

به خدهق رفات و او را  شات    آنان خواست بهتر از اين او را بکشده، پس امام علم
ق.  بر نوفل حرله و با يا  ضاربه او را دو نايم  ارد      66؛ زبير )م  2/510: 4631)طرری، 
دانه و قو    ثير گزارش طرری را غريب مم . ابن 2/52: 4044سهه،  ؛ ابن2/012: 4041)واقهی، 

 ثير  سهه و ابن . بدابراين ديهگا  ابن 0/441تا:   ثير، بم )ابن ده  اسحاق نقل مم نسوم را از اب
خواست از خدهق عرور  ده، اما ساقوط  ارد؛    نوفل مم»ان ايدکه: ييکم است. برخم با ب
 داه؛   ، از گفتن نام قاتل نوفال خاودداری مام    2/645: 4041)ذهرم، « پس خها او را  شت

زبيار او را  شاته باشاه و از طرفام باا توجاه باه تهصاب          گويا اطريدان نهاشته اسات 
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اثير، بهون آنکه  ن ابنيبررد. هرچد خواست نامم از امام علم اش، احتراالً نرم مذهرم
 ده  ه هررا  عررو بودنه و يکام از آناان را اماام     نام نوفل را بررد، از دو مردی ياد مم

 .  2/12: 4045اثير،  )ابن شته است  علم
تاا:   هشاام، بام   )ابان ز به قتال رساانه   يبه جز نوفل، حسل پسر عررو را ن مامام عل

. در ديگر مدابم تاريلم، نه اطالعاتم دربار  او هست و نه باه   0/446تا:   ثير، بم ؛ ابن2/256
اشار  شه  اسات. ناام او جازء ردشاهگان از خداهق هام        يشان شته شهنش به دست ا

بارد و او از   آن هام از فاردی ثقاه  اه ناام نرام      هشاام،   نيست. اين گزارش را تدها ابان 
 .)هران شهاب زهری نقل  رد  است  ابن

 . منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت2
اجااز    غارق در آهان و فاوالد، از پياامرر     عررو هراورد خواسات. اماام علام   

دوبار  هراورد خواست و آنان را «. او عررو است. بدشين!»خواست؛ ولم ايشان فرمود: 
شاونه    پدهاريه  شتگان شرا به آن وارد مام   جاست آن بهشتم  ه مم» رد  ه  سرزنش

باز هام   امام دوبار  اعالم آمادگم  رد، اما پيامرر« آيا مردی نيست با من پيکار  ده 
او عررو »فرمود:  برخاست. پيامرر اجاز  نهاد. بار سوم نها داد و دوبار  امام علم

پس از اجاز  ايشان، به سوی «. حتم اگر عررو باشه»د: و اين بار در جواب فرمو« است
او رفت و به درخواست وی، خودش را مهرفم  رد. عررو از ايشان خواست تا يکم از 

تار باشاه؛ چرا اه خاوش نهاشات خاون او را        عروهايش به ميهان بيايه  ه از او بزرگ
ور  رگيدانه حرلهاز تصريم خود بر  شتن او خرر داد. عررو خش بريزد. اما امام علم

شه و ايشان هم با سپر از خودش دفاع  رد. ضربه عررو، سپر را درياه، شرشاير در آن   
ای به رگ گردن او  شان رسيه و آن را زخرم  رد. ايشان هم ضربهيفرو رفت و به سر ا

با شديهن صهای تکرير، دانست  ه عررو،  زد  ه افتاد و گرد و غرار برخاست. پيامرر
 . 1/462: 4045)بيهقم،   شته شه  است

بسايار متفااوت اسات. از     ديگاران ق. ، با  66گزارش حسکانم به نقل از حذيفه )م 
 شود:  ها بسده  مم ان تفاوتيبيان مشتر ات صر  نظر و تدها به ب
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از يارانش خواست تا صاهای عرارو را    هدگامم  ه عررو مرارز طلريه، پيامرر
، اعالم آمادگم نکردناه. باار دوم هام    لم هام غير از ع خاموش  دده؛ اما هيچ

گونه بود. بار سوم نه تدها اعالم آمادگم نکردنه، بلکه برخم خود را پدهاان   هرين
زر  خاود را   خواست به ميهان برود، پيامرر  ردنه. هدگامم  ه امام علم

بر تدش پوشانه، عرامه خودش را بر سرش پيچيه و ذوالفقار را به او سپرد. اماام  
پياد  بود، پس از عررو خواست او هم از اساب پيااد  شاود. عرارو از      علم

اش باه   اسب پياد  شه و اسب را روانه لشکرش  رد. ابتها عررو ضربه زد. ضربه
قهری محکم بود  ه پس از دريه  شهن سپر، سر را شکافت و خط شرشايرش،  

در حرلااه  باار روی پيشااانم ايشااان مانااه. در هرااان حااا ، امااام علاام     
فرمود: مان نترسايهم و باا     ای، دو پای او را قطم  رد. امام علم ير دده غافلگ

 ادم و از  شاته شاهن     رسم، حر ت مام  خهايا! به وسيله تو به هه  مم»دعای: 
به من ياد داد  باود، باه ساوی او رفاتم. عرار        ه پيامرر 4« دم جلوگيری مم

شرشير خاود   رسانه و ديه علم اولين  سم بود  ه خود را به امام علم
را از  شته شاهن    ده؛ لذا پس از تکرير، رسو  خها را با سپر عررو، تريز مم
 . 5-2/3: 4064)حا م حسکانم، عررو، آسود  خاطر  رد 

تام، اماام   يز به اين روياهاد اشاار  شاه  اسات. بداابر روا     يدر برخم ديگر از مدابم ن
فرماود:   ه پياامرر پس از مرارز طلريهن عررو و اجابت نکاردن ديگاران، با    علم

عسکری   4/465: 4043)عسکری،  5«دهيه  فهايت شوم ای پيامرر خها! آيا به من اجاز  مم»
 فرمود. دانه  ه اين جرله را به پيامرر را اولين شلصم مم امام علم

پس از آنکه خواهر عررو، خررِ  شته شهن وی را شديه، اشاهاری باا ايان مضارون     
گريساتم، اماا قاتال عرارو از      ر از اين بود، تا ابه بر او مام اگر قاتل عررو غي»سرود  ه 

  .65/ 6: 4044)حا م نيشابوری، « شه  است قهيم، بزرگ شهر خوانه  مم
عرهاهلل را چه  در قسرت بررسم مدابم تاريلم اهل سدت گفتيم دربار  ايدکه نوفل بن

م ابتها قو  سوم و زبير. بيهق  سم  شت، سه نظريه وجود دارد: مسلرانان، امام علم
 داه  اه    اساحاق، گازارش مام     ده، اما بالفاصله به نقل از ابان  اسحاق نقل مم را از ابن

 . 6/040: 4045)بيهقم، ای  ه به ترقو  او زد، او را در خدهق  شت  با ضربه علم
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در ابتها، هدگام و پس از اين مرارز ، با دعاها و سلدانم، ارزش و اهريت  پيامرر
رزشارده  باه ايشاان و  اار ا    انه  ه بيانگر عالقه پيامرر را بيان  رد  م ار امام عل

رنگم داشاته اسات. در    چده در مدابم اهل سدت، بازتاب  مايشان، در آن روز است؛ هر
دست و سارش را باه ساوی آساران بلداه  ارد و ايان دعاا را          هدگامه نررد، پيامرر

ق.  و در روز احااه حراازة   2حاار) ) خااهايا! در روز بااهر عريااهة باان  »خوانااه:  ماام
طالب اسات؛ پروردگاارا!    ابم ق.  را از من گرفتم؛ اين برادرم علم بن 6عرهالرطلب ) بن

 . 41/64: 4040الحهيه،  ابم )ابن  6«ها هستم مرا تدها مگذار  ه تو بهترينِ وار)
 باه مياهان رفات، پياامرر     بدابر روايت مرفوع ديگری، هدگامم  ه امام علم 

 . بدابر روايتم ديگر، پيامرر)هران  7«ايران در برابر هره  فر قرار گرفت هره»فرمود: 
عرهود در روز خدهق، از اعرا  امتم تاا روز   طالب با عررو بن ابم مرارز  علم بن»فرمود: 

. ديگران نيز ايان روايات را باا هراين      6/60: 4044)حا م نيشابوری،  8«قيامت باالتر است
؛ خطياب  2/1: 4064)حا م حساکانم،   دده    در الفا،، نقل مممضرون ولم با انه م اختال

ق. ، ضرن اعترا  به  114)متفتازانم ق.  و  156. هرچدين ايجم )م 46/43تا:  بغهادی، بم
ها و  شتن بزرگاان   در رويارويم با قهرمانان عرب در جدگ شجاعت حضرت علم

عرادت جان و اناس بهتار    ضربه علم از »نويسده:  مم مشر ان، به نقل از رسو  خها
 . هرچدين بدابر روايتم، رساو  اهلل  2/644: 4044؛ تفتازانم، 6/623: 4041)ايجم،  9«است

هيرده آنها ]مشر ان[ رفت و از اين به بهه آنان با ماا  »در روز  شته شهن عررو، فرمود: 
 4040هياه،  الح ابام  )ابان   10«ما با آنها خواهيم جدگيه -به اذن خها  –نلواهده جدگيه بلکه 

در   ده؛ بدابر روايت او ، پيامرر بلاری در دو روايت، شريه هرين را نقل مم  .41/62
)بلااری،   11«ما با آنان خواهيم جدگيه و آنان با ماا نلواهداه جدگياه   »روز احزاب گفت: 

و در روايت بههی، هدگاامم  اه احازاب از محاصار  دسات  شايهنه و         6336: ح4041
آنان خواهيم جدگيه و آنان با ما نلواهده جدگيه و ما آنها را تهقياب   ما با»رفتده، فرمود: 

ران ي. بدابراين با توجاه باه ايدکاه هار دو روايات از سال       6330)هران، ح 12«خواهيم  رد
صرد نقل شه  و روايت دوم، تريين روايات او  اسات، بداابر دياهگا  بلااری، ايان        بن

 با عررو. ر روز مرارز  امام علمروايت در پايان جدگ احزاب صادر شه  است نه د
باه زر    دربار  سرنوشت غدايمِ عرارو در گزارشام آماه  اسات  اه اماام علام       
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خطااب   قيرت عررو، توجهم نکرد و پس از بازگشت از نررد و در جوابِ عرر بن گران
او را »، فرماود:  «چرا زرهش را برنهاشتم؛ عرب زرهم بهتر از آن ناهارد »ق.   ه  26)م 

با آن، عورتش را حفظ  رد؛ بدابراين از پسر عرويم خجالت  شيهم  ه وی را زدم؛ پس 
. بداابر هراين گازارش،     6/60: 4044)حاا م نيشاابوری،   « پوشش  دم ]با گرفتن زرهش[ بم

)هراان،  شود  مسلره در قتل عررو رد مم شرهه برخم خوارج مردم بر مشار ت محرّه بن
وقااص   ابام  و ساهه بان   جريان، بين امام علمن يالحهيه پس از ذ ر ا ابم . ابن  6/66

 ده  ه سهه در جدگ احه، به دليل از دست دادن زر  دشرن انهوهگين شه،  مقايسه مم
 . 40/261: 4040الحهيه،  ابم )ابن پوشم  رد  اما امام چشم

در ايدکه آيا قتل عررو يکم از داليل شکست احزاب بود يا خير، بين مدابم اختال  
 دده  ه قتل عررو باعاث شکسات احازاب شاه.      بر اين نکته، تصريح ممای  است. عه 

 13«نيااز  ارد   خهاوناه مؤمداان را از قتاا  و جداگ، بام     » آیةعراس مهتقه بود تفسير  ابن
، خهاونه مؤمدان را با  شته شهن عررو به دست امام علم»، آن است  ه  25)احزاب: 

مساهود نياز باهون آنکاه از      . ابان  2/5: 4064)حا م حسکانم، « نياز  رد از قتا  و جدگ بم
، از قتاا  و جداگ،   خهاونه مؤمدان را به وسيله امام علام » آیةجدگ خدهق نام بررد، 

 . 0)هران، خوانه  را مم 14«نياز  رد بم

 . منابع تاریخی شیعه3
با عرارو تصاريح شاه      در مدابم شيهه نيز مانده مدابم اهل سدت به مرارز  امام علم

اگر  سم با شارا  »و هرراهان فرمود:  به امام علم تفاوت  ه پيامرر است؛ با اين
سپس ايشان تدگه را از مشار ان گرفات و باه نگهراناان مسالران      «. جدگيه، او را بکشيه

تر اسات، زيارا بالفاصاله عرارو مراارز       ن گزارش  امليا  .4/210: 4041حيون،  )ابنسپرد 
شود تدگه را به هرراهاان ساپرد  و خاود     طلريه و امام اعالم آمادگم  رد؛ پس مهلوم مم

 برگشته است.
 داه؛ گازارش    با عررو را از واقهی نقل مام  شيخ مفيه گزارش مرارز  امام علم

های روايت  دجا تدها به بيانِ تفاوتواقهی را در سطور پيشين روايت  رديم، بدابراين در اي
 رد و  اعالم آمادگم مم  ديم؛ فقط امام علم واقهی، بسده  مم الرغازیوی با روايت 
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داد. عررو در جاواب اعاالم آماادگم اماام      به انتظارِ ديگری، به او اجاز  نرم پيامرر
ر حالم من خوش نهارم مرد بزرگواری چون تو را بکشم، د»برای مرارز  گفت:  علم

را مانده  جابر ماجرای  شته شهن عررو به دست امام علم«.  ه پهرت مونس من بود
را  داود جالوتپس به خواست خها شکستشان دادنه و »دانه:  داستانِ داوود و جالوت مم

. هرچدين شيخ مفيه به اشهار خواهر عررو  ه به بزرگم مقام  4/442: 4046)مفيه،  15« شت
 . 4/443: 4046)مفيه،  ده  ارد، تصريح مماشار  د امام علم

ای بر ايشاان خارد  گرفتداه و حذيفاه      در  شتن عررو تهلل  رد. عه  امام علم
برگردد  از حذيفه خواست سکوت  ده تا هدگامم  ه امام علم دفاع  رد. پيامرر

آماه، دليال آن را پرسايه،     نازد پياامرر   و توضيح دهه. پس از آنکاه اماام علام   
به مادرم دشدام داد و به صورتم آب دهان انهاخت. پس ترسيهم مرادا با »مود: حضرت فر

انگيز  نفسانم او را بکشم؛ بدابراين او را رها  ردم تا خشارم فارو نشسات. ساپس باه      
 . 2/445: 4611)ابن شهرآشوب، « خاطر خها او را  شتم

داابم سادم   دربار  سرنوشت هرراهان عررو، در مدابم شايهه نياز اختالفام  اه در م    
«  شده  نوفل اسات  امام علم»خورد. بدابر نقل يهقوبم و مفيه،  گذشت، به چشم مم

پس از آنکه نوفل مرارز ». ولم بدابر نقل طررسم،  4/446: 4046؛ مفيه، 4/426: 4040)يهقوبم، 
با   ده  ه امام علم اسحاق نقل مم اما ابن«. طلريه، زبير به خدهق رفت و او را  شت

 .  3/445: 4612)طررسم، اش زد، او را  شت  به ترقو  ضربتم  ه
دربار  ايدکه  شته شهن عررو پايان جدگ خدهق بود، اقوا  اهل سدت را نقل  رديم 
 ه اصرار دارنه بر ايدکه پايان جدگ نرود؛ اما در مقابل، بدابر روايتم از جابر  ه در مدابم 

، مانده  شته شهن جاالوت باه   شيهه آمه  است،  شته شهن عررو به دست امام علم
رات دشاردان آناان    يدست داوود دانسته شه  است  ه بدابر سلن خهاونه، مدجر به هز

. هرچدين  4/442: 4046)مفيه،  16«پس به اذن خها گريلتده و داود، جالوت را  شت»شه: 
بدابر گزارشم، پس از  شته شهن عرارو، تفرقاه باين مشار ان افتااد و آناان خاائح و        

قريظه  ه بالفاصله پس از خدهق  ز در جدگ بدمي. ن 4/211: 4044) راجکم، نه مرعوب شه
قريظاه رسايه و شاديه  اه      به ديوارهای قلهاه بدام   اتفاق افتاد، هدگامم  ه امام علم

خها را ساپاس  اه   »گويده قاتل عررو آمه، فرمود:  يهوديان از باالی قلهه به هرهيگر مم
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 ه اين روايت بياانگر نقاش     4/444: 4046)مفياه،   17«اسالم را ظاهر و شرک را نابود  رد
 ايشان در شکست احزاب است. 

 . منابع حدیثی و تفسیری شیعه4
موضام   باش قرار داد و هراه پشات سار پياامرر     يارانش را در حا  آماد  پيامرر

 اهام از ماا را زناه      اين شيطان ]عررو[ هايچ »ان ايدکه يگرفتده. فردی از سپا  اسالم با ب
را در اختيارش بگذارنه تا او را بکشه و آنان هم باه   شدهاد  رد پيامرري، پ«گذارد منر

به ايان توطلاه    سور  احزاب، پيامرر 41و  43حق شونه  ه با نزو  آيات لقومشان م
قيس، گويده  اين سلن را خليفه دوم  . در حالم  ه سليم بن 2/436: 4666)قرم، آگا  شه 
: 4666)قرم،  ده  عو  مهرفم مم ، قرم وی را عرهالرحرن بن 2/144: 4045)هاللم، دانسته 

2/433.  
بدابر گزارش سليم، عررو در روز جدگ خدهق، خليفه دوم را با نامش صاها زد، اماا   

از ترسم  ه بر او عاار    ای  ه پيامرر گونه او رو برگردانه و به يارانش پدا  برد؛ به
. قرم هم  2/144: 4045)هاللم، ه نررد او برود خواست ب شه، ترسّم  رد و از امام علم

چکيه و  شان از شرشيرش مميهای زخم سر ا  ده از جرله آنکه خون اضافاتم را نقل مم
ام، مرگ برای  من علم پسر عرهالرطلب»گفت:  در حالم  ه سر عررو در دستش بود، مم

هايم  کم هم اضافه. گزارش  راج 435-2/430: 4666)قرم،  18«جوانررد بهتر از فرار است
 دارد از جرله:

رود تاا بهشات را    چه  سم از شرا به جدگ او مام »به يارانش فرمود:  پيامرر
احهی از آناان باه سارب تارس از هيرات و      «. از سوی خها برايش تضرين  دم 

در  سه مرتراه بلداه شاه. اماام علام      عظرت عررو پاسخ نهاد؛ ولم علم
 اهلل با حالات فلار باه سارت رساو      حالم  ه سر عررو را به دست داشت، 

بيدام  اه علام چاه مغارور را        اهلل مگر نرام  يا رسو »آمه. خليفه دوم گفت:  مم
خهاونه اين گاام برداشاتن را در ايان    » در جواب او فرمود:  پيامرر« رود  مم

رفت، او را مالقاات  ارد    سپس به سرت اميرالرؤمدين 19؛«مقام دوست دارد
 ؛ پس از قتل عررو، در نهايم آسارانم، اماام علام   و غرار از چشرانش زدود

 . 4/213: 4044) راجکم، توصيح شه 
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راوی آن است، با تأ ياه بار شاجاعت عرارو و      بدابر روايتم ديگر  ه امام علم
 رجزخوانم او، نقل شه  است:

 س را طرم هرااوردی او نراود.    خاست و هيچ احهی برای جدگ با او به پا نرم
نررد شه، زنان مهيده از ترس عررو و ترحم باه مان، گرياان و     پس از آنکه آماد 

شتافتده. خهاونه او را به دسات مان  شات؛ در حاالم      ناالن نزد رسو  خها
  .4/234: 4041حيون،  )ابنشداخت   ه عرب جز وی سواری برای خود نرم

 طررسم جزئيات بيشتری را مطرح  رد  است: 
ذات الفضااو [ را باار او پوشااانه،  زر  خااود ] بااه نقاال از حذيفااه، پيااامرر 

اش ]ساحاب[ را ناه دور، دور سارش     شرشيرش ]ذوالفقار[ را به او داد و عراماه 
بارای مراارز  باه ساوی      اسحاق، هدگامم  ه اماام علام   پيچيه. به نقل از ابن

عجله مکن! پاسلگوی فريادت مردی اسات  »خوانه  ه  رفت، رجز مم عررو مم
پاهای عررو را قطام   نقل از حذيفه، امام علم به«. شود...  ه هرگز زبون نرم

 رد و او به پشت به زمين افتاد و اولين  سم  ه باه ساوی گارد و غراار دوياه،      
 گفات. اماام علام    خليفه دوم بود  ه خرر  شته شهن عررو را به پيامرر

آورد، در حاالم  اه روياش از     سر از بهن عررو جها  رد و نزد رسو  خها
فاه او  و دوم برخاساتده و سار    يدرخشايه. خل  ت چون ما  ممشکرانه اين موفقي

 . 3/563: 4612)طررسم، ايشان را بوسيهنه 

، تکريرگويان روی سيده عررو نشست و خواسات گاردنش   هدگامم  ه امام علم
گفات: زدن گاردن بارايم     را بزنه، عررو از اوخواست  ه لراسش را درنياورد؛ علم

 . 4/211: 4044) راجکم، پس گردنش را زد تر است تا درآوردن زرهت؛  راحت
هدگام مرارز ، در مدابم شيهه نيز مادهکس شاه  اسات.     سلدان و دعاهای پيامرر

برای سالمتم او دعا فرمود:  خواست به ميهان برود، پيامرر هدگامم  ه امام علم
رو، پشت سر، راست، چپ، باالسار و از زيار پاا حفاظ        را از روبهخهايا او )علم»

خاهايا! در  »فرماود:   . هرچدين پيامرر 45/660: 4021؛  ليدام،  2/436: 4666)قرم،  20« ن
طالاب   ابام  روز بهر عريه  و در روز احه حرز  را از من گرفتم و اين بارادرم علام بان   
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.  4/211: 4044) راجکم،  21«ها هستم است؛ پروردگارا! مرا تدها مگذار  ه تو بهترين وار)
فرمود:  به ميهان رفت، پيامرر ه ديگر، هدگامم  ه امام علمبدابر روايت بهون سد

طااووس،   ؛ ابان 4/211: 4044) راجکام،   22«هره ايران در برابر هره  فر قرار گرفتاه اسات  »
رج خا : »نقل شه  استاين روايت با هرين مضرون ولم با الفا، متفاوت نيز .  65: 4611

پاس از پاياان    . هرچدين پيامرر 4/634 :4041)طررسم، « اإليران سائر  إلم الکفر سائر 
بشارت بههم ای علم! اگر عرل امروز تو را با عرال هراه امات محراه     »مرارز  فرمود: 

: 4612؛ طررسام،  4/213: 4044) راجکام،   23«مقايسه  دده، عرل تو بر عرل آنان برتری دارد
، ذلات وارد آن  ای از مشر ان نرود، مگر آنکه با  شته شهن عررو زيرا هيچ خانه  ؛3/563

ای از مسلرانان نرود  مگر آنکه با  شته شهن عررو، عزت وارد آن شاه   شه و هيچ خانه
ضربه علم، بهتر از عرادت جن و انس »آمه  است:  . نيز به نقل از رسو  خها)هران 
 . 64: 4611طاووس،  )ابن 24«است

 های جزئیات واقعه بررسی گزارش
باا عرارو    ين تا قرن هفتم دربار  مرارز  امام علمهای مدابم فريق پس از بيان گزارش

  ديم. عرهود، در ادامه جزئيات آن واقهه را بيشتر بررسم مم بن

 با عمرو . مبارزه امام علی1
انه. برخم مهتقهنه شايه زياد نشاان دادن سان     مدابم اهل سدت عررو را نود ساله دانسته

با اوست؛ در حاالم  اه گازارش     لمرنگ  ردنِ ارزش مرارز  امام ع عررو، برای  م
پس از اين مرارز ، خال   از امام علم ترس مسلرانان از عررو و تهريح پيامرر

. اين قو  درخور تأمل است؛  44/445: 4023)عاملم، اين ادعا )زياد بودن سن عررو  است 
اناه؛   کرد زيرا اوالً هيچ  هام از مدابم سدم و شيهه، سن عررو را  رتر از نود سا  ذ ر ن

اناه، تارس مسالرانان را نياز گازارش       ثانياً برخم مدابم  ه سن او را نود سا  ذ ر  ارد  
انه؛ بدابراين در گزارش سن عررو، عرهی در  ار نرود  و با وجود سان بااالی او،     رد 

 مرارز  با وی به قهری مهم بود   ه  رتر  سم جرئت رويارويم با او را داشته است.
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ساله باود  اسات. عرارو نياز ايشاان را       23يا  21 اقهی امام علمبدابر گزارش و
الحهيه از استادش نقال   جوان خطاب  رد  و از او خواسته است  ه برگردد. ابن ابم تاز 
زنه  برانه، بلکه از حيله و  فرمان بازگشت نهاد تا علم  ده  ه عررو به علم مم

دانسات در   هر و احه خرر داشت و ممشهگانِ به دست او در ب ترسش بود؛ زيرا از  شته
 شته خواهه شه، ولم شرم  رد سستم خاود را بدراياناه؛ پاس چداين      نررد با علم

الرته بار ايان تحليال،      .41/60: 4040الحهيه،  )ابن ابمگفت  وانرود  رد، حا  آنکه دروغ مم
 ای ارائه نشه  است. قريده

ه تفصايل گازارش  ارد  باود، در     ترس مسلرانان از مرارز  با عررو  ه قرم آن را ب
. هرچده برخام در صاحت گازارش     2/014: 4041)واقهی، مدابم ديگر نيز نقل شه  است 

انه ذ ار شاه  اسات، تردياه      ای  ه ترسيه  قرم  ه با تفصيل بيشتری آمه  و نام صحابه
 اه گذشات،     ه شايه دليل آن، مدرم قرم است  ه چداان   44/443: 4023)عااملم،  انه   رد 

الحهيه از ذ ار   قيس بود. الرته ديگر مدابم سدم به جز حسکانم و ابن ابم اب سليم بن ت
 انه. گزارش ترس صحابه از رويارويم با عررو خودداری  رد 

پس از بررسم جزئيات مرارز  در مدابم تااريلم اهال سادت، مهلاوم شاه گازارش       
رچاون واقاهی مفصال    هشاام؛ زيارا اوالً ه   سهه نه شريه واقهی است و نه شريه ابان  ابن

وگوی امام و عررو را نياورد ، اما رجزخوانم عررو و دريافت شرشير  نيست، ثانياً گفت
 و عرامه را آورد  است. 

اساحاق گازارش    در مدابم حهيثم و تفسيری اهل سدت نياز بيهقام باه نقال از ابان     
يات بيشاتری  اسحاق نقل  رد  بود، با جزئ هشام  ه او هم از ابن دهه؛ اما گزارشِ ابن مم

هشام، به رجز خوانهنِ عرارو، ترسايهن مسالرانان،     بيان شه  است؛ هرچده هرچون ابن
ای  شاان اشاار   يدر حق ا و دعای پيامرر اعطای شرشير و عرامه از سوی پيامرر

ای هرچون زخرم شهن آن حضرت در هدگامه مراارز  را   ات تاز ينشه  است. وی جزئ
ای  ااری فارود آورد    آمه  است. بدابر نقلم، عررو ضربه نقل  رد   ه در مدابم ديگر نيز

ق.  بر هران جايم  اه   04ملجم )م   ه هرچده مدجر به قتل حضرت نشه، اما بههها ابن
. هرچداه   4/621تا:  )مقهسم، بمای ديگر زد و زهر  ارگر افتاد  عررو ضربه زد  بود، ضربه

ر زخرم شه و نيز گفته شه  است، از ناحيه س گفته شه  علم»بالذری با بيانِ ايدکه 
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خوانده  را دربار  زخرم نشهن حضرت دچار   ،4/605: 4041)بالذری، « هرگز زخرم نشه
انه و باا    ده؛ لکن مدابم بيشتری به زخرم شهن حضرت تصريح يا اشار   رد  ترديه مم

توجه به قوی بودن عررو، بهيه نيست  ه حضرت در مواجهه با او زخرم شاه  باشاه.   
دابراين در مدابم حهيثم و تفسيری اهل سدت، نقالِ حساکانم در بياان جزئياات، قابال      ب

نقال  ارد  و باه     های بيشتری برای امام علام  گران نيست؛ وی فضيلتيمقايسه با د
ترسيهن صحابه از رويارويم با عررو تصريح  رد  است؛ هر چده ملحق شهن عرار باه   

ايشان  شته نشه  بود، خاال  گازارش    در زمانم  ه هدوز عررو به دست امام علم
 از ترس صحابه است. 

ابان شهرآشاوب آماه  و هايچ      مداقبتدها در  گزارش اهانت عررو به امام علم
ساازد. از طرفام    ای نکرد  است  ه گزارش را با ضاهح مواجاه مام    مدرم ديگری اشار 

. مهلاوم   466: 4610)مولاوی،  ق.  هرين جريان را به شهر درآورد  اسات   612مولوی )م 
ابن شهرآشوب بود  است يا مدرم ديگاری از اهال سادت     مداقبنيست آيا مدرم مولوی، 

 هم اين واقهه را ذ ر  رد  و او از آن بهر  برد  است.
آيه  ه در بين مداابم تااريلم، حاهيثم و     گونه به دست مم ها اين از مجروع گزارش

ن را باه هرارا  جزئياات  امال     الحهيه و حسکانم اين جريا تفسيری اهل سدت، ابن ابم
گوناه باا    نيا ای  ه حتم برخم از مدابم شيهه هرچون شيخ مفياه، ا  انه. به گونه بيان  رد 

انه. هرچدين در بين مورخان اهل سدت، واقهی تدها  سم اسات  اه    جزئيات بيان نکرد 
 ای  اه مفياه نياز گازارش واقاهی را      به گونه ؛تر از ديگر مورخان بيان  رد  است  امل

 ده. مورخان دست او  اهل سدت، جز واقهی، به انهکاسِ حهاقلم اين مرارز   بازگو مم
انه. در بين عالران شيهه نيز ابن شهرآشوب و طررسم، دو مدرهم هساتده  اه    بسده   رد 

اناه  اه بلشام از آن بار اسااس مداابم        اين جريان را به هررا  جزئيات  امل بيان  رد 
گونه مرسل نقل شه  است؛ مانداه برياهنِ سار عرارو باه       هپيشين است و برخم ديگر، ب

 اه باه صاورت     و آب دهان انهاختن عررو بر روی اماام علام   دست امام علم
 مرسل نقل شه  است.
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 . سخنان و دعاهای پیامبر2
خاهايا! او را يااری   »در هدگام مرارز  دعا  رد:  گفته شه  ه بدابر برخم مدابم، پيامرر

انه، هدگاامم  اه خواسات در     مسلره دانسته دعا را در حق محره بن ؛ اما برخم اين« ن
: 4045؛ بيهقم، 6/44: 4631؛ طرری، 2/660تا:  بم  هشام، )ابنجدگ خيرر به مرارز  با مرحب برود 

انه  انه، روايت دوم را نقل نکرد  دانسته . مدابهم  ه اين دعا را دربار  امام علم 0/245
انه، آن را در روز خدهق و در وصح  مسلره دانسته برای محره بنو مدابهم  ه اين دعا را 

عراهود در روز   طالب با عررو بن ابم مرارز  علم بن»انه. حهيثِ  نقل نکرد  امام علم
با وا دش تده ذهرم مواجه شه  و ذيل  25،«خدهق، از اعرا  امتم تا روز قيامت، باالتر است

: 4044)حا م نيشابوری،  26«گردانه  ه افترا زد خها رافضم را قريح »اين حهيث با عرارت 
تيريه نيز اين روايت را  بر دروغ بودن آن  دايه زد  است. ابن  2/4445: 4044ملقن،  ؛ ابن6/60

اناه. در مقابال،     هام، دليلم ارائه نکارد  چده هيچ؛ هر 5/02: 4046تيريه،  )ابندانه  دروغ مم
نزد خاها   مدزلت علم»ب سؤا  شاگردش  ه الحهيه در جوا ابوالهذيل استاد ابن ابم
باا عرارو در روز    مراارز  علام  »به خها سوگده ياد  رد  اه  « باالتر است يا ابوبکر 

« خدهق، مهاد  ترام اعرا  و طاعات مهاجران و انصار است، چه رسه به فاالن شال   
مان عراادة   لضربة علم خيار  »ق.  حهيث  123تيريه )م  ابن  .41/62: 4040الحهيه،  )ابن ابم
سلدان او  خالصةبرد.   ده و ضرن آن، اصل واقهه را نيز زير سؤا  مم را رد مم« الثقلين

. اين حادثه مثل برخم ديگار از  2سده و دروغ است؛  ن حهيث بمي. ا4عرارت است از: 
.  شته شهنِ عررو، باعث هزيرت مشر ان نشه؛ بلکه آناان  6وقايم خدهق، دروغ است؛ 

. چگونه قتل 0ه و نزو  مالئکه، از محاصر  مهيده دست  شيهنه؛ پس از وزش باد شهي
 افری، افضل از عرادت جن و انس است، در حالم  ه بزرگان قريش هرچون ابوجهل و 

. ذ ری از عررو 5چدين چيزی نگفت؛  عقره و شريه در بهر  شته شهنه، ولم پيامرر
ا قصه خدهق، مشهور شه  است؛ عرهود در جدگ بهر و احه و غير آن نيست و او تدها ب بن
. اين داستان در صحاح سته و مثل آن نيامه  است؛ در حالم  ه مرارز  حرز  و عريه  و 6

. سپا  دشرن پس از اين 1ها آمه  است؛  هررا  عتره و شيره و وليه در اين  تاب علم
ن قتال،  حادثه، متفرق نشهنه و هرچدان مسلرانان در محاصر  بودنه؛ بدابراين چگونه ايا 

  441-3/441: 4046ريه، يت )ابنبرتر از عرادت ثقلين است  
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انه. حضرمم  ه چده  رامات از   برخم ديگر نيز اين جريان را رد  رد  يا نقل نکرد 
ن مراارز   يا ای باه ا  ، هايچ اشاار    641: 4113)حضارمم،  نويسه  را در خدهق مم پيامرر
هاای قرال از خداهق، در     داگ  ده. اصل ايان جرياان و مشاهور باودن عرارو در ج      نرم

در اين مرارز  نياز در   های گذشته اثرات شه. بدابراين سلدان و دعاهای پيامرر بلش
مدابم اهل سدت، بازتاب  رم داشته و در صاحاح ساته اصاالً نياماه  اسات. در مداابم       

آماه  اسات  اه فرماود:      در حاق اماام علام    ترين دعای پياامرر  تاريلم،  وتا 
بر  افضل بودن مرارز  امام علم»مردم بر  سلن پيامرر«. اری  نخهاونها او را ي»

، در سه مدرم اهل سدت، حا م نيشاابوری، حساکانم و   «اعرا  امت اسالم تا روز قيامت
تيريه مواجه شه  است. سلن ديگار   بغهادی مدهکس شه   ه با وا دش تده ذهرم و ابن

، تدهاا در دو مدرام   «انس است ضربت علم، برتر از عرادت جن و» ه فرمود:  پيامرر
قرن هشترم ِ  المم اهل سدت )ايجم و تفتازانم  مطرح شه   ه آن هم با وا ادش تداه   

 ه پس از اين ما جدگ خواهيم  ارد و   تيريه مواجه شه  است. بيان ديگر پيامرر ابن
هال  مدهکس شه  و در مدابم مهترار ا  الرالغه شرح نهجه، تدها در يآنان با ما نلواهده جدگ

سدت هرين روايت، در پايان جدگ احزاب دانسته شه  است. برخال  مدابم اهل سدت، 
 اين دعاها و سلدان در مدابم شيهه بازتاب خوبم داشته است.

 . اشعار خواهر عمرو3
 ه گويا اشاترا     5/14: 4042جاوزی،   )ابندانه  جوزی اين اشهار را از آنِ مادر عررو مم ابن

جوزی نيز  گر مدابم، به خواهر عررو نسرت داد  شه  است و ابن رد  است؛ زيرا در دي
  ده.  بهون سده و به نقل از علرای سير  روايت مم

 . قتل نوفل4
گفتيم  ه در بين مورخان اهل سدت، تدها طرری بر  شاته شاهن نوفال باه دسات اماام       

يار را   دده چه  سم قاتل نوفل است يا زب  ده و ديگران يا نقل نرم تصريح مم علم
نوفل را  شته باشه. برخم با بيان ايدکاه   دهده امام علم  دده يا احترا  مم مهرفم مم

انه بين اين دو  ، خواسته 266: 4020)ماهخلم،  انه  و زبير با هم او را  شته احتراالً علم
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رفته نيست؛ زيرا در يکم، زبير در نرردی تن به تن او را يقو  جرم  دده، در حالم  ه پذ
يا زبير به قتل  و در ديگری، نوفل پس از سقوط در خدهق، به دست امام علم شته 

را باه   انه فضيلت اماام علام   ای خواسته رسيه  است. بدابر ديهگا  برخم ديگر، عه 
بدابراين مرکن است گفته شود  ه برخم نيز   .44/460: 4023)عاملم، ديگری نسرت دهده 

هن نوفل به دست زبير هم اثرات شود، از اهريت توهم توطله دارنه؛ هرچده اگر  شته ش
 شود.  استه نرم  ار امام علم

 . پایان جنگ احزاب5
عرهود پايان جدگ احزاب است يا خير، بين علرای شايهه   در ايدکه  شته شهن عررو بن

گوناه اسات و    های عالران شيهه، هراين  و سدم اختال  است. گذشت  ه بدابر گزارش
ر بسزايم در پايان جدگ احزاب داشته است. در مقابل، تالش ا ثر  شته شهن عررو، تاثي

ب به اتفاق مورخان و محهثان اهل سدت بر آن است  ه اين مرارز  را به عدوان يکم يقر
از داليل شکست احزاب به حساب نياورنه و داليل ديگر از جرله سرما و وزش شهيه 

را پررناگ  دداه.     3/441: 4046رياه،  يت ؛ ابن6330: ح4041؛ بلاری، 2/52: 4044سهه،  )ابنتوفان 
بدابراين در ايدکه قتل عررو، يکم از داليل شکست احزاب بود يا خير نيز دو نوع نگاا   

 دده  ه قتل  الحهيه و عالران شيهه بر اين نکته تصريح مم وجود دارد: حسکانم، ابن ابم
ابم تااريلم و حاهيثم   کم از داليل مهم شکست احزاب بود. در مقابل، ا ثر مدا يعررو 

 دانده. اهل سدت، وزش باد و سرمای شهيه را دليل اصلم هزيرت مشر ان مم



 33/  عبدود السالم( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

 با عمرو، بنابر منابع سنی و شیعه تا قرن هفتم جدول انعکاسِ مبارزه امام علی
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 ریز موضوعات

ح
ردي

 

 4 دن عمرو یز طلبمبار + + + - + + + - + + + + + + +

صحابه برای  از درخواست پیامبر - - - - - - + - - + - - + - +
 رویارویی با عمرو 

2 

 6 رویارویی با عمروز ترس صحابه ا _ - _ - _ _ + - + + + + + + +

+ + + + + + + - + + _ - _ - + 

کس جز امام  اجابت نکردن هیچ
 علی

0 

 5 اعالن آمادگی امام تا سه بار یا بیشتر + - - - - + + - + - - + + + +

توسط  پوشاندن زره بر تن امام علی - - - - - - + - - - - - - + -
 پیامبر

6 

+ + + + + + + - + - - - + - + 

اعطای شمشیر و بستن عمامه توسط 
 پیامبر

1 

 3 «خدایا او را یاری کن: »دعای پیامبر + - + - - - - - + - - + - + +

نْ بَينِ اللَّهُمَ احْفَظْهُ مِ: »دعای پيامرر - - - - - - + - - + + - - - -
 «يهَيهِ...

1 

اللهم إن  أخذت : »دعای پيامرر - - - - - - + - + - - - + - -
 «مدم عريهة...

44 

+ + - + + + + + + + + + - + + 

گفتگوی امام و عمرو )قبول اسالم، 
 برگشتن، جنگیدن(

44 

- - - - - - - - - - - - - - + 

اظهار تمایل عمرو برای مبارزه با ابوبکر 
 رو عم

42 

اظهار تمایل عمرو برای مبارزه با یکی  - - - - + + - - - - - - - - -
 از عموهای حضرت

46 

 40 از ناحیه سر زخمی شدن امام علی - - - - + + + - - + + - - - +

قطع شدن پاهای عمرو به دست امام  - - - - + + + - - + - - - + +
 علی

45 



 نامه امامیه، سال سوم، شماره پنجم / پژوهش 099

 

 

با خواندن دعای  امام علی زهمبار - - - - - - + - - - - - - - -
 تعلیمی پیامبر

46 

اهانت عمرو )انداختن آب دهان و سبّ  - - - - - - - - - - - - - - +
 مادر ایشان(

41 

 43 به غدايم عررو اعتدايم امام علم بم - - - - + + + - - - - + + - -

عمرو  آگاهی مسلمانان از کشته شدن - - - - - - - - - - - + - + +
 توسط جابر

41 

آگاهی مسلمانان از کشته شدن عمرو  - - - - - - + - - - - - - + -
 توسط عمر

24 

و  بریدن سر عمرو توسط امام علی - - - - - - - - - + - - + - +
 آوردن آن نزد پبامبر

24 

توسط ابوبکر  بوسیدن سر امام علی - - - - - - - - - - - + - + +
 دویا عمر یا هر 

22 

برز اإليران  لّه إلم : »سلن پيامرر - - - - - - - - + - - - + + +
 26 يا شريه آن« الشرک  لّه

مردم بر برتری مرارز   پيامررسلن  - - - - + - + - - - - - + + +
 20 بر اعرا  امت اسالم امام علم

لیوم و الیغزوننا بعد ا: »سخن پیامبر - - - - - - - - + - - + - + -
 «و نحن نغزوهم

25 

 26 در ندایی آسمانی مدح امام علی - - - - - - - - - - - - + - -

کشته شدن عمرو؛ یکی از دالیل  - - - - - - + - - - + + + + +
 شکست احزاب

21 



 606/  عبدود السالم( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

 نتیجه
عرهود در مداابم   با عررو بن نتيجه اين پژوهش  ه به مطالهه تطريقم مرارز  امام علم

حهيثم و تفسيری فريقين تا پايان قرن هفتم پرداخت، اين است  ه اين رخهاد تاريلم، 
هررا  با جزئيات، ابتها بين مورخان و محهثان شيهه، ساپس محاهثان اهال سادت و در     
آخرين مرحله، بين مورخان اهل سدت بازتاب داشته است. در بين مورخان اهل سادت،  

اناه  اه    مورد گزارش  ارد   4اثير  و ابن 4 ، طرری6سهه  ، ابن2هشام  مورد، ابن 1واقهی 
انه. در  اثير  رترين جزئيات را بيان  رد  بدابراين واقهی بيشترين جزئيات و طرری و ابن

و اباان  46، طررسام  46ماورد، شايخ مفيااه    3باين مورخاان شاايهه نياز نهراان مغرباام     
ابان   اناه  اه بداابراين نهراان مغربام  رتارين و       مورد را گزارش  ارد   41شهرآشوب 

ن ياناه. ايان آماار از با     شهرآشوب بيشترين جزئيات را از اين واقهه تاريلم نقال  ارد   
انه. اما گروهم  های عالرانم از اهل سدت به دست آمه  ه اين جريان را نقل  رد  ديهگا 

انه  اه جازء جامهاه     انه و گروهم ديگر، آن را انکار  رد  اصل اين جريان را نقل نکرد 
دابراين، چهار نوع ديهگا   لم در ميان عالراان اهال سادت درباار  ايان      آماری نرودنه. ب

. بياان ملتصار   2. بيان واقهه به هررا  جزئياات؛  4آيه:  رويهاد مهم تاريلم به دست مم
 . انکار اصل واقهه.0. بيان نکردن اصل آن؛ 6واقهه؛ 

 هانوشتپی
 
های صهر اسالم عليه مسلرانان جدگيه و سرانجام در  . يکم از شجاعان مهرو  عرب  ه در جدگ1

 شه.جدگ خدهق  شته 
  شته شه  بودنه. های قرلم پيامرر . خونلواهم هررزمانش  ه در جدگ2
  .2/074: 1041. اللَّهُمَ أَعِدْهُ عَلَيهِ؛ )واقهی، 3
 . اللّهم ب  أصو  و ب  أجو  و ب  أدرأ فم نحر .0
 . جهلت فهاک يا رسو  اهلل! أتأذن لم 5
بن عرهالرطلب يوم احه و هذا أخم علم  . اللهم إن  أخذت مدم عريهة بن الحر) يوم بهر و حرزة6

 بن أبم طالب؛ رَبِ ّ لَا تَذَرْنِم فَرْدًا وَأَنتَ خَيرُ الْوَرِثِينَ.
 .. برز اإليران  لّه إلم الشرک  لّه7
 . لررارزة علم بن أبم طالب لهررو بن عرهود يوم اللدهق أفضل من أعرا  أمتم إلم يوم القيامة.1
 الثقلين. . لضربة علم خير من عرادة1
 



 نامه امامیه، سال سوم، شماره پنجم / پژوهش 098

 
 .. ذهرت ريحهم و اليغزوندا بهه اليوم و نحن نغزوهم إن شاء اهلل14
 .. نغزوهم و اليغزوندا11
 . اآلن نغزوهم و اليغزوندا نحن نسير اليهم.12
 «.وَ  فَم اهللُ اْلرُؤمْدين القتا . »13
 «.طالب وَ  فَم اهللُ اْلرُؤمْدين القتا  بهلم بن أبم. »10
  .251)بقر : « اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ هَزَمُوهُم بِإِذْنِ. »15
 «.فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. »16
 . الحره هلل الذی اظهر االسالم و قرم الشرک.17
 . أنا علم و ابن عرهالرطلب، الروت خير للفتم من الهرب.11
 هَذَا الْرَقَامِ.. إِنَّهَا مِشْيةٌ لَا يرْقُتُهَا اللَّهُ فِم 11
وَ عَنْ يرِيدِهِ وَ عَنْ شِرَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَ مِنْ تَحْتِ  -. اللَّهُمَ احْفَظْهُ مِنْ بَينِ يهَيهِ وَ مِنْ خَلْفِه24ِ

 قَهَمَيهِ.
. اللهم إن  أخذت مدم عريهة بن الحر) يوم بهر و حرزة بن عرهالرطلب يوم احه و هذا أخم علم 21

 .طالب؛ رَبِ ّ لَا تَذَرْنِم فَرْدًا وَأَنتَ خَيرُ الْوَرِثِينَبن أبم 
 . برز اإليران  لّه إلم الشرک  لّه.22
 . أَبْشِرْ يا عَلِم فَلَوْ وُزِنَ الْيوْمَ عَرَلُ  بِهَرَلِ جَرِيمِ أُمَّةِ مُحَرَّهٍ لَرَجَحَ عَرَلُ  عَلَم عَرَلِهِم.23
 . لضربة علم خير من عرادة الثقلين.20
 . لررارزة علم بن أبم طالب لهررو بن عرهود يوم اللدهق أفضل من أعرا  أمتم إلم يوم القيامة.25
 . قرح اهلل رافضيا افترا .26
 

 منابع
 .قرآن  ريم

اهلل  ابوالفضل اباراهيم، قام:  تابلاناه آياة     محره ، تحقيقالرالغه نهج شرح . 4040الحهيه ) ابم ابن
 مرعشم.

 ، تحقيق عرهاهلل قاضم، بيروت: دارالکتب الهلريه، چاپ دوم.م التاريخالکامل ف . 4045اثير ) ابن
 نا. جا: بم ، تحقيق محره رشاد سالم، بممدهاج السده . 4046عرهالحليم ) تيريه، احره بن ابن
، تحقيق محره عرهالقادر عطاا، بياروت: دار   الردتظم في تاريخ الرلوک و االمم . 4042جوزي ) ابن

 الکتب الهلرية.
 
 



 609/  عبدود السالم( با عمرو بن هی)علیمبارزه امام عل یقیمطالعه تطب

 
، محقاق   . شرح األخرار فام فضاائل األئراة األطهاار    4041م )مغربمحره  بنحيون، نهران  ناب

 محرهحسين جاللم، قم: جامهه مهرسين.
 بياروت:  عطاا،  عراهالقادر  محراه  تحقياق  ،الکراری  الطرقاات  . 4044ساهيه )  سهه، محره بان  ابن

 چاپ او . الهلرية، دارالکتب
 ، قم: عالمه.طالب مداقب آ  أبم . 4611ابن شهرآشوب )

 ، قم: خيام.الطرايح فم مهرفة مذاهب الطوايح . 4611موسم ) طاووس، علم بن ابن
 ، بيروت، مکتره الرهار .الرهايه و الدهايهتا .   ثير )بم ابن

 عراهاهلل  ، تحقياق مستهرک الحا م علم الذهرم استهراک ملتصر . 4044علم ) ملقن، عرر بن ابن 
 چاپ او . الهاصرة،اللحيهان، ريا : دار حره بن

 شالرم،  عراهالحفيظ  و األبيااری  اباراهيم  و الساقا  مصاطفم  تحقيق ،الدروية السيرةتا .  هشام )بم ابن
 بيروت: دارالرهرفه.

 ، تحقيق عرهالرحرن عريرة، بيروت: دارالجيل، چاپ او .الرواقح . 1017ايجم، عضهالهين )
م به ابوصاهيب الکرمام، رياا : بيات     ، اعتدصحيح الرلاری . 4041اسراعيل ) بلاری، محره بن

 االفکار الهولية.
، تحقيق سهيل ز ار و ريا  زر لام، بياروت:   انساب األشرا  . 4041يحيم ) بالذری، أحره بن

 دارالفکر، چاپ او .
 دارالکتاب  بياروت:  قلهجام،  عراهالرهطم  تحقياق  ،الدراوة  دالئل . 4045حسين ) بيهقم، احره بن

 چاپ او . الهلرية،
، پا ساتان: دارالرهاار  الدهرانياة،    شرح الرقاصه فام علام الکاالم    . 4044سههالهين ) تفتازانم،

 چاپ او .
، محقاق محراهباقر محراودی، بياروت:     شواهه التدزيل لقواعه التفضيل . 4064حا م حسکانم )

 موسسه االعلرم.
ياق  ، تحقالتللاي   فم الذهرم الرستهرک علم الصحيحين مم تهليقات . 4044حا م نيشابوری )

 مصطفم عرهالقادر عطا، بيروت: دارالکتب الهلرية، چاپ او .
 ، تحقياق الرلتاار  الدرم سيرة فم األسرار و مطالم األنوار حهائق . 4113عرر ) بن حضرمم، محره

 عزقو ، بيروت: دارالحاوی. نصوح غسان محره
 ، بيروت: دارالکتب الهلريه.تاريخ بغهادتا .  علم )بم خطيب بغهادی، احره بن
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 تاهمری، بياروت: دارالکتااب    عرهالسالم عرر: ، تحقيقاإلسالم تاريخ . 4041الهين ) ذهرم، شرس

 الهربم، چاپ او .
 اهلل يزدی، تهران: ناصر خسرو. ، مصحح فضلانيمجرم الر . 4612طررسم )
 .تيالر ، قم: موسسه آ اعالم الوری . 4041طررسم )

، تحقياق محراه ابوالفضال اباراهيم،     الرلاوک تااريخ الرسال و    . 4631جريار )  طرری، محره بان 
 بيروت: دارالترا)، چاپ دوم.

 ، قم: دارالحهيث.الصحيح من سير  الدرم االعظم . 4023عاملم، جهفر مرتضم )
 ، طدطا: دارالرشير.االوائل . 4043عسکری، ابوهال  )

 لکتاب.، محقق طيب موسوی جزايری، قم: داراتفسير القرم . 4666يم )ابراه قرم، علم بن
 ، قم: دارالذخائر.ه ي ر ه ه ن ل هال ر ه ع ق ق ح،  دز الفوائه . 4044علم )  راجکم، محره بن

 ، محقق محرهحسين درايتم، قم: دارالحهيث.الکافم . 4021يهقوب )  ليدم، محره بن
 ية.الجامهة االسالم، مهيده: غزو  اللدهق ياتمرو . 4020مهخلم، ابراهيم )

 .الريت ، قم: مؤسسة آ االرشاد فم مهرفة حجج اهلل علم الهراد . 4046) محره مفيه، محره بن
 .مکترة الثقافة الهيدية، بورسهيه، الرهء و التاريختا   مب) طاهر مقهسم، مطهر بن

 ، تحقيق ريدود نيکاسن، تهران: انتشارات علرم، چاپ ششم.مثدوی مهدوی . 4610مولوی )
 األعلرام،  مؤسساة  بياروت:  جاونس،  مارساهن  تحقياق  ،یالرغاز . 4041عرر ) واقهی، محره بن

 چاپ سوم.
 نا. قيس، قم: بم  .  تاب سليم بن4045قيس ) هاللم، سليم بن

 ، قم: الشريح الرضم.تاريخ اليهقوبم . 4040اسحاق ) يهقوبم، احره بن


