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تیربیرونکشیدنگزارش:موردیمطالعه
1غفوریمحمد

چکیده
ای راه بیار آ ر رد ا   اصااب  رارد باه ه  اه ها، تیری به پای علی در یکی از جنگ

ر  پیشنهاد شد به هنگام  ماز ره رآ حضار  از وا د فا اد شاد     م د. از این دش ار می
مقاله ایان اسا  راه نناین فرق ارتباط با پر ردهار اس ، تیر را بیر آ ر ر د. پرس  اصلی 

اس ؟ در بررسای  رودادی از س ی نه رسا ی   با نه هد ی در قالب منقب  هزارش شد 
ای م ج د دربار  این منقب  ر شن شد ره این هزارش،  خسایین باار در ه تاریخی هزارش

ا اد. رآ هاا   سد  ششم هجری ساویه شد   تر یج رنندهاآ رآ  یز ص  یاآ وراسااآ ب د 
-ای شیعه   از طریق منابع شیعه باه بروای مناقابه   از طریق ص  یه به ریاباین منقب

هاای اهاد سان  را  یا یاه اسا . در ایان بررسای  شااآ داد  شاد ایان منقبا  بااا   گاری
ای اصید دینی   ریا  قرر ی در تضاد اس . همچنین مشخص شد ره این هزارش ه رم ز 

هاد دهنااد  ر ش بیاار آ ر ردآ تیاار بااا در مسااهله زماااآ   مکاااآت اصاااب  تیاار    یااز پیشاان
.ای تاریخی  اسازهار   میناقض اس ه  اقعی 


.، مناقب  گاری،  مازبیر آ رشیدآ تیر، مناقب علیا:هکلیدواژه



                                                        
 md.ghafoori@gmail.com.استادیارگروههنروتمدناسالمیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی.1

23/09/1399تاریخپذیرش: 31/04/1399تاریخدریافت:
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درآمد

شمار د   در ایان بااب رراار بسایاری باه  یدارای رماال     ضائد ب   به  یژ  علی اهد بی  پیامبر
ر  اس .  ضائد   مناقب، به ط ر مسایقیم ارتبااطی باا عقایاد مانهبی  ادارد، از ایان  شدقلم شیعه   سنی   شیه 

ا د. به  یاژ  باا اسایناد باه د    علما   دا شمنداآ  سب  به  قد اوبار این ح ز  حساسی  رمیری از و د  شاآ داد
ای بار جعاد  همناقاب داعیا   با ایان ت جیاه راه در  قاد  ضاائد  « تسامح در ادله سنن»  « اوبار من بلغ»قاعد  

 یس ، اوبار   احادیث فیر  قهی را تلقی به قب ل ررد    بد آ رنکاش در سند، ماین   متیا ای ر هاا را پنیر یاه 
 اس .  ا د. این امر م جب  ر د اوبار جعلی به منابع اسالمی شد    در ررار و د بازتاب داد

ح ز   عال ب د    در شأآ بزرهاآ دین   مانهب وا د، ه یاآ، داسیاآ سرایاآ   فالیاآ  یز در این  هقص
  ا با هی مناقاب رآ بزرها اراآ  یاز  ا د. جایگا   االی اهاد بیا   ا با یه   به و رد جامعه داده قصه

 بروای م اقاع، فلا   تار یج رنناد.  م جب شد  تا ننین ا رادی من یا  و د را در سایه  ام اهد بیا 
. نهاار  دهاد یقاارار ما از رسا ل وادارا باااالتر  ایگاا  ائماهها یی بااه قادری اسا  رااه ج  زیااد

 حض ر قلاب علایبرای  م  ه اوالص   ند. رنبزرگ جل   ، ش د تا ائمه یتخریب م پیامبر
د   فار  اقاه : ه یاد یما ابن عباس؛ اس هم از درک رآ عاجز  به قدری  صف شد  ره حیی پیامبر

هدیه شد. رآ حضر  به صتابه  رم د ریا در میاآ شما رسی هس  راه  رس ل اللهبزرگ    ربه به 
ای باه اما ر د یا ی  یندیشاد تاا مان   ای راه رر  هبی ا د د  ررع   ماز با وش ع   حض ر قلب بخ ا د به ه  

یکی از این د   اقه را به  ی اهدا رنم؟ این پرس  را سه بار تکرار ررد   هیچ ردام از صتابه پاسا   داد اد 
برواس    اعالم رمادهی ررد. ن آ از  ماز  ارغ شاد، جبرییاد  ار د رماد    علیآ اأمیرمؤمنرآ ره  تا

 هدیاه ران. رسا ل وادا ا را باه علایه ه یاد یکای از  اقاه یرسا د   ما یهف : ودا  د سالم م
شاه با د راه  رم د: شرط ررد  ب دم ره به ام ر د ی ی ت جه  داشیه باشد؛ اما ا  در حال تشهد در ایان ا دی

در این ا دیشه ب د ره  اقاه  رباه را هر یاه،  ردام  اقه را بسیا د. جبریید از جا ب ودا وبر داد ره علی
باا شانیدآ رآ  اسا . پیاامبر   تر رند   در را  ودا  د صدقه دهد، پس تفکر ا  به وااطر وادا با د

 .(1/302 :1376 ب،شهررش بن )ا هریس    هر د   اقه را بد  بخشید
اس   شجاع    جنگا ری   هم ار  پای راب   بردهای عصر  ب ی ب د   و د  یز ساه جناگ  علی

زیسایی رآ حضار  ننااآ م اال زد ای با د راه   بزرگ را پش  سر هناش . در رنار شجاع ، زهد   سااد
 ر شید د قهرماآ داسایاآ وا د را در قاما  رآ حضار  یحاج  داسیاآ سرایاآ را برر رد  ررد    ایناآ م

  یز همین  کیه ب د.« علی  امه»ترسیم رنند. یکی از دالید پیدای  
ای مناابع، ها در این مقاله با بررسی یک حدیث منقبیی، باا ر ش تااریخی   تتلیاد رآ بار اسااس داد 

اس  ره اهر احادیث با ر ش تاریخی ارزیابی   سنجید  ش د، ای بسا  یایجی به دسا  ریاد راه   ر شن شد
  ی   رجالی میفا     ها  در تضاد اس . ای حدیه با داد 

در حاال  ایی ره به شکد حدیث در رمد ، داسیاآ بیر آ ر ردآ پیکاآ از پای علیه یکی از هزارش
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ای اصاید دینای ها رید این اس  ره ریا نناین حکااییی باا رم ز  ی ماز اس . پرسشی ره در این بار  پی  م
اس ؟  ااقالآ   ارد؟ روداد رآ در نه زما ی   در نه مکا ی ب دسازهار اس ؟ ریا این ماجرا مسیند تاریخی د

 ای اسالمی هسیند؟ه این هزارش  ابسیه به ردام جریاآ
ت اآ هف  ا اًل ننین هزارشای در مناابع اقادم   اقا م  جا د  ادارد.  یبا ت جه به ر یکرد مقاله، اجمااًل م

شهر ، تاارن آ صات    ساقم ایان منقبا  باه  رفم هرا یًا این منقب  در تضاد با ریا  قررآ رریم اس . ب
(. 376: 1395اسا  )اسافندیاری، اس . تنها یکی از متققاآ رآ را به  قد رشید    ط ر جامع بررسی  شد

 اس .  دف مؤلف  ب داین  قد بسیار مخیصر   در حد اشار  اس ؛ نرا ره  قد این هزارش ه

یابیگزارشهبررسیتاریخیوریش

ایان هازارش .  جا د  ادارد در منابع دس  ا ل   معیبر تیر از پای امام علی هزارش بیر آ رشیدآ
 :اس   ننین سر د  شد یسیا به ص ر  دا (545 – 473فز  ی )دی اآ سنائی بار در  خسیین 

ار  در ُاحاااااد میااااار حیااااادر رااااار 
 ما ااااد پیکاااااآ تیاااار در پااااای 
 راااه بااار آ ررد از قااادم پیکااااآ
 ز د مااارد جرایتااای نااا  بدیاااد

 مگااار پدیاااد ریااادتااا راااه پیکااااآ 
 هاایچ طاقاا   داشاا  بااادمت هاااز

ااام ناا آ شااد ا اادر  ماااز ح    ج 
 جملااااه پیکاااااآ از  باااار آ ر رد
 ناا آ باار آ رمااد از  ماااز علاای
لام ن  سا   هف  رمیار شاد رآ ا 
 هفاا  بااا ا  جمااال عصاار حسااین
 هفاا  ناا آ در  ماااز ر یاای تاا 
 راارد پیکاااآ باار آ ز تاا  حجااام
 هفاا  حیاادر بااه وااالق االرباار

 

 رآ پیکاااریا اا  زوماای قاا ی در  
 اقیضاااا رااارد رآ زمااااآ رایااا 
 راااه همااااآ بااا د مااار را درمااااآ
 هفااا  بایاااد باااه تیاااغ بااااز بریاااد

 ریاااااد رلیاااااد را زوااااامبسااااایه 
 هفااا  بگااانار تاااا ب قااا   مااااز
 ببریاااااد رآ لنیاااااف ا ااااادام 

 وبااار ز  الاااه   درد   ا  شاااد  بی
 رآ ماار ا  را واادای و ا ااد   لاای
  ز نااه جااای  ماااز ُپاار و  ساا 
اان ی   رآ باار ا الد مصاانفی شااد  ز 
 باااارت ایاااازد  ااااراز ر یاااای تاااا 

   از  ماااااز سااااالمدباااااز  ااااا دا
لااام  بااا د وبااار  راااه مااارا زیااان ا 

 

 (140: 1383سنایی، )
اب الفضد میبدی از علماای صا  ی مسالک اهاد سان   1کشف االسرارپس از رآ، این حکای  در تفسیر 

                                                        
بنانهادهوباهمیننامشهرتیافتهاست.میبدیتفسیرکشفاالسرارابوالفضلمیبدیتفسیرخودرابرپایه.1

خواجهعبداهللانصاریابواسماعیلعبداهللبنابیمنصورمحمدبنعلیبنمحمد)م ازآنِ توفایاینتفسیررا
امامحمدرضاشفیعیکدکنیمعتقداستکهمیبدیدرانتسابآنبهخطارفتهاست.481 پیر»(شناختهاست؛
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بعیاد اسا  راه ا  از در قرآ ششم هجری با تفصید بیشیری رمد  اس . با ت جه به شرح ماجرا در ارر میبدی، 
مگار رآ راه میبادی شاعر سانایی را باه   ار  ؛ا اد ههر د  از منبعی دیگار هر یا احیماالً . سنایی  ام هر یه باشد

ا تیاری باه  ی رساید. ها در بعضای از رآ حرب   در ررار بیار د ره علای»د:   یس یپر را د  باشد. میبدی م
بسیار ررد د، جدا  شاد. هفیناد: تاا ه شا    پ سا  بر دار اد   نناآ ره پیکاآ ا در اسیخ اآ  ی بما د. جهد 

اسیخ اآ  شکنند، این پیکاآ جدا  ش د. بزرهاآ    رز داآ  ی هفیند اهار نناین اسا ، صابر بایاد رارد تاا در 
بینیم ره ه یی  ی را از ایان جهااآ وبار  یسا . صابر ررد اد تاا از  ی ماز ش د ره ما  ی را ا در  ماز نناآ هم

سنن  ارغ شد   به   ا د    ضاید  ماز ابیدا ررد. مرد معالج رماد   ه شا  برهر ا    اسایخ اآ  ی  رایض   
بشکس    پیکاآ بیر آ هر     علی ا در  ماز بر حال وا د با د. نا آ ساالم  مااز بااز داد، هفا : درد مان 

مان در مناجاا  اللاه  تر اس . هفیند ننین حالی بر ت  ر     ت  را وبار  با د. هفا  ا ادر رآ سااع  راهرساآ
 .«باشم، اهر جهاآ زیر   زبر ش د یا تیغ   سناآ در من ز ند، مرا از لن  مناجا  الله از درد تن وبر  ب د

ها  اس . به همین واطر شاهد    م  ه تاریخی دس    پاا ما رناد  یمیبدی از دش اری با ر به این منقب  ر
 مجیاد تنزیاد راه  یس  عجیب بس این  »ا زاید:  یرند. ا  م تا رآ را با رمند سازد   فریب ب دآ رآ را ت جیه

 بار را مالما  راه و اسا  زلیخاا ررد د، مالم  ی سف به د سیی را زلیخا ن آ ره مصر ز اآ از دهد یم وبر
 به دسا  راردی را یکی هر   بنشا د ترتیب هب را ایشاآ   ساو  جایگاهی   بخ ا د را ایشاآ رند، فرام  ایشاآ
ة   رد   رت        » عال   جد هف  هننا ک داد، نپ به دس  تر جی   راس 

د  ُهن    احت ن  کیناً  مت  هر یناد، ررام ن آ« ست
ُرج   بریشاآ هف  را ا    ر رد رراسیه را ی سف ( برهنر )او  ن  یهت

ل   باا را ی سف مصر ز اآ یشاآ. ن آا بر ش  بر آ  ؛ع 
اا رمد بزرگ ایشاآ نشم در بدید د رمال   جمال رآ م  ل  اهُ  )   ین 

 
أ اُه( ر  ر    رب 

 
 مشااهد  از   ببرید اد اه دسا  هماه ، أ

 سار   دل مشااهد  راه دا ایم به حقیق  پس.  داشیند وبر و د بریدآ دس  از ی سف رمال مراقب    جمال
 را، پاس مخلا ق ی ساف مر ب د بیگا ه ز اآ مشاهد  از بی  را الله هیب    عز    جمال   جالل مر علی جاآ

   ببر اد  ی پ س    ه ش  ره هردد نناآ علی اهر  داشیند، وبر درد و د از   شد د بیخ د ننین ایشاآ
 (.180، 1/179: 1375میبدی، « ) ب د فریب    باشد عجب  دارد وبر رآ درد از

بنابراین تا پی  از قرآ ششم، در هایچ منباع تااریخی، ر ایای، ادبای   تفسایری شایعه   سانی، نناین 
ای شارقی جهااآ اساالم باه  یاژ  ه صا  یاآ   در سارزمین رراارباار در   خسایین    یاماد  اسا هزارشی 
رند این داسایاآ را از  یاهر نه میبدی بد آ اشار  به منبع و د، تصریح م .این هزارش رمد  اس وراساآ 

 منابع دیگر هر یه اس .
کشف الیقیی  ییف یئیا   (، 8دیلمی )قرآ ارشاد القلوب ت اآ در  ی، این منقب  را مای بعدتره در د ر 

متماد صاالح حساینی رشافی ترمانی  مناقی  مرضئیو  (،726می  ای عالمه حلی ) امیرالمومنی 
                                                                                                                                  

(ازمردمان400حدودتوفای،ابواحمدعمربنعبداهللبنمحمدهروی)مکشفاالسرارنویسندهاحتمالی«هری
سمرقندبودهویکنسلپیشازخواجه زیستهوشگفتآنکهخواجهعبداهللمیکشانی)کشانیه(ازتوابعسغدِ

.(47-65:1394شفیعیکدکنی،)عبداهللانصاریکتابتفسیرنداشتهاست
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ساید  االنوار النعمانیی (   1107ی  ای سید هاشم بترا ی )م حلیة االبرار (،1040ی  ای حنفی منهب )م
 یا  . (1112می  ای  عم  الله جزائری )
شاهید بارای  م  اه  ا اد. هاآ معاصر  یز تت  تأریر ایان ر ایا    پانیرش رآ قارار هر یابزرهاآ   میفکر 

: حاال  پیامبراآ، اماماآ   ا لیای ودا  د در  مااز همیشاه باه   یسد یم ت جیه این هزارشمنهری برای 
ه  دار اد یک حال   به یک من ال  یس . هاهی با حفظ حض ر قلب، به عالم ر ر    مظاهر مادی هم ت ج 

دهند   هاهی هام فارق  یای پی  رید، در ص ر  لز م  ارن   شاآ م ه  از ر ها فا د  یسیند   اهر مسهل
بینناد   باه ر چاه در اطرا شااآ ر   یشا  د   باه جاز را  پااک ربریاایی، نیازی  ما یدر عالم ملک   ما

 اس ظااهری ر ااآ در ش  د ا گار ره دسایگا  حا یدهد، هیچ ت جهی  دار د؛ حیی از بدآ و د فا د م یم
شا د،  یایشاآ مه ما د   ر چه را مرب ط به بدآ یهنگام جنبه عشق   عر اآ ربا ی، از  عالی  و ی  باز م

در هنگاام  مااز در حاال ساجد  از ایان قبیاد  رنند. بیر آ رشیدآ تیر از پای امام علای یاحساس  م
 (.181 ،180  :1365منهری،   )اس

دالیلضعفاینگزارش

دالیلدینیوعقلیالف:

، از  ظر قررآ   عقاد دارای اشاکال   ابهاام اسا . در داسیاآ بیر آ رشیدآ تیر از پای امام علی
 ش د: یادامه دالید ضعف دینی   عقلی این داسیاآ بررسی م

اسا . بار اسااس  صریح قررآ رریم   سیر  امیر م مناآ علی ص این ر ای  در تضاد رشکار با . 1
هنش  را دریا یه    ارن   شااآ داد    حیای در حاال  مااز  یحضر ، ر چه در پیرام    مریه قررآ، رآ 

  . داد  اس یصدقه م
تاا:  یبا؛ مفیاد، 1/228: 1414؛ مغربی، 1/151 :1412ر  ی، )برای  م  ه  شیعهعلمای بسیاری از 

: 1424مقاتاد بان سالیماآ، )بارای  م  اه  اهاد سان علمای   بسیاری از ( 61: 1420؛ ابن ررامه، 33
؛ 4/1162 تااا: یباا؛ اباان اباای حاااتم، 390، 6/389: 1415؛ طبااری، 6/218 :1415؛ طبرا اای، 1/307

؛ 13/277 :1378؛ ابان ابای التدیاد، 42/357 :1415؛ ابان عساارر، 558 ،2/557: 1415جصاص، 
   آ علایاامیرم مناآ أدر شس ر  مائد   55ا د ره ریه   تصریح ررد (2/448 :1414ابن  اصر الدین، 

ُنا ا » رماید:  یریه م این در اس . ودا  د میعال  عمد  یک ا   ازل شد ین  ر م  انت
ُسا ُلُه    ال  یکُم اللُه    ر  لت ا    م 

إت  
ارُع آ   راة     ُهم  ر  ُت آ  الز  ة     یؤ  ال  یُم آ  الص  ین  یقت نت

ا سا    رساا ی  ؛  لی شما تنهاا وادا   پیاامبر«ال 
در هازارش ایان  دهناد.دار اد   در حاال ررا ع زراا  مایا د، هماآ رسا ی ره  ماز برپا می ماآ ر رد ره ای

و ا دیم.  یازمنادی، از حاضارین طلاب رماک رارد  ه ید  ماز ظهر را با رس ل ودا یاب رر مروداد 
مسایتبی( ره در حال  ماز )ه یا   لی هیچ رس پاس   داد. ا  از این  ضعی  به ودا شک   ررد. علی

راه  ب د، به سائد اشار  ررد تا ا گشیری ره در دسا  راسای  با د، درر رد   ا  نناین رارد. پیاامبر
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به ودا عرضه داش : بارالها همااآ ه  اه  قصص 35س ر  طه    32تا  25تال   ریا  شاهد ماجرا ب د، با 
ا باه مان عناا رنای. هنا ز ا ر ها و اهم راه هماآ یایی داش ، من  یز مه ره برادرم م سی از ت  درو اس 

؛ 12/26تاا:  یبا خر رازی، )  ازل شد «ا ما  لیکم الله ...»به پایاآ  رسید  ب د ره ریه  دعای پیامبر
 (.220: 1374دیلمی، 

 جاشی پادشا  حبشه، عبایی زیبا   هراآ قیما  باه ارزش  رند ره ی یز ر ای  م، (1/289 :1363) رلینی
باا  بخشاید. علای رآ را باه علای پیامبر. هدیه  رسیاد  ب د هزار دینار برای رس ل ودا

در حااال رراا ع  یازمناادی از رآ حضاار   ،رآ باا دد م ررعاا  در همااین عبااا در حااال و ا اادآ  ماااز ظهاار   
عبا را به  یازمند بخشید. پیر  ایان عماد، ودا  اد رآ را سای د    ،درو اس  رمک ررد   ایشاآ در هماآ حال

 .اربا   الی  رآ حضر  پس از  الی  ودا  د   رس ل   یز در رآ  هفیه اس ای  رسیاد ره  هری
و اب ب د یا  حی بار  ی  اازل  . پیامبرر یم به وا ه پیامبر ه ید یم یز در این بار  اب را ع 

رارد، وادا را شاکر  یرا تاال   ما ...«ا ماا  لایکم اللاه»شد. پس از نندی برواس    در حالی راه ریاه  یم
 ایان هازارش (.5: 1416 جاشای، ) اسا را برتری داد    منی  را بر  ی تمام ررد   ره علیررد  یم

بیر آ از مسجد ب د   پس از  ز ل ریاه باه مساجد ر ا     ه ید: پیامبر یره ماس   یر اییمنابق با 
هفا  راه در حاال  با دیدآ مسکین، پرسید ریا رسی به ا  رمک ررد  اس    ا  باا  شااآ دادآ علای

باا شانیدآ  پیاامبر (.42/357: 1415ابن عساارر، ) اس  ع، ا گشیر  قر  و د را به ا  بخشید  رر
 .(6/167 تا: یبرل سی، ) ر داین ماجرا تکبیر هف    حساآ بن راب   یز شعری در این بار  س

در حال  ماز می جه درو اس  یک  یازمناد با د   حاری از رآ اس  ره علی ی باالاه هزارش تمام
ییاد   سای د  اسا . اماا در أت ،  در هماآ حال صدقه داد    ودا  د  یز عماد رآ حضار  را باا  از ل ریاه

شاد    یما یگا هدر حال  ماز از و د ب ش د مبنی بر رآ ره علی یمقابد، در بروی منابع، منقبیی  قد م
در جنگی تیری به پای ا  اصاب  ررد ره بیار آ  قیی  دلید. به همین دش ی  اطرا    ارغ ماز حال و د 

 دنکشابرآ را از پاای حضار  بیار آ  تاامنیظر ما د د تا رآ حضار  باه  مااز بایساید  ؛ر رد   مشکد ب د
 )منابع را در ادامه ببینید(.

  حیای   ظارا  أ  منشا (4/176 :1385رملای، ) یا یاه را به منابع مخیلف شیعه   سانی  داسیاآاین 
؛ 1/289 تاا: یبا سافی، ) در  مااز، ا جاام رارهاای جزیای، جاایز اسا  اس  راه ما الً   شد  یا ای  قهی

 ماازی، ) اسا   در  مااز بای  از حاد تصا ر با د وش ع قلب ائماه (، یا اینکه2/31: 1366شهابی، 
 .(30: 1421، آیة الوالی ، ؛ میال ی6/342: 1418
سازهار  یس  ره در حاال  مااز ه شا   یز با عقد ا ز آ بر  اسازهاری این داسیاآ با  ص ص دینی، . 2

همه رسایبی باه  ماازش  رساید  باشاد. این پای حضر  را برید    حیی اسیخ ا   را شکسیه باشند اما با 
در ناه  اماامهنگاام جراحای، راه  باه نناد پرسا  پاسا  دهنادباید   اقالآ   معیقداآ ننین ر اییی،

با د، پاس بایاد یاا در ررا ع ؟ اهر ایسیاد  قرار داش سجد  رر ع   یا در ب د ایسیاد   ضعییی قرار داش ، 
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صا ر  در ایانشاد    یمابلناد  زمیناز باید ر ی یک پا ایسیاد  باشد   اهر در سجد  ب د، یک عض  ایشاآ 
راه  ، ننااآشاد  باشاد جااریوا آ  شد. ریا هیچ و  ی از پای حضر  جاری  شد؟ اهار ی مازش باطد م

شا د. ریاا در حاال جراحای سانگین    یباز هم  ماز باطد ماه ید جایگا   مازش پر از و آ شد،  یسنایی م
 ،شد تا  مازش باطد ش د؟ ن آ برای شکسین اسایخ اآ پاا یای شدید بر حضر  داد   مه ، تکاآسخ 

باید از سنگ یا نک  اسیفاد  شد  باشد. نگ  ه رآ حضر  پس از  ماز هام از بریاد  شادآ ه شا  پاا   
در حاالی راه بایاد در ارار وبر ما د   تنهاا رااه  درد پاای  را می جاه شاد؟  یشکسیه شدآ اسیخ ا   ب

ماال  مااز باا پاای شکسایه  مااز را اداماه داد   اع شکسیگی، دردش ا زای  یا یه باشد. نگ  ه امام
ای پاار  شاد ، ناه زماا ی ه ایان پاای شکسایه   ه شا ما ند قیام، قع د، رر ع   سج د را به جای ر رد؟ 

ترمیم شد د؟ ن آ در منابع تاریخی، هایچ هزارشای از شکسایگی یاا حیای زوام عمیاق بار پاای حضار  
  یژ  اهر پس از صفین باشد. هب ؛اس   هزارش  شد

اسا .   در همه  مازهای  باا نناین حاالیی ر  باه ر  با د ، علیرآ ه  ه ره در این وبر رمد  اس 
 مااز صابح  قا  بگانرد   م اد ای باه درازا بکشاد راه در   پس این احیمال  ج د دارد ها   مازش به ا داز 

ت ا سا   مااز جماعا  بخ ا اد. نا آ اهار  یر یاب طل ع رند. دیگر رآ ره در این ص ر  رآ حضار   ما
ین  داشا  تاا مم أب د، ت جهی به ما ر     اهر امام ید شد    را  و د را مد، از جماع  فا  م م بأم

 .مراعا  ا راد مسن را بکند م الً 

ب:دالیلتاریخی

ای در  های اس  تا اربا  رناد نناین حادرا های برای اربا  تاریخی ب دآ،  یازمند مسیندا    ادل ههر  اقع
 دالید عقلی   دینی، از منظر تاریخی  یز دارای اشکال اس .تاری  ر  داد  اس . اما این هزارش، ا ز آ بر 

ایی را باه اهاد ه پیرایاهصا  یه نناین صا  یه رماد  اسا .  ایه اب خسیین بار، این داسیاآ در ری. 1
جالاب رآ راه  ا اد. های دارد، بسی  ره در میاآ میص  ه جایگا   یژ مناآ علیؤ یژ  امیر م هب بی 

( 618 – 540اسا . ما ال عناار  یشااب ری )  شی   صا  یه  یاز  قاد شاد دیگرمشابه همین ماجرا دربار  
رله ا  دس  در» :ره اس  ر رد ( 349می  ای ) اقنع اب الخیر دربار  =  وا رد یما را ه شا  ره زومی) ر
 شا د  مااز در تاا رنیاد صبر هفیند مریداآ.  داد رضا بداآ ا . برید بباید دسی  هفیند طبیباآ. ا یاد( و ر 
عناار، « )رد اد. نا آ  مااز تماام رارد، دسا  را بریاد  یا ا ر نناآ    ب د وبر الم این از را ا   ماز در ره

ما ال در بااب وشا ع در . ا  ارا اآ دار اده ص  یه از این افراق (.376: 1395؛ اسفندیاری، 549: 1370
ا اد    قاد رارد بارای ا  شا عی بسایار شادیدتر از علای، وو اجاه ربیاع ، ماز، دربار  ربیاع بان و ایم

 (.1/397 :1383؛  یض راشا ی، 308 ،2/307 تا: یب؛ فزالی، 169 ،2/168 :1417اب طالب مکی، )
  قرآ پس از میبدی، دیلمی از علماای قارآ هشایم شایعه، ایان مااجرا را باا رمای تغییار   د دحد . 2

و اسایند  یدر  مازهای  با تمام  ج د می جه ودا  د ب د   هرها  م ، ننین ر رد  اس  ره علیا ز د 
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ما د د تا  ق   ماز  را رسد   ایشاآ در  مااز ملیفا   با د  یا را از بد   بیر آ ر ر د، منیظر مه تیر   ترر 
 رما د:  یما ررد؛ اما پس از  ماز می جه  اقعه شد    به  رز دش امام حسان ی  درد رآ را  یز حس  م

؛ عاااملی، 2/180 :1411  بااه  قااد از ا  بترا اای،  2/217: 1374دیلماای، ) اساا ن رارهااا تر نااد تاا  ایاا
در زمااآ  ننادین باار شا د راه یبیاآ دیلمای نناین برداشا  مااز  (.113 :1381؛  قدی، 4/26 :1385

را ناار  درمااآ پادرش  ررد     رز د بزره  امام حسانوال   رآ حضر  تیر بر بدآ ایشاآ اصاب  
هماین منلاب را در حاد ظاهرًا باه  قاد از دیلمای ( 726ی  ای عالمه حلی )مدید  اس .  یحال  ماز م در

 (. 118: 1411حلی، ررر ررد  اس  )اشار  
جالب رآ ره یکی از متققاآ معاصر به جای بررسی تاریخی، سندی، مینای   متیا ایی ایان هازارش، 

 (.4/26 :1385عاملی، ) داد  باشده ید: منعی  دارد ره این حادره نند بار ر   یم
ردآ ر   بیار آاحد یا صفین تیر به پای حضر  و رد   با پیشانهاد ناه رسای ، در این ره در ردام جنگ. 3

در جناگ احاد تیار وا رد یعنای  رآ را به زماآ  ماز  اهنارد د، اویالف اس . بنا بر بروی منابع، امام علی
 از پاای علای ماز تیر را  به هنگام رس ل ودا به دسی ر   ب د زما ی ره هن ز به مقام امام   رسید 

 :1385، ؛ عااملیمناقی  مرضئیو باه  قاد از  8/602 تا: یبش شیری، ؛ 140 :1383، سناییررد د )وارج 
نناین پیشانهادی  در بروی منابع شیعه رمد  اسا  راه حضار   اطماه (.احقاق الحق قد از  به 4/25

اماام را راهکاار ایان  یز هفیاه شاد راه  ترپی  (.4/26: 1385؛ عاملی، 1/398 :1383راشا ی،  یض ) داد
زمااآ بارای در تعیاین سالیقه را یااآ  حااری ازبا د. ایان اویال اا ، منرح رارد   یا امام حسینحسن 

 .اس  نییا امام حس ، امام حسن، حضر   اطمهپیامبربه  ام پیشنهاد   ارائه اصاب  تیر 
یعادد، رآ م  اساازهار اسا . بار اسااس ر ایاا  یاز  سیر  صتیح رسا ل وادااآ، با این داسی. 4

 ا اشار  ررد:ه ر ای . برای  م  ه به این حضر  در هنگام  ماز به اطراف و د ت جه داشیند
در یکی از  مازهای ظهر، د  ررع  روار  مااز را ویلای  ، رس ل ودابه  رمای  امام صادق

ریاا اتفااقی ا یااد  اسا  راه  تند و ا د د. پس از سالم، مردم با تعجب پرسید د ره ای رسا ل وادا
 هاهی اماام حسان (.6/48 :1363رلینی، )  شنیدید؟ای رآ ر دک را ه ننین رردید؟  رم د ریا هریه

رسا د    در سجد  بار پشا  حضار   را به جدش رس ل ودا و د ،هنگام  ماز از میاآ صف ف  ماز
داشا .  یررد   با یک دس  ا  را  گه ما ی یز ا  را در همین  ضع با و د بلند م شد. پیامبر یس ار م

همچناین  (.1/188: 1385صاد ق، ) شا درارد تاا  ماازش تماام  یهنگام رر ع  یز با یک دس  رر ع م
به سجد  ر     سجد  را ط ال ی ررد تا جاایی راه  جماع ، پیامبرر زی در  ماز ا د ره   ر ای  ررد

، بعضی از  مازهزاراآ شگف  زد  شد د.  قیی  مااز تماام شاد، از ایشااآ پرساید د: ای رسا ل وادا
اساا .   ای طاا ال ی رردیااد رااه مااا  کاار رااردیم در سااجد  باار شااما  حاای  ااازل شااد  سااجد  را بااه ا ااداز 

منیظار  ازل  شد،  لی  رز دم حسن بر د ش مان ر یاه با د   مان   رم د: ویر!  حی بر من پیامبر
(. 3/188 :1376بان شهررشاا ب، )ا ا  واا د پاایین بیایاد. از همااین ر ، ساجد  ام طا ال ی شااد ما ادم تاا
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ر پشا  با ر  ، حسن   حساین یبه سجد  م اس  هنگامی ره رس ل ودا  همچنین  قد شد
رواسین از سجد ، رآ د  را به رهسایگی بار زماین هنگام ب شد د. رس ل ودا یس ار م پیامبر

 ماازش باه  شد. هنگامی راه پیاامبر یر  ، این صتنه تکرار م ین آ د بار  به سجد  م ؛هنارد یم
هر رس مارا د سا  دارد بایاد ایان د  را  :پایاآ رسید، رآ د  را در داماآ و د  شا ید     ازش ررد    رم د

 رسا ل وادا ر زی(. 47 :1406، القیاب الرسیوو ع رترضی ؛ 2/28 :1414مفیاد، ) بدارد یز د س  
سا ار  ره ر دک وردسالی ب د، بر پش  پیامبر ر  ، حسین یو ا د.  قیی به سجد  م ی ماز م

و اس  سر از ساجد  بار دارد، ا  را  یررد.  قیی حضر  م یم «هی هی»شد   پاهای و د را حرر  داد   
بان ا؛ 3/86 :1414مغربای، )  مااز اداماه داشا د. ایان مااجرا تاا پایااآ هر یه   در رنار و د بر زمین  ها

اس  راه حسان    قد شد یز  بدالله بن زبیراز ع(. 4/296 :1403؛ مجلسی، 3/227 :1376شهررش ب، 
ب د. ن آ ا  دید  ب د ره در حاال ساجد   ترین  رد به رس ل وداترین   متب ب هشبی بن علی

هناشا .  یا  را پاایین  ما رمد، پیامبر یشد   تا و د پایین  م یس ار م بر هردآ یا پش  پیامبر
ررد   رآ حضر  با باز رردآ پاهاای   یعب ر م همچنین هاهی در حال رر ع از میاآ پاهای پیامبر

؛ ابان حجار، 178 – 13/176 :1415؛ ابان عساارر، 3/19: 1959باالرری، ) داد یما باه ا  این اجااز  را
 (.43/317 :1403؛ مجلسی، 2/62 :1415

نتیجه

در هنگاام  اسا . ر هااای جامعه میفا   ه با ت د  حاال  ر حا ی   معن ی معص ماآ بد آ تردید
هااهی این با  .پرداویند یعباد ، با تمام وش ع   وض ع به راز    یاز م همه در جایی ره ودا  اد میعاال، ر

رناد  یدا د، بلکه تتسین م یرا  ه تنها  ار ا  م علیاز اطراف   رمک به مسکین در حال  ماز از س ی 
، ایان  ضایل  قرر ای   باا عظما  امیرم منااآ علاای برابارنارا بایاد در ؛ دهاد ی  رآ را اسا   قارار ما

ا گیازد. رآ هاا  بارای  ی   ضیلیی قرار داد ره در تناقض رشکار با رآ اس    ا یقادها را بر م هی رردایسیاد 
د، رآ ه  اه  یسا  رنن یادعا مبروی ل ا . برای متناقض،  انار باید دس  به ت جیهاتی زد رار از  قد   حد 

ره  ماز امری معن ی   رمک به  قیر امری د ی ی باشد. بلکه رمک به  قیر و د عبااد  اسا    می جاه 
وا یی، )پر ردهاار   عباادتی در ضامن عبااد  دیگار اسا   یاز مسکین شدآ در  ماز در راسیای عبااد  

 ساخن ایان (.90   1/89 :1421 ،محاضیرا ی، ؛ میال ا64، 63 :1385؛ ج ادی رملای، 8/152 تا: یب
ا   اس   با دآ ه قا ع رنند  باشد؛ اما از حال  پنیرش عم م ا ساآ شاید تنها برای معیقداآ به اماماآ

مناابع اهاد سان  باه بنابراین ن آ این داسیاآ، سند معیبر   میقدمی  دارد   از  ش د. یم وارج، امام
ور شیعی را  یا یه   با قررآ رریم همخ ا ی  دارد، عال   بر رآ با تااری   یاز قاباد ارباا   یسا ، أمنابع می

 بهیر اس  در پنیرش رآ احییاط ش د.
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منابع

  ا. یجا، ب ی، بالتفسیرتا(،  ی)برل سی، شهاب الدین اب ال ناء سید متم د بن عبدالله حسینی بغدادی  -
ضفسیر المحیی  االرمیو ع الرحیر ال ئیو ییف ضاعیی  کتیاب اللی  الع یی   ش(،1385)حیدر رملی، سید  -

 ، تتقیق سید متسن م س ی تبریزی، قم، م سسه  رهنگی    شر   ر علی   ر.المحکو
، تتقیاق متماد اب الفضاد اباراهیم، شیر  نجیا الره ی (، 1378)ابن ابی التدید، هبة الله بن سعید  -

 حیاء الکیب العربی.بیر  ، دار ا
، تتقیاق لقیرآ  العمییور اضفسی(، تا ی)بادریس رازی اب متمد عبدالرحمن بن متمد بن  ،ابن ابی حاتم -

 بیر  ، دارالفکر.اسعد متمد طیب، 
، تتقیاق االصابة یف ضمییی  الحیحاب  (،1415)عسقال ی بن متمد بن حجر  ابن حجر، احمد بن علی -

 مع ض، بیر  ، دارالکیب العلمیه. عبدالم ج د   علی متمدعادل احمد 
، تتقیاق مناقی  آو ابیف لالی (، 1376)ماز ادرا ی بان علای بان شهررشا ب  ابن شهررش ب، متماد -

 علمای  جف،  جف، ا یشارا  حیدریه.هر هی از 
، تتقیاق علای ضاریخ مدینیة دمشیق(، 1415)شا عی ، اب القاسم علی بن حسن بن هبة الله ابن عسارر -

 دارالفکر.شیری، بیر  ، 
، ضنری  الغیایلی  ری  یئیا   البیالریی (، 1420)ررامه ابن ررامه، شرف االسالم بن سعید متسن بن  -

 تتقیق سید تتسین رل شبیب م س ی، قم، مررز الغدیر.
ضوضیی  المشیتر  (، 1414)دمشاقی ابن  اصر الدین، شمس الدین متمد بن عبدالله بن متمد قیسی  -

، تتقیق متمد  عایم عرقس سای، بیار  ، م سساة جو ع القابجو ع کناهویف ضر  اسماء الرعاة ع انساب
 الرساله.

المحریوب ع  معاملیة ییف قیو  القلیوب(، 1417)مکی حارری بن عنیه متمد بن علی اب طالب مکی،  -
 العلمیه. الکیب الس  د، بیر  ، دار عی آ ، تصتیح باسدمقام التوحید الف المرید لریق عصف

 ، تهراآ، ا یشارا  ر یر.آسی  شناسف دینف(، ش1395)متمد اسفندیاری،  -
قام، ا یشاارا  ریابخا اه ریا  (، 1406) اقدم شیعه، بروی از متدرین   م روین القاب الرسوو ع رترض  -

 الله العظمی مرعشی  جفی.
، تتقیاق فالمرضاا م ال اا بر جاردی، حلیة االبرار(، 1411)ت بلی بترا ی بترا ی، سید هاشم م س ی  -

 م سسه معارف اسالمی.قم، 
، تتقیاق متماد حمیداللاه، مصار، دار انسیاب االشیرا (، 1959)یتیای بان جاابر بالرری، احمد بن  -

 المعارف.
، تتقیق عبدالسالم متمد علای شااهین، احکام القرآ (، 1415)علی رازی ، اب بکر احمد بن جصاص -

 ، دار الکیب العلمیه.بیر  
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 قم، مررز  شر اسراء. ،نهارم، ناپ اریان  امام رلفحیا  ر(، ش1385)عبدالله ، ج ادی رملی -
کشییف الیقییی  یییف یئییا   امیییر  (،1411)حلاای، اب منصاا ر حساان باان ی سااف باان منهاار اساادی  -

  ا. ی، تتقیق حسین درهاهی   حسن حسین ربادی، تهراآ، بالمومنی 
تصاتیح   تهانیب ساید ، منجاج الررارة یف شر  نجا الره ی تا(،  ی)بو یی، میرزا حبیب الله هاشمی  -

 .قم، بنیاد  رهنگ امام المهدی ،ابراهیم میا جی، ناپ نهارم
 قم، ا یشارا  شریف رضی. ،، ناپ د مارشاد القلوب(، ش1374)متمد دیلمی، اب متمد حسن بن  -
، حدیقة الحقیق  ع شریعة البریق  )دیوا  سنایف( (،ش1383)بن ردم سنایی فز  ی، اب المجد مجد د  -

 تهراآ، ا یشارا  دا شگا  تهراآ. ،تصتیح سید متمد تقی مدرس رض ی، ناپ ششمتتقیق   
در هرگ  ع همیش  انسیا   ا  مییراع ررییانف جواعی  ررداللی  (، ش1394) متمدرضاشفیعی ردرنی،  -

 ، تهراآ، ا یشارا  سخن.انحار 
 مرعشی.، قم، ا یشارا  ریابخا ه ری  الله احقاق الحقتا(،  ی)بش شیری، سید   رالله  -
 ، تهراآ،  زار   رهنگ   ارشاد اسالمی.ادعار یق (، ش1366)متم د شهابی وراسا ی،  -
، تتقیاق ساید متماد رل  الشرایع(، 1385)قمی صد ق، اب جعفر متمد بن علی بن حسین بن باب یه  -

 حیدریه.صادق بتر العل م،  جف، ا یشارا  
طاارق ، تتقیق اب معار المعجو االعس  (،1415)طبرا ی، اب القاسم سلیماآ بن احمد بن ای ب لخمی  -

 بن ع ض الله بن متمد   اب الفضد عبدالتسن بن ابراهیم حسینی، قاهر ، دار الترمین.
ضاب    ت ریاق   ، عامع الریا  ر  ضاعی  آ  القیرآ (، 1415)طبری، اب جعفر متمد بن جریر بن یزید  -

 تخریج صدقی جمید عنار، بیر  ، دار الفکر.
 ، قم، دار التدیث.الححی  م  سیرة النرف االرمو )ص(ش(، 1385)مرتضی  عاملی، جعفر -
، ضیککرة االعلییاءش(، 1370)عنار  یشاب ری،  ریدالدین اب حامد متمد بن ابراهیم بن استاق ردرنی  -

 تصتیح متمد اسیعالمی، ناپ ششم، تهراآ، ا یشارا  ز ار.
 ، بیر  ، دار الکیاب العربی.الدی احیاء رلوم تا(،  ی)بفزالی، اب حامد متمد بن متمد  -
، نااپ التفسیر الکریرتا(،  ی)ب خر رازی، اب عبدالله متمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی بکری  -

  ا. یجا، ب یس م، ب
المحجة الریئیاء ییف (، 1383) یض راشا ی، متمد بن مرتضی مشه ر به مال متسن  یض راشا ی  -

قام، ا یشاارا  جامعاه مدرساین حا ز   ،ربار ففااری، نااپ د م، تصتیح   تعلیق علای ا ضجکی  اإلحیاء
 علمیه قم.

، تصاتیح   تعلیاق علای اربار الکیایف ش(،1363) استاق رازیرلینی، اب جعفر متمد بن یعق ب بن  -
 الکیب العلمیه.تهراآ، دار  ،ففاری، ناپ پنجم
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تتقیاق متماد بااقر ، السیهم مناقی  االمیام امیرالمییمنی  رلی  (،1412)ر  ی، متماد بان سالیماآ  -
 ال قا ة االسالمی.مجمع إحیاء  ،متم د، قم

 .ؤسسة ال  اءم ،، بیر  بحار االنوار (،1403)، متمد باقر یمجلس -
 صدرا. ا یشارا  نهارم، قم، ناپ ،امامت ع رهرر ش(، 1365)منهری، مرتضی  -
حسینی جاللای، ، تتقیق سید متمد شر  االجرار(، 1414)مغربی، اب حنیفه  عماآ بن متمد تمیمی  -

 یه قم.قم، ا یشارا  جامعه مدرسین ح ز  علم
االرشیاد ییف معرییة حجیا اللی  رلیف ، (1414)مفید، اب عبدالله متمد بن متمد بان  عمااآ عکباری  -

 السالم لیتقیق الیراث، بیر  ، دار المفید.، تتقیق م سسة رل البی  علیهمالعراد
 تا. ی، قم، ریابخا ه دا ری، بجم التا(،  ی)ب ااااااااااااااااااااااااااااااا -
 .، تتقیق احمد  رید، بیر  ، دار الکیب العلمیهالتفسیر (،1424)لیماآ مقاتد بن س -
کشف االسرار ع ردة االبرار )معرع  بی  ضفسییر جواعی   ش(،1375)بن متمد میبدی، اب الفضد احمد  -

 .ربیرعلی اصغر حکم ، تهراآ، ا یشارا  امیر ، به ر ش  رردالل  انحار (
 .ای عقایدیه ، قم، مررز پژ ه آیة الوالی  (،1421)میال ی، سید علی حسینی  -
 ای عقایدی.ه پژ ه ، قم، مررز محاضرا  یف االرتقادا  (،1421) ااااااااااااااااااااااااااااااا -
یجرسیت اسیماء محینفف  (،1416) جاشی، اب العباس احمد بن علی بن احمد بن عباس اسدی ر  ی  -

/ تاک جلادی(، تتقیاق ساید م سای شابیری ز جاا ی، قام، ا یشاارا  جامعاه )رعاو النجاشیفالشیع  
 .مدرسین ح ز  علمیه قم

، التفسییر )میدارا التن یی  ع حقیا ق التاعیی (تاا(،  ی)با سفی، اب البررا  عبدالله بن احمد بن متم د  -
  ا. یجا، ب یب
یف احواو امیر المومنی  ع یئا ل  ع مناقر  ع االنوار العلویة ع االسرار المرضئوی  (، 1381) قدی، جعفر  -

 .حیدریه،  جف، ناپخا ه   عاض 
، تتقیق حسن بن علی  مازی، قم، ا یشاارا  مستدرا سفینة الرحار (،1418) مازی، علی شاهر دی  -

 م.جامعه مدرسین ح ز  علمیه ق
 


