
  

  

وَيْصِره   ذوالخُ
 1 مصطفى معلّمى

صـلى هللا علیــه وآلـه و معجــزات آن  از جمله اخبار غیبى روايت شده از پیامبر اكـرم
گويى به  ايشان در اين پیش. بود 2 گويى ظھور گروھى به نام مارقین حضرت، پیش

يى از او بـه نـام ذوالخويصــرة فردى اشاره مى يـاد  3فرمايند كه منابع تاريخى و روا
ى مارقیــن  كــه او را اصــل و ريشــه پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه ضــمن ايــن. انــد كــرده

: معرّفى فرمودند عالمتى نیز براى يكى از ياران او به اين شرح ذكر كردند) خوارج(
ـرده در میـان آنــان اســت كــه زايــده گوشــتى بــر بــازوى او اســت  ُ شخصــى ســیه چ

َّه( ي قُـوص  4).ذوالثَّدَ ْ ر ُ بسیارى از منابع تاريخى، روايى و تفسیرى، ذوالخويصره را ح
ْر سعدى تمیمى دانسـته ی ُھَ اى نیــز  عـده. انـد كـه در جنـگ نھـروان كشــته شـد بن ز

َّه را ھمان حرقوص بـن زھـیر دانسـته ي در ايـن پــژوھش خواھـد آمــد كـه . انـد ذوالثُّدَ
َّــه جــاى  ي ويصره يــك تـن بودنـد، ولــى انطبـاق او بـر ذوالثَّدَ یر و ذوالخُ ُھَ ْقُوص بن ز ر ُ ح

 .تأمل و ترديد است

َّه: ھاى كلیدى واژه  .خوارج، مارقین، نھروان، ذوالخويصره، حرقوص بن زھیر سعدى، ذوالثَّدي

. كنیـم ى توبه برخورد مــى با نام ذوالخويصره در تفاسیر و در بیان شأن نزول يكى از آيات سوره
 :فرمايد ى پنجاه و ھشتم از سوره توبه مى آيه

قَات َ َ فِي الصَّد ُك ز َلْمِ ْ ي َن ْ م م ُ ھ ْ ن َمِ  ... .و
يه اشـاره بـه  رين كه مورخان معتبرى نیز در میـان آنـان ھسـتند معتقدنـد كـه ايـن آ ّ اكثر مفس

انه دارد و مقصود از لفـظ منھــم ذوالخويصـرة  تقسیم غنايم غزوه ّ ر عِ ى حنین در محلّى به نام جِ
صـلى هللا علیـه وآلـه  ى نبوى شرح ماجرا مطابق آنچه در تفاسیر و منابع سیره. تمیمى است

 :است گونه آمده اين
انه آمد، جايى كه غنايم جنگـى را  پیامبرصلى هللا علیه وآله پس از پايان غزوه ّ ر عِ ى حنین به جِ

افرادى نظیر ابوسفیان بن حـرب . حضرت تقسیم غنايم را آغاز نمودند. جا آورده بودند نیز به آن
مرو چشـم بـه غنــايم دوختنــد ـھیل بـن ع ُ ّـه و س برخـى از آنـان از . و پسرانش، صفوان بن امی

ين درخواسـت و بـه اذن خداونـد، . پیامبرصلى هللا علیه وآله تقاضاى مال نمودند در پاسخ به ا
ّه ّت آنـان را  پیامبرصلى هللا علیه وآله اموال بسیارى را به عد ى مذكور و ديگـران دادنـد تـا محب

ّـت يافتنـد. جلب نمايند در گـیرودار ايـن تقسـیم . در ھمین جا بود كه گروه مؤلَّفـة القلـوب ھوي
مد و گفـت ذوالخويصره سول خـدا: (ى تمیمى نـزد پیامبرصــلى هللا علیــه وآلـه آ عدالـت ! اى ر

نم پـس ! واى بر تو: پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمودند!). پیشه كن اگر من به عدالت رفتـار نك
صحاب !. چه كسى به عدالت رفتار خواھـد كـرد؟ كى از ا عمـربن خطـاب يـا (در ايـن ھنگـام ي

گردن زنـد، امـا  5)خالدبن ولید صره را  جازه خواسـت تـا ذوالخوي له ا از پیامبرصلى هللا علیه وآ
كن: (پیامبرصلى هللا علیه وآله او را بازداشت و فرمود ھايش  كه ! ر او پیروانـى خواھـد يافـت 

قرآن . عبادت و نماز خويش را در برابر عبادت و نماز آنان ناچیز خواھیــد شـمرد) اصحاب(شما 
از دين به در خواھند شد آن گونه كه تیـر . خواھند خواند، اما از حلقومشان فراتر نخواھد رفت

ند نمـود از شكار به در مى كى از[ى  نشـانه. شود و بر گروھى از بھترين مردم خروج خواھ ] ي
رده است كه بر يكى از بـازوانش پـاره]  كه اين[پیروان او،  ُ چون پسـتان  مردى سیه چ گوشـتى 
 6.زنان دارد

تر منبع تـاريخى و روايـى يافـت  كم. آنچه ذكر شد ماجراى اعتراض به تقسیم غنايم حنین بود
توان گفت تمام منــابع متقـدم در  شود كه از ذكر اين ماجرا خالى باشد، بلكه به جرأت مى مى
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ّه اشاره كرده ى رسول اكرم اين بخش از سیره راوى اصلى . اند صلى هللا علیه وآله به اين قضی
ست) البته به بیانى كـه گذشـت(ماجرا  رى ا ْ ـد ُ . در تمـام منـابع حـاوى ايـن خـبر، أبوسـعید خ

ُھرى  ّاك بن قیس خبر را از ابوسعید گرفته و محمد بن شھاب ز لَمة بن عبدالرحمن و ضح َ ابوس
ّه. خبر را از آن دو روايت كرده است ى اصحاب او خبر را از جانب او نقل  پس از ابن شھاب، عام

اند و به اين ترتیب ماجرا در مجامیع روايى و نیز كتب تفسیر وارد شده و سـايرين نـیز بـه  كرده
قل  ماجراى تقسیم غنايم حنین به شكل. اند آن اشاره كرده ھاى ديگر نیز در منابع اسالمى ن

ند كـه  طبرى روايتى از طريق ابن اسحاق از عبدهللا بن عمرو بن عاص نقل مى. شده است ك
عه . اشاره به تقسیم غنايم حنین دارد عبدهللا بن عمرو نیز كه بنـا بـه ايـن روايـت خـود در واق

گرى نـیز از ابـن . كنـد حضور داشته، فرد معترض را ذوالخويصـرة معرفـى مـى طـبرى روايـت دي
كنــد كــه در آن روايــت، امــام محمــد باقرعلیــه الســالم نــیز فــرد معــترض را  اســحاق نقــل مــى

سیره 7.ذوالخويصرة نامیده است ُھـرى در تفاسـیر و منـابع  صـلى هللا   ى نبـوى اما ذكر روايت ز
ــه دارد ــر اَشــكال ديگــر مــاجرا غلب ــه طــبرى در جــامع البیــان،. علیــه وآلــه، ب واحــدى  8از جمل

قرطــبى در الجـامع ألحكـام  10بغــوى در معـالم التنزيــل، 9نیشــابورى در اســباب نــزول اآليـات،
و عالّمه طباطبايى  13 شیخ طبرسى در مجمع البیان 12ابن الجوزى در زاد المسیر، 11القرآن،

نزول آيـه 14 در المیزان ـدرى منقـول از جانـب زھـرى،  شـأن  ُ با روايـت ابوسـعید خ ى مـذكور را 
 .اند توضیح داده

انه اين نكته ر ّ عر ّل در روايت تقسیم غنايم در جِ مىتأم گام  ا روشن  كه ذوالخويصـرة ھن سـازد 
ّت شناخته شده ٌ  واقعه و اعتراض، شخصی اى نبوده است؛ چرا كه بعضى از منابع با تعبیر رجل

صرة چـیز بیـش از او ياد كرده . انـد ى او نگفتــه تـرى دربـاره اند و بعضى از منابع جـز نـام ذوالخوي
انـد و صـفت تمیمـى را دنبـال لقـب مـذكور  بعضى از منابع ذوالخويصرة را از بنى تمیم دانسته

مى. اند آورده  ً ضیحا كه وى ھمـان  برخى ديگر از منابع پس از ذكر نام ذوالخويصـرة، تو افزاينـد 
قُوص بن زھیر است ْ ر ُ  .ح

فردى كـه خواھـان كشـتن   ً در سخنان پیامبرصلى هللا علیه وآله خطاب به اصـحاب و خصوصـا
جود دارد ذوالخويصرة بود يك پیش مى. گويى مھم و نوان  آن حضــرت گروھــى را بر شـمرند و ع

بنــا بــه فرمــايش پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه ايــن گــروه كــه پــیرو . نھنــد مــارقین بــر آنــان مــى
بر  ذوالخويصره ند شــد و  خارج خواھ ّت اسالمى شكل خواھند گرفت و از دين  اند بعدھا در ام

ند كـرد بھترين انسان شانه. ھا از امت اسالمى خروج خواھ ى آن گـروه، وجـود فـردى سـیه  ن
رده در میان آنان است كه در يكى از بازوھايش زايده ُ ى گوشتى شبیه به پستان زنان وجود  چ

یب واژه. دارد َّـه در تـاريخ سـیره به اين ترت شد ى ذوالثَّدي شى از . ى نبـوى ثبــت و ضـبط  در بخ
كه ارتبــاط اسـامى و القـاب مــورد  سخنان پیامبرصلى هللا علیه وآله عبارت ديگرى وجـود دارد 

 :حضرت در اشاره به مارقین فرمودند. كند بحث ما را تأيید مى
ئْى ھذا قوم يقرؤون القرآن ُ من ضئْضِ ج ُ ر ْ َخ  15... .يمرقون من االسالم... ي

ئْى ھذا دچار اختالف شده ضِ ته. اند علما در معناى عبارت من ضئْ انـد مقصـود نسـل  برخـى گف
پیرو و دنبالـه سل او نیسـت، بلكـه  رو  اين مرد است و برخى بر آنند كه مقصود از اين عبارت ن

ضِئى در لغت، اصل و معدن ھر چیـز  گويا نظر گروه دوم به واقع نزديك. اوست ئْ تر باشد؛ زيرا ضِ
شد، نـه . است مروزى خاسـتگاه با پس بھتر آن است كه مقصود اصل و ريشه و يا به تعبــیر ا

يـه گرفتــه. نسل و اوالد ّ رو  انـد بـا دو مشـكل روبـه گروه اول كه ضئْضِئى را به معناى نسل و ذر
صل  كه مرتكب خالف ظاھر شده نخست آن: ھستند ئى اوالً و بالذّات يعنى ا اند، چرا كه ضئْضِ

دھد كه مارقین از اوالد يا خويشان  كه ھیچ منبع تاريخى نشان نمى و معدن، و مشكل دوم آن
يه. ذوالخويصرة بوده باشند ّ ً اوالد و ذر یه وآلـه واقعـا صلى هللا عل ى  وانگھى اگر مقصـود پیامبر

سايى اوالد و  پى شنا صحابه مراقــب ايـن مـاجرا و در  ذوالخويصرة بود ھر آينه مسـلمانان يـا 
يه ّ ست. ى او بودند ذر ّه ننمــوده ا . اما ھنگام پیدايش گروه مارقین ھیچ كس به چنین امرى تفو

صحاباً  تالف، عبــارت إنَّ لَـه أ آمـده و ... از سوى ديگر در بعضى منابع به جــاى عبـارت مـورد اخ
ـرده اسـت ُ براى اطـالق لفـظ صــحابى بـر يـك  كم. مسئله را روى صـحابى ب تـرين شـرط الزم 

با او ھـم َب را ديده باشد و انـدكى  نشـینى  شخص، آن است كه شخص مصاحِب، فرد مصاح
گويند فالن شخص اصحابى دارد و يا فالن شـخص از  كه وقتى مى ى ديگر آن نكته. كرده باشد

صاحَب ولـو در نگـاه اصـحابش سـخن  مت شـخص م قع از عظ اصحاب فـالن فـرد اسـت، در وا
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ب بــه ھــر نحــو كــه باشــد بیــان مــى مــى َ پــس . كننــد گوينــد و متابعــت مصــاحِبین را از مصــاح
مارقین بـوده و نقـش رھـبرى را نـیز بـر عھـده  گیرى مى نتیجه یان  صرة در م شود كـه ذوالخوي

 .اين مطلب در سطور بعدى به روشن شدن موضوع كمك خواھد كرد. داشته است

ج الید دَ خْ ُ َّه و يا م ي  ذوالثَّدَ

اى به اين شرح بیان فرمودند كـه در  پیامبرصلى هللا علیه وآله در اشاره به گروه مارقین نشانه
كى از بـازوانش اسـت و يـا دقیـق صى در ي تـر،  میان آنان مردى سیه چرده است كه داراى نق

اين نقص با دو عبارت ذى الثديـه . اى گوشتى ھمانند پستان زن بر يكى از بازوانش دارد زايده
اى ذكر شد؟ در بعضى از رواياتِ حـاوى  اما چرا چنین نشانه. و مخدج الید در منابع آمده است

 :خبر ظھور مارقین، آمده كه پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمودند
 .اگر آنان را درك كنم ھر آينه آنان را خواھم كشت

ى بزرگ  ى مسلمانان حاضر در جامعه آيا ھمه. ولى تعیین مصداق اين سخن، كار آسانى نبود
یه وآلـه را بـه خاطـر  اسالمى آن روز چه در حجاز و چه در عراق اين سخن پیامبرصلى هللا عل
خروج  ھم بتواننـد  عادى  تا مـردم  ين چـه بـود  داشتند و يا شنیدند؟ مالك و معیار خروج از د

ّن ظـاھرى و نمايانـى . كنندگان از دين را بشناسند تدي نان  ِ معـروف، چنـان جايگـاه و چ خـوارج
كه . علیه السالم بايستند داشتند كه توانستند در مقابل على ّدى بودند  آنان داراى چنان تھج

ّ و عام بود پینه مى. ھا بر پیشانى داشتند و قرائت قرآنشان زبانزد خاص شـد  آيـا بـه سـادگى 
ّھم به خروج از دين كرد و آن گاه با آنان به جنگ برخاست؟ جنگ با خوارج و يا به  اين افراد را مت

علیه السالم پـس  على. دردسر نبود تعبیر پیامبرصلى هللا علیه وآله مارقین، كارى ساده و بى
 :از فرو نشستن آتش جنگ نھروان گفت

ُھا َب َّ كَل َد ت ْ ُھا و أش ب َ ْھ ی ْ ماج غَ َ أن د ْ َع یرى ب ٌ غَ د َحَ َ علیھا أ أ َ ر ْ َج ْ لِی َكُن ْ ت َةِ ولَم ن ْ ت ْنَ الفِ ی َ ُ ع ْت  16.إنّى فَقأ
 :در جاى ديگر فرمود

ُ و ال أھل النھروان ّین ُ صف ِ وال أھل ل َ م َ ُ الج َ أھل وتِل  17.لو لم أكن فیكم لَما قُ
ـاب بـن أرتّ و  گناه ھم اى بى كه خوارج دست به شمشیر بردند و عده با آن ّ ب چون عبدهللا بن خَ

ھروان  اش را به قتل رساندند، اما باز ياران على ھمسر حامله ھل ن با أ علیه السالم در جنـگ 
علیه السالم ناچار بـه يـادآورى سـخن پیامبرصـلى هللا  در چنین شرايطى على. ترديد داشتند

َّه شد  :ايشان قبل از پیكار با مارقین فرمودند. علیه وآله در مورد ذوالثَّدي
كنند و  شوند و با مسلمانان جنگ مى قومى از دين خارج مى: پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمود

ُ الید(عالمت آنان مردى است كه نقص در دست اوست  ج َ د ْ خ ُ  18).م
لى يا ع ج از مصاديق نقل به مضمون است كـه گو َ د ْ خ ُ سالم در نقـل سـخن  تعبیر به م علیـه ال

ديگـر  پیامبرصلى هللا علیه وآله به كار برده است، ولى اين دو تعبیر در معنا ھیچ تفاوتى با يـك
ى گوشتى را بر بازو، بـه عنـوان نقـص در خلقـت  علیه السالم داشتن زايده يعنى على. ندارند

ج الید را به كار برده است كه به معناى ناقص الیـد  َ د ْ خ ُ به شمار آورده و به ھمین خاطر تعبیر م
ّه. است ً حاضر به پیكـار  با ذكر سخن پیامبرصلى هللا علیه وآله، عد اى كه ترديد داشتند ظاھرا

َّـه و يـا ھمـان  ي َ يافتن ذوالثَّد پس از پايـان آن، پیوسـته در پـى  شدند، اما در اثناى جنگ و نـیز 
ُ الید بودند ج َ د ْ خ ُ امـا ھـر چـه . علیه السالم نیز دستور داد تا به دنبال فرد مذكور بگردنـد على. م

ّدين در جنگ زبان به طعن . تر يافتند وجو كردند كم تر جست اصحاب بیش كم كم ناراضیان و مرد
 :و كناية گشودند و چنین گفتند

 19.آرى پسر ابوطالب ما را فريب داد تا با برادران خويش جنگ كنیم
ّى قبل از شروع پیكار، على علیه السالم را سـه بـار سـوگند دادنـد كـه آيـا آنچـه  اين افراد حت

َّه از پیامبرصلى هللا علیه وآله نقل كرده، راست است؟ درباره ي َ  20ى ذوالثَّد
َّه مسئله ي َ جا كه در بعضى منابع ذكر شده كه تك تك اجساد را  اى بغرنج شد تا آن يافتن ذوالثَّد

َّه را زودتر بیابند نشانه) قَصْب(در میدان جنگ با نھادن چوب نى  ي َ بـاز  21.گذارى كردند تا ذوالثَّد
ّتى حاصل نشد علیـه السـالم پیوسـته بـا  على. بنابر بعضى از منابع، در يافتن جسد او موفقی

 :گفت خود مى
ْتُ  ِب ذّ ُ و ال كُ ْت ب  .ما كَذَ
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مركب به سمتى حركت كـرد و ناگـاه كنــار . پس سوار بر مركب پیامبرصلى هللا علیه وآله شد
مه نمود َ ھ ْ كه  اصحاب آن حضرت جنازه. لجنزارى كوچك ايستاد و ھَم اى را در آن موضـع يافتنـد 

ــود آنچــه . ھــاى آن را بیــدرنگ بررســى كردنــد جنــازه را خــارج و دســت. فقــط پاھــايش پیــدا ب
بود ً در آن جسد ھويدا  يك . پیامبرصلى هللا علیه وآله فرموده بود دقیقا مردى سـیه چـرده بـا 

. ى گوشتى شبیه به پستان زنان بر يكى از بازوانش، كه تعدادى مو نیز بر آن رويیده بود زايده
 22.ى شكر به جاى آوردند ھمگى با شادى تكبیر گفتند و حضرتش سجده

سعدى  قوص بـن زھـیر  َّه بـود و اكنـون در ادامـه بـه مـاجراى حر ي َ آنچه گذشت ماجراى ذوالثَّد
 .بندى میان سرگذشت اين دو شخص خواھیم پرداخت پرداخته و سپس به جمع

گـر . خوريم، تاريخ طــبرى اسـت از جمله منابع تاريخى كه در آن به نام حرقوص بن زھیر برمى
جـا  انـد، امـا از آن چه منابع متقدم بر طبرى نیز به شخص نامبرده و سرگذشت او اشاره كـرده

ماجراى  كه طبرى قدرى بیش ست،  ته ا شرح زنـدگى او پرداخ تر از منابع متقدم بـر خـود بـه 
 .ايم حرقوص بن زھیر را از تاريخ طبرى برگزيده

 :گويد طبرى در فتح سوق االھواز مى
به . میان ھرمزان، والى خوزستان و سپاه مسلمین جنگ در گرفت فرمانـدھان سـپاه اسـالم 

به او رسـاندند وان نامه نوشتند و خبر پیكار خود با ھرمزان را  ْ ز َة بن غَ ب ْ ت ُ به خلیفـه.  ع ـة  َ ب ْ ت ُ ى  ع
قوص  عده] نیز[ى دوم  خلیفه. دوم نامه نوشت و درخواست يارى كرد اى را بـه فرمانـدھى حر

 .بن زھیر سعدى به يارى آنان فرستاد
 :گويد طبرى در معرفى حرقوص مى

 .صلى هللا علیه وآله بود او از اصحاب رسول اكرم
 :افزايد سپس مى

َر را فتـح كـرد و بـر سـاكنان آن  ت ْ ُس حرقوص پس از جنگ با ھرمزان، سوق االھواز و سپس تا ت
ُمس غنايم نزد خلیفه خلیفـه . ى دوم فرستاد نواحى جزيه وضع نمود و خبر فتح را به ھمراه خ

امـا حرقــوص محـل اقامـت خـود را در . از او تشكّر كرد و وى را بر امور سوق االھـواز گماشـت
ند. اى صعب العبور قرار داد منطقه . مردم به خلیفه نامه نوشـتند و مشـكل خـود را مطـرح كرد

اى به حرقوص نوشت و از او خواست تا از ارتفاعات صعب العبور پايین آيـد و در  خلیفه نیز نامه
 23.دشت منزل گیرد

ى شورش بـر  كه در واقعه جا پیش برده و ادامه نداده تا آن طبرى داستان حرقوص را تنھا تا اين
ّ عثمان، دوباره نام حرقوص بن زھیر را پیش كشیده است طـبرى واقعـه را از زبـان سـیف . ضد

ست -البته با چند واسطه  -بن عمر تمیمى  ين  در واقعـه. نقـل كـرده ا ى شـورش، تنھـا بـه ا
نه در  سمت مدي كه از بصـره بـه  مطلب اشاره شده كه حرقوص رھبر گروه شورشیانى بوده 

قوص بـرده  24.حركت بودند نامى از حر ھى بـه قتـل عثمـان، ديگــر  اما در مدينه و حوادث منت
ً از حرقوص سخن گفته زمانى است كه طلحه . نشده است در مقطع ديگرى كه طبرى مجددا

ّ المؤمنین عايشه به بصره يورش بردند عالم . و زبیر به ھمراه اُم آنان بر اساس شعار از پیش ا
اى را از دم تیــغ گذراندنــد، امـا نتوانســتند بـر  شـده و بــه دنبـال قــاتالن عثمـان، در بصــره عـده

عده به ھمــراه  پیروانش بـه قبیلـه حرقوص بن زھیر سعدى دست يابند؛ زيرا او  ى بنـى  اى از 
قوص را در  25.سعد پناه برده و از حمايت آنان برخوردار گرديده بود بار ديگر طبرى سخن از حر

مى اين ماجراى حكمیـت نـامى از او ن شروع  ّین و  بـا . بـرد جا به پايان برده و تا پايان جنگ صف
مل و صـفین بـه  توجه به اين كه نه طبرى و نه منابع ديگر نامى از حرقوص در سراسر جنگ ج

يان . شود آورند سخن طبرى در مورد فرار وى به سوى بنى سعد تأيید مى میان نمى اما بـا پا
ّت، بار ديگر نام حرقوص به میان مى  .آيد گرفتن جنگ صفین و شروع حكمی

ستاد  وقتى كه على ل فر َ ـد ْ ن َ ومة الج ُ علیه السالم ابوموسى اشعرى را براى داورى به سوى د
قوص بـن زھـیر سـعدى نـزد او آمدنـد و از  دو نفر از خوارج به نام ج طايى و حر ْ ر ُ ة بن ب َ ع ْ ر ُ ھاى ز

صد مــا  26.حضرتش خواستند كه توبه كند ضرت و آنـان در گرفـت كـه مق یان آن ح سخنانى م
ً اشاره به حوادث مربوط به حرقوص است كه ابوموسى به  پس از آن. نیست، بلكه غرض صرفا

دومة الجندل رفت، خوارج در منزل عبدهللا بن وھب راسبى و به نقلى در منزل خـود حرقـوص 
فه. تشكیل جلسه دادند كر و اداى وظی ھى از من سخن  آنان از امر به معـروف و ن شرعى  ى 

به قیـام  حرقوص نیز در جمع خوارج خطبه. گفتند اى آتشین خواند و دوستان و پـیروان خـود را 

Page 4 of 11

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\128.htm



نان اسدى پیشنھاد كرد . علیه مسلمین كه به زعم او گمراه شده بودند فراخواند َ َة بن س ز ْ م َ ح
بارت بودنـد از. تا از میان جمع، كسى به عنوان رھبر انتخاب شود صین : نامزدھا ع ُ بـن ح ـد ْ ي َ ز

بدهللا  ْسى، حرقوص بن زھـیر سـعدى و ع ب َوفى عَ ْح بن أ ي َ ر ُ طايى، حمزة بن سنان اسدى، ش
فت ب راسبى، كه سرانجام فرد اخیر رھـبرى گـروه را بـر عھـده گر ْ َھ پـس از گذشـت  27.بن و

علیه السـالم بـا خـوارج موجـب شـد تـا  مذاكرات على. زمان اندكى، سپاه خوارج شكل گرفت
ّم به پیكار شدند اى دست از مخالفت بردارند، اما عده عده جنگ در گرفت و . ى باقیمانده مصم

 .ى پیاده نظام بود كُشته شد حرقوص كه فرمانده
كر كـرد ساب . آنچه خوانديد شرح ماجراى حرقـوص بـود كـه طـبرى تـا مـرگ او ذ ن َ ُرى در أ َـالذ ب

ّم بر طبرى بوده ْبة در تاريخ الخلفاء كه ھر دو متقد ی َ ماجراى حرقــوص،  االشراف و ابن قُت به  اند 
ّت و جايگاه او را در جمع خوارج نشان داده تنھا در جنگ نھروان اشاره كرده  .اند اند و اھمی

باره ى خبر تقسیم غنايم غزوه با مالحظه ى  ى حنین و قول رسول خداصــلى هللا علیــه وآلـه در
مى ھاى آنان و نیز اخبار خوارج نھروان در كنار يك مارقین و نشانه شـود كـه  ديگر، چنین متبادر 

بوده تن بیــش ن بن زھـیر يـك  ند ذوالخويصرة و حرقـوص  جه .  ا نیز بـه ايـن نتی منـابع بسـیارى 
یان،. اند رسیده تاريخ، 28طبرى در تفسیر جامع الب بدء و ال سى در ال شكوال در  29مقد ابـن ب

يات، 30غوامض األسماء المبھمه، شابورى در أسـباب نـزول اآل بغـوى در تفسـیر  31واحدى نی
قوق  33قرطبى در الجامع ألحكام القرآن، 32معالم التنزيل، قاضى عیاض در الشفاء بتعريـف ح

ّه در الصارم المسلول، 35ابن اثیر در أسد الغابه، 34صلى هللا علیه وآله، المصطفى  36ابن تیمی
ھیلى در روض األنف 38ابن حجر در فتح البارى، 37ابن كثیر در تفسیر و سیره، ُ مسـتند  (39 س

ذوالخويصــرة را بــا حرقــوص بــن زھــیر يكــى  40و شــوكانى در نیــل األوطــار،) بــه قــول واقــدى
َّه را يكـى دانسـته. اند دانسته ي َ ھم حرقــوص و ذوالثَّد جر در . انـد از سوى ديگر منابعى  ابـن ح

 :گويد االصابه مى
َّه است ي َ  41.ابن أبى داود يقین كرد كه حرقوص بن زھیر سعدى ھمان ذوالثَّد

مى تح البـارى  نازه ھمچنین ايشـان در ف َّـه را  گويـد كـه در روايـت افلـح آمــده كـه ج ي َ ى ذوالثَّد
نیز حاضـر كردنـد طبرانـى در معجـم  42.شناسايى كردند و گفتند حرقوص است و مـادرش را 

ــه را رئیــس خــوارج معرفـى كــرده اســت َّ ي َ  44ابــن عســاكر در تــاريخ دمشــق، 43.صــغیر، ذوالثَّد
ابـن أبـى  46خطیب بغدادى در تـاريخ بغـداد، 45حسین بن حمدان خصیبى در الھداية الكبرى،

سى در الخـالف، 47الحديد در شرح نھج البالغة، قب، 48شیخ طو  49ابـن شھرآشـوب در منا
َق، 50اربلى در كشف الُغّمة، ر ْق بین الفِ ر َ شھرستانى در الملل و  51عبد القاھر بغدادى در الف

َّه را يكى دانسـته 53و باالخره ابن عبد البر در التمھید 52 النحل ي َ منابعـى . انـد حرقوص و ذوالثَّد
َّه را يكى دانسته ي َ صم  اند كه از آن جمله مى ھم ذوالخويصرة و ذوالثَّد توان به عمرو بن ابى عا

لوب 55ابن بشكوال در غوامض االسماء المبھمه، 54در كتاب السنة، و  56 ثعـالبى در ثمـار الق
 .اشاره كرد 57ابن عبد البر در التمھید

ّت  َّـه(مالحظه شد كه اين سه شخصی ي َ قوص بـن زھــیر و ذوالثَّد بـه شـھادت ) ذوالخويصرة، حر
شده . اند بسیارى از منابع، فردى واحد تلقّى شده شناخته  مرگ  پس از  َّـه تـا  ي َ گرچـه ذوالثَّد

بن . انـد  نبود ولى ديديم كه منابعى او را با حرقوص بن زھـیر يكـى دانسـته مورد حرقــوص  در 
بسـیارى از . زھیر گفتنى است كه بنابر شواھد تاريخى، او در يك مكـان ســاكن نبــوده اسـت

از او در سـوق . اند كه در فتوحات اسالمى شركت داشـته اسـت منابع او را از صحابه دانسته
یان آورده و آن 58 االھواز و بصره و سپس مدينه سخن بـه م فه  ند گاه بصـره و سـپس كو او . ا

صر مؤثـر در شـروع جنـگ نـیز بـه شـمار مـى سرانجام در جنگ نھروان در حالى آمـد  كه از عنا
 .كشته شد

ً در جمع آنان حضور داشته و اين مطلــب را از  قبالً گذشت كه ذوالخويصرة رئیس مارقین، قطعا
ّه . ى او أخذ كرديم سخنان پیامبرصلى هللا علیه وآله درباره منابع تاريخى نیز بر اين مطلب صح

بى نمادين بوده است و رھبرى فكرى و عقیدتـى . گذاشتند ب راسِ ْ َھ پس انتخاب عبدهللا بن و
ِ . مارقین را شخص ذوالخويصرة بر عھده داشته است در اين صورت چرا منابع تاريخى و روايـى

انـد و مثـالً  دست اول در ذكر حوادث جنگ نھروان به ذوالخويصرة به طور مستقیم اشاره نكرده
اى كه پیامبرصلى هللا علیه وآله در مـورد او فرمـوده بـود او اصـحابى  نگفتند ھمان ذوالخويصره

ست... پیدا خواھد كرد كه از دين خارج خواھند شد ته ا شـايد از . جنگ نھروان را به راه انداخ
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 .تر ماجرا كمك گرفت ھاى زير بتوان براى فھم دقیق و روشن بررسى روايت

  روايت نخست

 :نويسد در مسند خود مى 59 ابويعلى موصلى
بود كـه عبـادتش مـا را بـه : انس بن مالك گفت در زمان رسول خداصلى هللا علیه وآله مردى 

ّب وا مى نزد رسول خداصلى هللا علیه وآله از او سخن به میان آورديم و نـامش را . داشت تعج
ھم  باز  اظھار كرديم، حضرت آن مرد را نشناختند، صورت ظاھرى و شمايل او را شرح داديم، 

پیامبرصلى هللا . گفتیم اين ھمان مرد است. در ھمین اثنا آن مرد به سمت ما آمد. نشناختند
. دھید كه نشانى از شیطان بر سیماى اوسـت شما مرا از مردى خبر مى: علیه وآله فرمودند

پیامبرصـلى هللا علیـه . آن مرد ھمچنان به سمت ما آمد تا به جمع ما رسید، اما سـالم نكــرد
خود  تو را به خدا قسم مى: وآله به او فرمود دھـم آيـا ھنگـامى كـه بـه جمـع مـا رسـیدى بـا 

آن گاه آن مرد از . به خدا آرى: آن مرد پاسخ داد. نگفتى در اين جمع كسى برتر از من نیست
ند] كـرده و[پیامبرصلى هللا علیه وآله رو به اصحاب . جمع ما دور شد كیسـت كـه ايـن : فرمود

بـا . او را ديد كـه مشـغول نمـاز اسـت. آنگاه وارد مسجد شد. من: مرد را بكشد؟ ابوبكر گفت
كه پیامبرصـلى ! سبحان هللا: خود گفت آيا انسانى را بكشم كه مشغول نماز است در حالى 

پیامبرصـلى هللا علیـه . پس برگشت. هللا علیه وآله ما را از كشتن نمازگزاران نھى كرده است
برايم دشوار بود كه او را بكشم، چون مشغول نمـاز بـود و : چه كردى؟ گفت: وآله به او فرمود

او رفــت امـا . روم مـن مـى: عمر گفت. ايد كه شما ما را از كشتن نمازگزاران نھى كرده حال آن
ست: با خود گفت. آن مرد را در حال سجده يافت ھتر ا شتن ايـن مـرد . ابوبكر از مـن ب او از ك

چـه : پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمود. او ھم بازگشت! امتناع كرد پس چگونه من او را بكشم
حال بكشـم: شد؟ گفت يافتم و دوسـت نداشـتم او را در ايـن  در ايـن . او را در حـال سـجده 

پیامبرصلى هللا . روم من مى: علیه السالم به پیامبرصلى هللا علیه وآله عرض كرد ھنگام على
ته بـود على! اگر او را بیابى: علیه وآله فرمودند . علیه السالم وارد مسجد شد ولى آن مرد رف

ّه را خبر داد على مرد : پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمودند. علیه السالم بازگشت و قضی اگر آن 
 60.شد شد اختالفى میان امت من حاصل نمى كشته مى

 :افزايد ى ھمین روايت مى ابويعلى در ادامه
داشت،  محمد بن كعب پیوسته اظھار مى: موسى بن عبیدة كه از راويان اين خبر است گفت

لى آن َّه بود كـه ع ي َ علیـه  كه پیامبرصلى هللا علیه وآله دستور قتل او را داده بودند ھمان ذوالثَّد
 61.السالم وى را در نھروان كشت

ھیثمى ضمن نقل ھمین ماجرا در مجمع الزوايد، رجال خبر را در مسند ابويعلى به جز يك نفر 
او عین ھمین خبر را با اين فرق كه نام ابوبكـر و . به نام يزيد الرقاشى ثقه توصیف كرده است

ابن حجـر عسـقالنى نـیز در  62.كند عمر در آن نیآمده نقل و تمام رجال خبر را ثقه توصیف مى
كه بـا  االصابه ھمین خبر را ذكر كرده ضمن اين ست، بل كه ايراد و اعتراضى به آن وارد نكرده ا

ترى خبر را آورده و افزوده كه محمد بن قدامه كتابى به نام الخوارج دارد كه شرح  تفصیل بیش
َّه را به شكل كامل در آن آورده است و ھمین ماجرا نیز در آن ي َ .جا ذكر شده اسـت  اخبار ذوالثَّد

63 

  روايت دوم

رى مى ْ د ُ  :نويسد احمد بن حنبل در مسند خود، به نقل از ابوسعید خ
ّه مى: ابوبكر نزد رسول خداصلى هللا علیه وآله آمد و گفت مردى  از فالن در گذشتم ناگھان با 

برو و او : پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمودند. آورد مواجه شدم كه نمازى با خشوع به جاى مى
مد. ابوبكر رفت، اما دوباره او را در حال نماز يافت! را بكش پـس . كشتن آن مرد بر او دشـوار آ
مر فرمـود. كه كارى انجام دھد باز گشت بدون آن به ع یه وآلـه  بـرو و او را : پیامبرصلى هللا عل

سرانجام پیامبرصلى هللا . عمر رفت ولى ھمچون ابوبكر از كشتن آن مرد چشم پوشید! بكش
سالم بـه آن  اما وقتى كه على. علیه السالم را مأمور قتل آن مرد نمود علیه وآله على علیه ال
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: علیـه السـالم فرمــود پیامبرصلى هللا علیه وآله پس از مراجعت علـى. موضع رفت او را نیافت
مى ين خـارج  شـوند  آن مرد و اصحابش قرآن خواھند خواند، اما از حلقومشان فراتر نرود، از د

شت از شكار خارج مى) پس از اصابت(گونه كه پیكان  ھمان پـس . شود، ھرگز بـاز نخواھنـد گ
 64.آنان را بكشید كه بدترين مردمان ھستند

َّـه و ذوالخويصـرة و نـیز ھمیـن روايـت را آورده و سـند  ي َ ابن حجر در الفتح البارى ماجراى ذوالثَّد
كرده اسـت ّـد توصـیف  ند كـه  وى اذعــان مـى. روايت احمد بن حنبل را در روايت مـذكور، جی ك

ى تقسیم غنايم حنین ھموست كه پیامبرصلى هللا علیه وآله در ايـن  شخص معترض به نحوه
ّه چنان نزد او بديھى و مسلَّم . ماجرا دستور قتل وى را به ابوبكر و عمر داده است اين دو قضی

است كه در صدد بیان علّت نھى پیامبرصلى هللا علیه وآله در بار اول و امر به قتل او در نوبـت 
صحاب را از قتــل ذوالخويصـرة  او مى. آيد ديگر برمى انه، پیامبرصلى هللا علیه وآله ا ّ ر عِ گويد در جِ

جا كه دستور قتل وى را صادر كردند  جا در صدد تألیف قلوب بودند، اما آن منع فرمود؛ زيرا در آن
ّه را به ماجراى نماز پیامبرصلى هللا علیه وآله . ديگر جاى تألیف قلوب نبود ابن حجر اين دو قضی

شـوكانى نـیز در نیـل االوطـار  65.ى منافقین قبل از نـزول وحـى تشـبیه كـرده اسـت بر جنازه
دھد كه سخنان  ھمانند سخنان ابن حجر را بدون ھیچ اظھار نظرى نقل كرده و اين نشان مى

ماجرا را در البدايـة و النھايـة آورده و  66.وى را قبول نموده است ابن كثیر دمشقى نیز ھمین 
ّه را با تفصیالت بیش ار نیز در مسند خود ھمین قضی ّ  67.ترى ذكر كرده است افزوده كه بز

ھروان در میـان  ى آخر اين نكته بل از ن بود آيـا ق َّه و يا حرقوص بن زھیر كه از خـوارج  ي َ كه ذوالثَّد
خیر؟ چـرا كـه خـوارج ھمــه از سـپاھیان علـى سپاه على علیـه  علیه السالم حضور داشت يا 

حضور حرقوص در : در پاسخ بايد گفت. السالم بودند كه پس از صفین از آن حضرت جدا شدند
ھاى جمل و صفین در ھیچ يك از منابع تاريخى مورد مراجعـه  علیه السالم در جنگ سپاه على

ً ثابت نشده است ً و نه تلويحا ّین به دسـت . نه تصريحا آنچه كه به عنوان حضور او در جنگ صف
به  مى ماه  ّت است كه خود چندين ھفته و حتى چند  آيد مربوط به پايان جنگ و شروع حكمی

ضور  در صحنه. طول انجامید سه مـاه ادامـه داشـته، ھیـچ منبعـى ح ّین كه دو يـا  ى پیكار صف
گام . علیه السالم گزارش نكرده است حرقوص را در سپاه على وانگھى ذكـر نـام حرقـوص ھن

عتراض حرقـوص بـه علـى ّت و ا علیـه  عزيمت ابوموسى اشعرى به دومة الجندل جھت حكمی
عه السالم، اين مطلب را تقويت مى لى كند كه گويا حرقـوص در واق ّین و اجبــار ع علیـه  ى صـف

ّت، حضور نداشته است؛ چرا كه در غیر اين صـورت آن لى السالم به قبول حكمی علیـه  گونـه ع
سوى . كرد السالم را متھم به كفر نمى َ االّ للّـه از  ـم كْ ُ طرح شـدن شـعار الح از سوى ديگــر م

ّت را بر على گرى اسـت  ھمان خوارجى كه حكمی شاھد دي خود  علیه السالم تحمیل كردند، 
شدند ّت به جمع آنـان اضـافه  ّین و مقارن با حكمی . كه گروھى جديد از خوارج پس از پیكار صف

اين احتمال وجود دارد كه اين گروه جديد حرقوص و ياران او بوده باشند كـه از دسـت طلحـه و 
شت كـه نـام . زبیر به بنى سعد پناه برده بودند جه دا كه گفتـه شـد بايــد تو گذشته از آنچـه 

گام عزيمـت ابوموسـى بـه دومـة الجنــدل آمـده اسـت، چـون  ّین فقط ھن حرقوص در پیكار صف
َف مى ن ْ  :گويد طبرى به نقل از أبومِخ

ُ بن البرج الطائى و  ة َ ع ْ ر ُ ُ رجالن من الخوارج؛ ز تاه َ َة، أ كُوم ُ َثَ أبا موسى لِلْح ْع َب ْ ي َ أن راد َ ا أ ّ ً لم ا ّ إنَّ علی
 68... .حرقوص بن زھیر السعدى

گر  اين جمله ھرگز حضور حرقوص را در پیكار صـفین ثابـت نمـى ين ھـم خـبرى دي ند و جـز ا ك
ّین نداريم  .مبنى بر حضور او در پیكار صف

  نتیجه

ھیر يـك تـن بیـش  با بررسى منابع موجود به دست مى آيـد كـه ذوالخويصـرة و حرقـوص بـن ز
شواھد كـافى ارايـه شـد نبوده كه ذوالخويصـرة ماھیتــى . اند و بر اين امر داليـل و  از آنجـايى 

ّنین از اصحاب جايگاھى داشته و نه در میان مردم بـى  تندروانه داشته است، نه در میان متدي
بار  تفاوت و ھمین امر موجب گوشه گیرى و شخصیت مرموز وى شده است و شايد فقدان اخ

شايد . ى او ناشى از ھمین مسأله باشد كافى درباره دلیل ديگرى ھم در كار بوده است كـه 
َّه گـر چـه روايتــى  و اما درباره. بتوان آن را سیاسى و در راستاى تبرئه خلفا دانست ي َ ى ذوالثَّد
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در تاريخ ذكر شد است كه او را ھمان حرقوص و يا رئیس خوارج معرفى كرده اسـت ولـى بـه 
ــالً پیــدا شــدن  ضــرس قــاطع نمــى ــدات بیشــترى دارد مث ّ ــوان آن را تأيیــد كــرد و نیــاز بــه مؤي ت

تاب : ھايى كه راجع به خوارج نوشته شده است ولى اكنون در دسترس نیسـت مثـل كتاب ك
ثر   70اخبار الخوارج اثر مدائنى، 69الخوارج اثر محمد بن قدامه جوھرى مروزى، كتاب الخـوارج ا

يز  72اخبار الخوارج از ابن عیسى كاتب نصرانى، 71ھیثم بن عدى، خوارج اثـر عبدالعز كتاب ال
 74.كتاب الخوارج أبى داود 73بن يحیى شیعى بصرى،

 :ھا نوشت پى

 .دانشگاه تھران -ى علمیه قم و كارشناس ارشد تاريخ و تمدن ملل اسالمى  ى حوزه دانش آموخته. 1
َّه. ى مَرَقَ است مارق از ريشه. 2 ُ من الرَمِی شد. مَرَقَ السھم خارج  معمـوالً . يعنى تیر از يك سمت به شكار اصابت و از سمت ديگـر 

كنند كه اثرى از خون و يا گوشت شكار بر تیر باقى نماند و اين در صورتى است كه اصابت بسـیار  ى مَرَقَ استفاده مى وقتى از واژه
ین . سريع و با شدّت باشد، گويى كه اصالً به شكار اصابت نكرده است گويا پیامبرصلى هللا علیه وآلـه خواسـتند بفرماينـد كـه مارق

، ص 1قاضى نعمان مغربـى، دعــائم االسـالم، ج . اند شوند كه گويى اصالً وارد دين نشده شوند ولى چنان از دين خارج مى وارد مى
 .149، ص 2؛ ابن اثیر، النھاية فى غريب الحديث، ج 389

ْصَرة مذكورند در منابع سیره. 3 وَي با . ى نبوى و تواريخ عمومى، دو شخص با نام ذوالخُ يا يَمــامى و ديگـرى  يكى بـا نسـبت يَمــانى و 
رة است و خاصرة به معناى پھلوست. نسبت تمیمى كه مراد ما فرد اخیر است ُصغّر خاصِ ْصَرة م ي وَ ُ  .خ

رْقوص بن زھیر كبیر الخوارج«: گويد  فیروز آبادى در قاموس المحیط در تعريف كلمه ذوالثديه مى. 4 ُ ُ ح َّة لَقَب می َ َّة كُس ي فیروز . »ذوالثَّدَ
 .445، ص 4آبادى، قاموس المحیط، ج 

 .111، ص 3؛ مسلم، صحیح، ج 5، ص 3احمد بن حنبل، مسند، ج . 5
 .944، ص 2واقدى، المغازى، ج . 6
 .360، ص 2طبرى، تاريخ، ج . 7
 .201، ص 10طبرى، جامع البیان، ج . 8
 .167واحدى نیشابورى، أسباب نزول اآليات، ص . 9

 .302، ص 2بغوى، معالم التنزيل، ج . 10
 .166، ص 8قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج . 11
 .454، ص 3ابن الجوزى، زاد المسیر، ج . 12
 .72، ص 5طبرسى، مجمع البیان، ج . 13
 .319، ص 9طباطبايى، المیزان، ج . 14
 .111، ص 5بخارى، صحیح، ج . 15
فراگیر شده و ) جھل(كه كسى غیر از من جرأت چنین كارى را نداشت؛ زيرا ظلمت  من چشم فتنه را درآوردم در حالى«: ترجمه. 16

 .»بال و گرفتارى ھمگانى شده بود
كم و نحوه كنايه از اين. (»شد اگر در میان شما نبودم با اھل جمل و صفین و نھروان جنگ نمى«: ترجمه. 17 ُ ى رفتــار بــا  كه كسى ح

 .»)دانست ھا را نمى اين گروه
 .740، ص 10ابن أبى شیبة، المصنَّف، ج . 18
 .737ھمان، ص . 19
 .729، ص 8؛ ابن أبى شیبه، ھمان، ج 371، ص 1أبويعلى موصلى، مسند، ج . 20
نھادن نى بر كشته شدگان در میدان جنگ رسمى معمول بود تا تعداد آنان را به دســت . 339، ص 7طبرانى، معجم األوسط، ج . 21

 .ى نھروان موجب زودتر پیدا شدن جسد ذوالثديه نیز گرديد آورند و در واقعه
روايـت صـحیح از پیامبرصـلى .  244، ص 7؛ خطیب بغدادى، تاريخ بغـداد، ج 146حسین بن حمدان خصیبى، الھداية الكبرى، ص . 22

مى«: هللا علیه وآله وارد شده است كه ايشان فرمودند ّـت مـن كشـته  َّة به دست بھـترين افـراد از ام ي كشـته شـدن . »شـود ذوالثَّدَ
مى َّة اجماالً در میان اصحاب رسول خداصلى هللا علیه وآله روشن بود، اما كسى ن ي ست چـه كســى  ذوالثَّدَ دانسـت در كجــا و بـه د

ّ المـؤمنین دادنــد، او چنیـن گفـت از اين. افتد اتفاق مى شه ام كینـه مــن «: رو وقتى خبر قطعى كشته شدن او در نھـروان را بـه عاي
َّة را بھترين افراد امت من مى«: شود تا بگويم پیامبرصلى هللا علیه وآله فرمود نسبت به على مانع نمى ي عايشه بـه . »كشند ذوالثَّدَ

سكافى، المعیـار و الموازنــة، ص . فرستد كه گفته بود ذوالثديه را در ثغر اســكندريه كشـته اســت عمروعاص لعنت مى أبوجعفـر اال
 .337، ص 7؛ ابن كثیر، البداية و النھاية، ج 361 ، ص2علیه السالم، ج  ؛ محمد بن سلیمان كوفى، مناقب امیرالمؤمنین على224

 .176 - 174، ص 3طبرى، تاريخ، ج . 23
 .386ھمان، ص . 24
 .488ھمان، ص . 25
مى. 26 بر عـدم حضـور كســانى چـون  لحن سخن آنان حاكى از عدم دخالت در تحمیل حكمیـت اسـت و ايـن مطلــب  توانـد تأيیـدى 

ى مستقیم بــه ايـن افـراد معـترض  علیه السالم اشاره از طرفى ھم على. حرقوص بن زھیر و اصحاب نزديك او در پیكار صفین باشد
 .گیرى رسمى و علنى جماعت خوارج گرديد در مجموع بايد گفت بازگشت حرقوص به صحنه، موجب شكل. ندارند

 .55، ص 4طبرى، تاريخ طبرى، ج . 27
 .157، ص 4طبرى، جامع البیان، ج . 28
 .135، ص 5مقدسى، البدء و التاريخ، ج . 29
بھمة، ج . 30 ُ  .544، ص 2ابن بشكوال، غوامض االسماء الم
 .167واحدى نیشابورى، ھمان، ص . 31
 .301بغوى، ھمان، ص . 32
 .166قرطبى، ھمان، ص . 33
 .106، ص 1قاضى عیاض، الشفاء، ج . 34
د الغابة، ج . 35 ْ  .129، ص 2ابن أثیر، أس
ّه، الصارم المسلول، ج . 36  .423، ص 2ابن تیمی
 .186، ص 1؛ ھمان، الفصول من السیرة، ج 364، ص 2ابن كثیر، تفسیر، ج . 37
 .69، ص 8ابن حجر، فتح البارى، ج . 38
 .277، ص 4سھیلى، روض األنف، ج . 39
 .345، ص 7شوكانى، نیل األوطار، ج . 40
 .145، ص 2ابن حجر، االصابه، ج . 41
 .265، ص 12ابن حجر، فتح البارى، ج . 42
 .264، ص 1طبرانى، المعجم الصغیر، ج . 43
 .341، ص 58ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج . 44
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 .146حسین بن حمدان خصیبى، ھمان، ص . 45
 .خطیب بغدادى، ھمان. 46
 .276، ص 2ابن ابى الحديد، شرح نھج البالغة، ج . 47
 .459، ص 6شیخ طوسى، الخالف، ج . 48
 .369، ص 2ابن شھرآشوب، مناقب، ج . 49
 .269، ص 1إربلى، كشف الغُمّه، ج . 50
رَق، ج . 51  .57، ص 1عبدالقاھر بغدادى، الفَرق بین الفِ
 .115، ص 1شھرستانى، الملل و النحل، ج . 52
 .332، ص 23ابن عبدالبر، التمھید، ج . 53
نة، ص . 54 ُّ  .427عمرو بن أبى عاصم، كتاب الس
 .ابن بشكوال، ھمان. 55
 .232ثعالبى، ثمار القلوب، ص . 56
 .ابن عبدالبر، ھمان. 57
ضد  ى نوع دخالت حرقوص بـن زھــیر در واقعــه در ھیچ يك از منابع تاريخى كه به آنھا مراجعه شد سخنى درباره. 58 ى شـورش بـر 

آيـا ارتبـاطى میـان . گشتند تا او را به قتل رسانند عثمان يافت نشد، اما عجیب است كه طلحه و زبیر در بصره به دنبال حرقوص مى
مود؟  انـد و يــا ايـن حرقوص و كشته شدن عثمان وجود دارد كه منابع از ذكر آن غفلت كرده كـه بايــد در خـبر سـیف بــن عمـر ترديـد ن

 .گونه كه در بسیارى از اخبار او ترديد وجود دارد ھمان
مورد تأيیــد بسـیارى از محـدثین و فقھاســت قمرى، از علماى برجسـته 307ى  ابو يعلى موصلى متوفاى سنه. 59 ابـن . ى حـديث و 

نك: منده خطاب به او گفته است تك و إتقا ُ إلیك الجمــاع أھـل العصـر علـى ثق لْت مام، الحـافظ و شـیخ . »إنّما رَحَ ذھـبى از او بـه اال
أبويعلى، أحمد بن على بن المثنى صاحب المسند المشھور، سمع االمام أحمد بـن «: ابن كثیر در مورد او گفته. االسالم تعبیر كرده

ِث بـه ـدّ ُحَ ً لمـا ي ضابطا ً، حسن التصنیف، عدالً فیما يرويـه،  مه. »حنبل و طبقته و كان حافظا، خیرا سند أبويعلـى  بـه نقـل از مقد ى م
 .20 - 19، ص 1ج . موصلى به قلم حسین سلیم أسد

نَن، ج 90ابويعلى موصلى، ھمان، ص . 60 ُ  .155، ص 1؛ عبدالرزاق صنعانى، المصنَّف، ج 41، ص 2؛ دارقطنى، س
 .ابويعلى موصلى، ھمان. 61
 .227، ص 6ھیثمى، مجمع الزوائد، ج . 62
 .241، ص 2ابن حجر، االصابة، ج . 63
 .15احمد بن حنبل، ھمان، ص . 64
 .299 - 298، ص 12ابن حجر، فتح البارى، ج . 65
 .350شوكانى، ھمان، ص . 66
 .ابن كثیر، البداية و النھاية، ھمان. 67
 .52، ص 4طبرى، تاريخ طبرى، ج . 68
 .341، ص 2ابن حجر، االصابه، ج . 69
 .271، ص 2ابن ابى الحديد، شرح نھج البالغه، ج . 70
 .160ابن نديم، الفھرست، ص . 71
 .7، ص 1اسماعیل پاشا، ھدية العارفین، ج . 72
 .240نجاشى، رجال، ص . 73
 .6، ص 1ابن حجر، تھذيب التھذيب، ج . 74

 :منابع

تب (ابـن ابـى الحديـد، شـرح نھـج البالغــه، تحقیـق محمـد ابوالفضــل ابـراھیم  - دار احیـاء الك
 ).ق1378العربیه، 

َّف، تحقیق سعید محمد اللحام  -  ).ق1409بیروت، دارالفكر، (ابن ابى شیبة، المصن
بانى  - صر الـدين االل ّة، تحقیــق محمـد نا تب (ابن ابى عاصم، عمرو، كتاب السن بـیروت، المك

 ).ق1413االسالمى، 
طاھر احمـد الـزاوى،  - فى غريـب الحـديث، تحقیــق  ابن اثیر، عزالدين ابى الحسـن، النھايـة 

 ).ش1364قم، مؤسسة اسماعیلیان، (محمود محمد الطناحى، 
د الغابه  - - ْ  ).تا تھران، انتشارات اسماعیلیان، بى(، اس
بیروت، عالم الكتب، (ابن بشكوال، ابوالقاسم خلف بن عبدالملك، غوامض األسماء المبھمه  -

 ).ق1407
ّه، الصارم المسلول، تحقیق محمـد عبـدهللا عمــر الحلوانـى  - بـیروت، دار ابـن حـزم، (ابن تیمی

 ).ق1417
بــیروت (ابــن الجــوزى، ابوالفــرج جمــال الــدين، زاد المســیر، تحقیــق محمــد بــن عبــدالرحمن  -

 ).ق1407دارالفكر، 
بدالموجود  - یق عــادل احمـد ع تب (ابن حجر، االصابه فى تمیـیز الصـحابة، تحق بـیروت، دارالك

 ).ق1415العلمیه، 
 ).تا بیروت، دارالمعرفة، بى(، فتح البارى، چاپ دوم  - -
 ).ق1404بیروت، دارالفكر، (، تھذيب التھذيب  - -
ُسند  -  ).تا بیروت، دار صادر، بى(ابن حنبل، احمد، م
 ).ق1376نجف، چاپخانه حیدرى، (ابن شھرآشوب، مناقب آل ابى طالب  -
ّر، التمھید، تحقیق مصطفى بن احمد العلوى  -  ).ق1387مراكش، وزارت اوقاف، (ابن عبدالب
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بیروت، (ابن عساكر، ابوالقاسم على بن الحسن، تاريخ مدينه دمشق، تحقیق على شیرى  -
 ).ق1415دارالفكر، 

لى شـیرى  - یق ع یاء (ابن كثیر، ابى الفداء اسـماعیل، البدايـة و النھايـة، تحق بـیروت، دار اح
 ).ق1408التراث، 

بیروت، مؤسسه (، تحقیق محمد العید الخطراوى )ص(، الفصول فى اختصار سیرة الرسول - -
 ).ق1399علوم القرآن، دارالقلم، 

 ).ق 1401بیروت، دارالفكر، (، تفسیر،  - -
سد  - ُسند، تحقیق حسین سلیم ا مامون (ابويعلى موصلى، احمد بن على، م دمشـق، دارال

 ).للتراث
 )ق1416بیروت، دارالكتب العلمیه، (ابن نديم، الفھرست  -
 ).ق1405بیروت، داراالضواء، (اربلى، ابن ابى الفتح، كشف الغمه  -
 ).تا بى(اسكافى، ابوجعفر، المعیار و الموازنه، تحقیق محمد باقر محمودى،  -
ستانبول، (اسماعیل پاشا، ھدية العارفین  - بیروت، داراحیاء الـتراث العربـى، افسـت از چـاپ ا

1951.( 
 ).ق1401بیروت، دارالفكر، (بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح  -
َق  - ر ق بین الفِ ْ ر َ  ).م1977بیروت، داراآلفاق الجديدة، (بغدادى، عبدالقاھر، الف
بیروت، (بغوى، ابومحمد حسین بن مسعود، معالم التنزيل، تحقیق خالد العك و مروان سوار  -

 ).ق1407دارالمعرفة، 
قاھره، (ثعالبى، ابى منصور عبدالملك بـن محمـد، ثمـار القلـوب فــى المضـاف و المنسـوب  -

 ).ق1326نا،  بى
 ).ق1411بیروت، مؤسسة البالغ، (الخصیبى، حسین بن حمدان، الھداية الكبرى  -
بـیروت، (خطیب بغدادى، ابوبكر احمد بن على، تاريخ بغداد، تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا  -

 ).ق1417دارالكتب العلمیه، 
یه، (دار قطنى، سنن، تحقیق مجدى بـن منصـور بـن سیدالشـورى  - تب العلم بـیروت، دارالك

 ).ق1417
سھیلى، عبدالرحمن بن عبدهللا، الروض األنف، تحقیق مجدى بن منصـور بـن سیدالشـورى  -
 ).ق1418بیروت، دارالكتب العلمیه، (
 ).م1973بیروت، دارالجلیل، (شوكانى، محمد بن على، نیل األوطار  -
بدالكريم، الملـل و النحـل، تحقیــق محمـد سـیدگیالنى  - بـیروت، (شھرستانى، محمـد بـن ع

 ).ق1404دارالمعرفة، 
 ).تا مجلس علمى، بى(صنعانى، عبدالرزاق، المصنف، تحقیق حبیب الرحمن االعظمى  -
 ).قم، مؤسسه انتشارات اسالمى(طباطبايى، سید محمد حسین، المیزان  -
طبرانى، سلیمان بن احمد، المعجم االوسط، تحقیق ابومعاذ طارق بن عوض هللا و ابوالفضل  -

 ).ق1415دارالحرمین، (عبدالحسن بن ابراھیم 
 ).تا بیروت، دارالكتب العلمیه، بى(، المعجم الصغیر  - -
 ).ق1415بیروت، دارالفكر، (، جامع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق صدقى جمیل عطار  - -
سه (طبرى، محمد بن جرير، تاريخ األمم و الملوك، تحقیق گروھى از محقّقین  - بـیروت، مؤس

 ).تا اعلمى، بى
طوسى، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، الخالف، تحقیق سید على خراسانى، سید جـواد  -

 ).ق1417قم، مؤسسه انتشارات اسالمى، (شھرستانى و شیخ محمد مھدى نجف 
 ).ق1412بیروت، داراحیاء التراث العربى، (فیروز آبادى، قاموس المحیط  -
له  قاضى عیاض، ابى الفضل يحصبى، الشفاء بتعريف حقـوق المصـطفى - صـلى هللا علیــه وآ
 ).ق1409بیروت، دارالفكر، (
قرآن  - لتراث، (قرطبى، ابوعبدهللا محمد بن احمد، الجامع ألحكـام ال یاء ا 1405بـیروت، دار اح

 ).ق
قم، مجمـع (كوفى، محمد بن سلیمان، مناقب امیرالمؤمنین، تحقیق محمد بـاقر محمـودى  -

 ).ق1412احیاء فرھنگ اسالمى، 
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ــى اصــغر فیضــى  - ــن عل ــق آصــف ب ــى، قاضــى نعمــان، دعــائم االســالم، تحقی مصــر، (مغرب
 ).ق1383دارالمعارف، 

ُطھربن طاھر، البدء و التاريخ  - ّة(مقدسى، م  ).قاھره، مكتبة الثقافة الدينی
 ).ق1416قم، انتشارات حوزه علمیه، (نجاشى، رجال  -
سباب نـزول اآليـات  - سن علـى بـن احمـد، ا بى الح قاھره، مؤسسـه (واحدى نیشابورى، ا

 ).ق1388حلبى، 
قــم، انتشــارات دفـتر تبلیغـات (واقــدى، محمــد بــن عمــر، المغــازى، تحقیــق مارســدن جونــز  -

 ).ق1418اسالمى، 
 ).ق1408بیروت، دارالكتب العلمیه، (ھیثمى، نورالدين على بن ابى بكر، مجمع الزوائد  -
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