
 7 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 چهارموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 تابستان

 

 پيامبر اکرم در غزوات داری اميرمؤمنان علي تحليل روايي ـ تاريخيِ پرچم

 5/7/5937: ییدتأ یختار  6/4/5931 :یافتدر یختار

 1کاوس روحي برندق 
 2علي احمدي

ها و لشکرهاي نظاامی   ها، دولت پرچم، یکی از نمادهاي اصلی اقوام، قبایل، ملت

، است که همواره در تاریخ، اهميت قابل توجهی داشاهه اساتس سا اه پياامبر    

هاي لواء و رایت بودس لاواء، باه    همچون قبایل عرب پيش از اسالم، داراي پرچم

هاا   هاي فرعی و قوميات  نشانه اصلی س اه نسبت به رایت که نشانگر گروهعنوان 

و  داريِ امير مؤمنان، علای  بود، اهميت بيشهري داشتس این مقاله، نقش پرچم

را ماورد پاهوهش قارار     ميزان حضور ایشان به این عنوان در غزوات پياامبر 

 داده استس  

اي از مساهناات   مزموعاه نوشهار حاضر با بررسای و تززیاه و تیليال انهقاادي     

سنّت، امير مؤمناان،   روایی و تاریخی، به این نهيزه دست یافهه که بنا بر منابع اهل

غازوه مهمای    2دار بوده است و از بين  غزوه، پرچم 92غزوه از  11در  علی

 دار بوده استس نبرد این مسئوليت را عهاه 6که به جنگ خهم شاه نيز در 

 داری، غزوه. لواء، رايت، پرچم، امام علي: کلیدواژگان

                                              

رانشتتت ال ي  متتت  نتتت  ه منن لتتت  ل نلتتت ن     گتتت عل م تتتن   تتت    ع  تتت     . استتتيار ا  1
k.roohi@modares.ac.ir. 

  ، نؤسلت   نتن ع متاحو  تن عا انتا    تا       مت   يتا    الت    ست  طح ست  ننخيت    رانش. 2
aliahmady1355@yahoo.com. 
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 طرح مسئله. 1

دار، صواب  فيوی ت      ، از اهمیت خاصي برخوردار بوود   پورچم  پرچم در سپاه پیامبر

رفت. بنابراین، صحابه د ست داشتند پرچم سپاه به آنان  اگذار شود. در  منقبت به شمار مي

 5یواد شوده اسوت.   « صاب  لواء النبوي »، به عنوان برخي منابع شیعه، از امام ع ي

کوب    بون  شیخ مفید ضمن بیانِ تاریخچه پرچمِ قریش، لواء   رایتِ قریش را ازآنِ قصوي 

رسوید     م(   پس از ا  به پیوامبر 175داند که پس از  ي به عبدالمط   ) م( مي493)

هاشم قورار داد. ایشوان در ا يلوین هو) ه ) ديان(، رایوت را بوه اموام         ایشان آن د  را در بني

ق( 9عمیر ) بن سپرد. رایت تا جنگ ابد، ن)د ایشان بود. در این ر ز، لواء به مصع  ع ي

 اگذار شد. بنابراین، هر د  )لواء  سپرده شد   پس از شهادت  ي، لواء نی) به امام ع ي

 2  رایت(، در اختیار ایشان قرار گرفت.

. بيوور اموام   5با توجه به این مقدمه، بایسته اسوت بوه د  سو اا پاسوخ داده شوود:      

دار در سیره نبوي، با ر یکردِ تح یل ر ایي و تاریخي، چوه میو)ان     به عنوان پرچم ع ي

اسوت؟ بوا توجوه بوه ایون       دار بووده   هایي پورچم  در چه جنگ . امام ع ي2بوده است؟ 

دار، بوا ر یکورد    به عنوان پرچم ها، در این پژ هش به بررسي جایگاه امام ع ي پرسش

 پرداخته خواهد شد.  تاریخي تح یل ر ایي و 

، هبمحسوین محرموي در   «درفش در عهد پیامبر اسوبم »میترا شاطري در مقاله 

درآمدي بر تواریخ پورچم     »، اسماعیل نساجي در «داري در عر    اسبم پرچم   پرچم»

،   نیو)  «داري، از جاه یت تا عاشوورا  پرچم   پرچم»در  منش هادي ، ابوالفيل«داري پرچم

العلم االبوم اااليم وتابيقوته يمقااله و م ااااااسعد بجی وي در کتوا     بن محمد بن عبداهلل
است تا نقوش اموام    اند؛ اما بایسته پرداخته ، به جایگاه پرچم در سپاه پیامبربال ع ص ة

                                              
 .703 ص، 2 ، جيفلم  احعماشو. مماشو، 1

 .37 ص ،1 ج، اإل شار فو نع فة  جج اهلل م و احعبار. نفم ، 2

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/900265/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85&score=4.910917&rownumber=41
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/900265/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85&score=4.910917&rownumber=41
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/900265/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85&score=4.910917&rownumber=41
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/218856/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c_%d9%85%d9%86%d8%b4
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/172916/%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7?q=%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85&score=6.7525105&rownumber=1
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دار، بررسي گوردد   نقوشِ ایشوان بوا ایون         می)ان بيور ایشان به عنوان پرچم ع ي

عنوان، بیشتر ر شن شود؛ ر ش ما در این نگارش، گردآ ري، با ر یکرد تح یل محتووایي  

 کميي   کیفي   محد د زماني منابع، تا پایان قرن نهم خواهد بود.

، با «در ه) ات داري امام ع ي پرچم»یم، در بخش این پژ هش، پس از تبیین مفاه

داريِ  دار بوده، تنها به نقش   می)ان پورچم  هایي که بيرت در آنها پرچم آ ري از جنگ یاد

پردازد. بنابراین، می)انِ بيورِ ایشان در هو) ات، بررسوي نشوده اسوت. در ایون       ایشان مي

هواي:  ديان  ر سپاه اسبم در جنگدا به عنوان پرچم تفصیل، جایگاه امام ع ي بخش، به

نيویر   ق(، بنوي 9االسود )  ق(، بمراء9ق(، ابد )9س یم ) ق(، بني2ق(، بدر )2ق(، سفوان )2)

ق( 5ق(، فتح مکه )5السبسل ) ق(، ذات7ق(، خیبر )1قریظه ) ق(، بني4الموعد ) ق(، بدر 4)

  آمار   ارقام، بوه   هاي تاریخي ق(، بررسي گردیده، در پایان با تکیه بر گ)ارش5  بنین )

 بررسي   تح یل موضوع خواهیم پرداخت. 

 تبيين مفاهيم. 2

 تبيين لواء و رايت و تفاوت آن دو. 1-1

ابون   5داننود.  موي « أَلْوِیات»  « أَحْنِ َة»  را به معناي عَ َم   جمع آن را« لواء»شناسان،  لغت

نی) گفته شده، لواء همان رایت است  2ق(، لواء را براي امیر لشکر دانسته است.755منظور )

« لواء األمیر»همچنین، از لواء به  9کند. که فقط صاب  جیش )امیر لشکر( آن را بمل مي

شدن موقعیت  در اختیار داشتن لواء توسط فرمانده جنگ، به جهت شناخته 4تعبیر شده است.

                                              

 .612 ، ص10 ، جاحمحكم عاحمحمط األمظما ن سم ل، ؛ 222، ص11ج ، حلا  احع با ن ن ظن ، . 1

 .270ع  177، ص 11ج ، حلا  احع با ن ن ظن ، . 2

 .222، ص 11ج ، حلا  احع با ن ن ظن ، ؛ 237 ص ،6  ج، اح ها ة فو غ  ب احح    عاألث ا ن اثم ، . 7

 .2642 ، ص2  ج ،احصحاح جنل ا،؛ 721، ص11 ج ، يهذ ب اح غةا ل ا،  .6
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رخوي، لوواء هموان    بنوا بور دیودگاه ب    5امیر   شناسایي ا  توسط سربازان خودي بوده است.

  اح ِّتنَا   )شدنِ آن به  سی ه باد اسوت   است   نامیدن آن به این  اژه، براي پیچیده« رایت»
ق( معتقود  656گویا رایت، چنین نبووده اسوت. مطورزي )    2 ؛ (  اح ّ ح حِاحْيِنَائِهَا  اح ا ةُ سمّم 

اي است که با  زش  پارچهتر است؛ زیرا لواء، قطعه  است که لواء، ع َم سپاه   از رایت، پایین

رایوت   4کند که از لواء، باالتر است. یاد مي« الحر  امي» ي، از رایت به  9پیچد. مي باد درهم

نی) عَ َم، هموان رایوت اسوت کوه      1است.« راي»  « رایات»نی) به معناي عَ َم   جمع آن، 

  6کنند. سپاهیان به سوي آن تجمع مي

. لواء، مخصوصِ 5شود:  اسان، د  دیدگاه استخراج ميشن اقواا لغت بنابراین، از مجموعِ 

. مرتبه لواء از رایت، کمتر است. از بین آنان، تنها مطورزي بوه برتوري    2امیر لشکر است؛ 

انود کوه    را ازآنِ امیر لشکر دانسته اند   یا لواء  تصریح کرده   دیگران یا نگفته رایت بر لواء 

 بر رایت است. برتري لواء  نتیجه آن، 

شوود.   نگاران   ر ایاتِ محدثان نی)، تفا ت لواء با رایت مع وم موي  هايِ تاریخ از گ)ارش

عمیر بوود   هموراه    بن ق(، در جریان جنگ بدر، لواء با مصع 515بنا بر نقل ابن اسحاق )

ق(، لواء   رایوتِ قوریش،   459نی) بنا بر گ)ارش شیخ مفید ) 7، د  رایت سیاه بود.پیامبر

همچنوین، بنوا بور گ)ارشوي دیگور،       5کب  بود که بوه پیوامبر رسوید.    بن هر د  ازآنِ قصي

                                              
 .177، ص 1، ج نجمع احبح  نط  حو، . فخ اح  ن 1

 .317، ص نف رات أحفاظ احق    اغب اصفهانو، . 2

 .212 ، ص2 ، جاحمغ ب فو ي يمب احمع بنط  ا، . 7

 .714 ، ص1 لما ، ج. 6

 .272 ص ،11  ج، يهذ ب اح غةا ل ا، ؛ 712، ص 16 ج، حلا  احع با ن ن ظن ، . 1

 .620، ص 12ج ، حلا  احع با ن ن ظن ، . 2

 .217، ص 1ج  ،اح بن ة احلم ةا ن لشا ، . 3

 .37، ص 1ج  ،اإل شار فو نع فة  جج اهلل م و احعبارنفم ، . 4
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ترموذي   5همراه لواي سفید  ارد مکه شد   بوراي مهواجرین، سوه رایوت بوود.      پیامبر

، بور ایون   «ت ایشان سیاه بوود سفید   رای لواي پیامبر»ق( نی) با بیانِ ر ایتي که 273)

،   با  دیگوري بوا اسوم    «األعحمة»همچنین، در کتابش بابي با نام  2کند. تفا ت تاکید مي

ق( 562دارد که نشانگر تفا ت این د  ک مه، ن)د  ي است. ابن بجر عسقبني )« الرایات»

ضمن تأکیود   «ما قیل في لواء النبي»نی) به مناسبت بدیثي درباره لواء، در بابي با نام 

شناسان   تغوایر آن د  از دیودگاه محودثان، تفوا ت      بر ترادفِ این د  ک مه از دیدگاه لغت

 9داند. معنایي بین این د  را عرفي مي

 آید: مي دست هاي تاریخي به درباره لواء   رایت، چند مط   دیگر هم از گ)ارش

رایت، سیاه گ)ارش شوده  ها، رنگ لواء، سفید   رنگ  . در اکثر قری  به اتفاق گ)ارش5

نی) گ)ارش شده است. برخي  6  زرد 1  رایت، سفید 4ندرت، رنگ لواء، سیاه است؛ هرچند به

 اند:  در توجیهِ سفیدبودنِ لواء گفته
چ نادراه اليک اال اء،اوکياباآناه ادرااختت راف م نم  اپمه  ادم د،ادم ااااااا

ي ادرام اقمِ ااطمق ارا،اااش ناازاراو تِاپت  ،ارنگِاآناپفت اانتخ باش  ااشب ختق

ااا7دوگ انادت انب ،انزداف م ن  اجبگاد بن .

                                              

 .120ص ،3 ج، إنياع األسماعنق  زا، . 1

 .777، ص احل ني نذا، . 2

 .162، ص 2ج ، فيح احبا ا ش ح صحمح احبخا اا ن  ج  ملقالنو، . 7

 .221 ، ص6 ج، يا    ن   ة رنشقا ن ملاك ، . 6

، ا  غم  نعيب   نر  « م » ما   ،  ا. ا ن  ج 123 ، ص2 ج ،فيح احبا ا ش ح صحمح احبخا اا ن  ج ، . 1

 ك  .   ،  كا   نو

 .773 ، ص2 ، جاحل ن ا نراعر،. 2

 .47 ص ،1 ج ،ش ح احلم  احكبم  ،شمبانو. 3
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هواني اسوت کوه در     . لواء، مخصوصِ فرمانده اص يِ جنگ،   رایت، در اختیارِ فرمانده2

جنگند. بنابراین، در هر سپاهي، یک لواء   چنودین   میدان نبرد، زیر نظر فرمانده اص ي مي

 5رایت  جود داشت.

داد. گاهي  لواء یا رایت را به اشخاص، تحویل مي ، شخصِ پیامبر. در بیشتر موارد9

داد. بنوا بور گو)ارش     کرد   به دست فرمانده لشوکر موي   با دست خودش، لوایي درست مي

را د  الیه   چهار گوش کرد  اش عمامه پیامبر،  به یمن يع امام سریيه  اقدي، در 

 د   گفت: داایشان به کرد   سپس آن را ي نص  ا   بر نی)ه
ا2.چبتنااپتااونا،ل اء

هواي متعوددي قابول     شد. این مط  ، از گ)ارش . لواء، برخبف رایت، بسته یا باز مي4

 اثبات است: 
ك   ا  نش ل  نر ع    لما   يحن   رار؛ ر  احو ، حنا   ا    م وت پمانب 

 7 اح  ج گ خ  ق م لي  ،  ا و نان ل  نر.
 6 ل . ، حنا   ا   اا م وت پمانب 
ك  گ ل  رل  نر ع ا  ر  ع  مج گ  ، حناا خنر  ا خناس ؛ ر  احوت پمانب 

 1رار. ا     ا  نش ل  نر. سپس،     ا    م و

که گذشت، در مواردي، این د  « رایت»  « لواء»با توجه به معناي لغوي   اصطببي 

گفته « ب اح ا ةصا ب اح نا  عصا »گرفت   به این شخص،  در اختیار یک نفر قرار مي

اي داشت؛ زیورا   دار، جایگاه  یژه ، پرچم )لواء(   به تبع آن پرچمشد. در لشکر پیامبر مي

ترین کارهاي قبل از آهاز جنگ بوود کوه در برخوي     دار، یکي از ابتدایي ا يالً، انتخا  پرچم

                                              
 لما .. 1

 .1037 ، ص7 ج ،احمغا اعا  ا، . 2

 .677، ص 2 ، ج. لما 7

 .11، ص 2ج ، احمعجم احصغم طب انو، . 6

 .772، ص 1 ، جاحمغا ا عا  ا،. 1
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شود؛ ثانیواً، پورچم، در اختیوار هرکسوي قورار        انجام موي  ه) ات، توسط شخص پیامبر

شد. این د  مط  ، از  گرفت؛ ب که معموالً از بین سرداران   شجاعانِ سپاه انتخا  مي نمي

هواي   شود که در ادامه، با بررسي ِ مووارد آن   موقعیوت   هاي گوناگوني استفاده مي گ)ارش

داران،  یم پرداخت. به دلیلِ کثرتِ پورچم گوناگون  اگذاري پرچم، به نقد   بررسي آن خواه

که هر قبی ه   گر هوي رایتوي داشوتند، بوراي      هاي پایانيِ پیامبر خصوص در جنگ به

را  النبوي  شود که لواء هایي اشاره مي تبیین اهمیت پرچم سپاه اسبم، تنها به شخصیت

هوا، از اهمیوت    رایوت ، نسبت بوه دیگور لواءهوا      اند؛ زیرا ا يالً، لواءالنبي کرده مي  بمل

 سپردند.  ها بيرت خود لواء را به افراد مي بیشتري برخوردار بود؛ ثانیاً، در برخي جنگ

که در این مقالوه، بوه نقود        اند از: امام ع ي عبارت دارانِ پیامبر بنابراین، پرچم

   2ةذات العشویر  5عبدالمط   )در سه جنگ:  دان، بن ةبررسي آن پرداخته خواهد شد؛ بم)
(، 6بارثه )در جنوگ خنودق   بن (، زید1  ابد 4عمیر )در د  جنگ: بدر بن (، مصع 9قینقاع بني

   دان؛ بنا بر  5 قاص )در د  جنگ: بواط ابي بن (، سعد7عباده )در جنگ  ادي القري بن سعد

(. اکثر قری  به اتفاق این افراد که به عنووان  56(   خ یفه ا يا )در جنگ تبوک3قوا طبري

                                              
 .1، ص 2 ج ،احكب ا احطبقاتا ن سع ، . 1

 .604ص  ،2 ج، يا    األنم عاحم نكطب ا، . 2

 .641، ص. لما 7

 .217، ص1، ج احلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 6

 .604، ص 7 ج ،انلاب األش اف الذ ا، . 1

 .11، ص2 ، جاحطبقات احكب اا ن سع ، . 2

 .230، ص 6 ج ،اح بنة رالئ  مهقو، . 3

 .1، ص 2 ، جاحطبقات احكب اا ن سع ، . 4

 .603، ص 2 ، جيا    األنم عاحم نكطب ا، . 7

 .772، ص 7 ج ،احمغا ا عا  ا،. 10
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انتخا  شدند، از صحابه ن)دیک به ایشوان،   دار اص ي سپاه اسبم از طرف پیامبر پرچم

 شجاع   جنگجو بودند؛ نی) از نظر اجتماعي، جایگاه  االیي داشتند.

مط   بعدي آنکه، به دلیل اهمیت لواء   رایت در سپاه اسبم، برخي براي آن، ابکامي 

شدنِ لواء   رایت فقوط   ها؛ برافراشته ر جنگاند؛ از جم ه: استحبا  گرفتن لواء د  ضع کرده

همچنوین، بور    5گیورد.  بودنِ لواء به امیر یا کسي که جاي ا  را موي  به اذن امام؛ مخصوص

  اینکه رنگ لواء، سفید   رنگ رایت، سویاه   2بودن بستن لواء   رایت براي لشکر مستح 

 9داده شوده اسوت.   باشد، بد ن آنکه رنگ سیاه بوراي رایوت کراهوت داشوته باشود، فتووا      

ق(، دلیل این استحبا  را سنّت نبوي دانسته است. همچنین، 459ابمد سرخسي ) بن محمد

بنا بر دیدگاه ا ، رنگ سیاه در رایات مستح  است؛ زیرا در میدان نبورد کوه هور گر هوي     

خصوص زماني که از  رایتي دارد، سربازان آن گر ه، موقعیت خودشان را شناسایي کنند؛ به

تور      یوژه هنگوام گورد   هبوار،  اضوح      ر جدا شده باشند. نی) رنگ سیاه در ر ز، بههمدیگ

 4مشهورتر از هیر آن است.

 مفهوم لغوی و اصطالحي غَزْوَه. 2-1

با دشمن   هارت ا   به جنگِ رفتنِیا  1قصدِ جنگ به معنايِ ،«   و  ز و  غ»از ماده « ةه) »

به هر جنگوي کوه    ،در اصطبح 6.است«   هُ)ّي»  «  ةهُ)ا» ،«هَ)ْ ات» :جمع آنآمده است. 

                                              
 ،4 ج ،ط ح احيث  ب ش ح احيق  ب م ا و،  لمن  ن ؛ مب اح  مم123 ص ،2 ج ،فيح احبا ا ، ج  ا ن. 1

 .1 ص

 .223 ص ،7 ج ، ار احمعار فو ل ا خم  احعبار ،ا ن  مم جن ا. 2

 .12ص ،1ج ،پمشمن ،؛ شمبانو. لما 7

 .12 ص ،1 ج ،ش ح احلم  احكبم  ،شمبانو. 6

 .102 ص ،2  ج، احمغ ب فو ي يمب احمع بنط  ا، . 1

 .127، ص 11ج ، حلا  احع با ن ن ظن ، . 2
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 ،امبریو پاتِ تعداد هو)   باره در 5د.شو گفته مي«  ه) ه»شرکت داشته، در آن  پیامبر

جنوگ  به ي که یها لکن در تعداد ه) ه؛ اختبف استه) ه(  23تا  53)از سان ینو رهین سیب

مصوط ،،   قریظوه، بنوي   : بدر، ابد، اب)ا ، بنياند کرده  را ثبت« هنُ»، همگي عدد ختم شده

 2خیبر، فتح مکه، بنین   طائف.

 در غزوات  داری امام علي پرچم. 3

 وَدّان. 3-1

  بوه صو ح    رخ داد 4«ان دي»در مح ي به نام  9است، جنگ پیامبر که ا يلینن ه) ه یا 

 رایت را به اموام ع وي   انجامید. بنا بر برخي منابع شیعي، قبل از آهاز بم ه، پیامبر

دار معرفي شده   به  ق(، به عنوان پرچم9عبدالمط   ) بن ةدر منابع سنّي، بم) 1 اگذار کرد.

ق( 765اي نشده است. ابن کثیر ) ، هیچ اشارهم ع يبملِ پرچم )لواء   رایت( توسط اما

هرچند بوا   6؛«لواي سفید، همراه عمویش بم)ه بود»ق( آ رده است: 267به نقل از  اقدي)

ق(، به این مط و  تصوریح   296مراجعه به مغازي، چنین مط بي یافت نشد. البته ابن سعد)

معرفوي   دار پیوامبر  لین پورچم یعقوبي نی) بد ن اشاره به این ه) ه، بم)ه را ا ي 7کند. مي

  قاص را صاب  لواء پیامبر ابي بن طبري، برخبف آراي مورخان پیشین، سعد 5کند. مي

                                              
 .16377، ص 10 ، جنان  حغ رلخ ا، . 1

 .207، ص 2ج  ،احلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 2

 .744، ص 1، ج احمغا اعا  ا، . 7

شش  ،ا  ع أ نا ن عرّم ع ع أ نا    ا  را ر  ن جحف م  ،ا عرّ .«أ نا »كو ن طق   ر  نزر ،   نح و ر  ن . 6

 .  فاص   اس من

 .171، ص إمال  احن ا  أمال  احه ا لن طب سو،   ن فض ؛ 37، ص 1، ج اإل شارنفم ، . 1

 .267، ص 7ج ، احب ا ة عاح ها ةا ن كثم ، . 2

 .1، ص 2 ج ،احكب ا احطبقاتا ن سع ، . 3

 .67، ص 2ج ، يا    احمعقن و عقن و، . 4

http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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بنابراین، با توجه به تفا ت لواء   رایت،   اینکه در منابع شیعي بوه رایوت    5کند. معرفي مي

 که امام ع وي توان گفت  ،   در منابع سنّي به لواء ایشان تصریح شده، ميامام ع ي

 اند. کرده رایت،   بم)ه لواء را بمل مي

 بدر اوّل. 3-2

جابر فهري، به تعقی  ا  پرداخت   از مدینه خارج شد تا  بن براي دستیابي به کرز پیامبر

رسید   پس از فرار  ي در آنجا، به مدینه برگشت. بنوا بور گو)ارش     2آنکه به  ادي سفوان

 9کوورد. را بموول موي  لوواي سووفید پیوامبر    ابون سووعد، در ایون جنووگ، اموام ع ووي   

 4کند. ق( نی) بد ن آنکه به رنگ پرچم اشاره کند، امام را بامل لواء معرفي مي416بیهقي)

در   داري اموام ع وي   بنابراین، پورچم  1در منابع شیعه نی) به این مط   اشاره شده است.

هور د ، بور صواب  لوواء     این جنگ، بد ن اختبف، در منابع سنّي   شیعه  ارد شده   در 

 بودن ایشان تأکید شده است.

 بدر. 3-3

عمیر  بن لواي سفید را به مصع  بنا بر گ)ارش ابن هشام، به نقل از ابن اسحاق، پیامبر

ق(، برخبف ابن هشام به نقل از ابن عباس، لوواي ایشوان را هموراه    966طبراني ) 6سپرد.

طبرسي نی) امام را دارنده لواي  7داند. ده ميعبا بن   لواي انصار را همراه سعد امام ع ي

                                              
 .603 ، ص2 ، جيا    األنم عاحم نكطب ا، . 1

ر   «سفا»ان ع ل نع ن  نمل ؛   ك  ان ع ل جا و  ا نا   ،ا  ننا و اط اف     ك  نن ع ر مق   . 2

 كم نني   ا ن    ، فاص   را ر.  110ك  اس  نزر كو     

 .61ع  2، ص 2ج  ،احكب ا احطبقاتا ن سع ، . 7

 .12، ص 7، ج رالئ  اح بنة مهقو، . 6

 .143، ص 1ج ،  طاحب ن ا ب    أ وا ن شه  شنب، ؛ 37، ص إمال  احن ا  أمال  احه اطب سو، . 1

 .217 ، ص1ج  ،احلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 2

 .11 ، ص2 ج، احمعجم احكبم طب انو، . 3
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  اقدي   ابن سعد، 5داند. عباده را دارنده رایت انصار مي بن   مهاجرین   سعد  رسوا اهلل

برند   معتقدند: سه لواء در جنگ بودر  جوود    نمي  داري امیر م منان هیچ نامي از پرچم

منوذر   ا سویان    بون  سوط ببوا   عمیر، خ)رجیان تو بن داشت: لواي مهاجرین توسط مصع 

همچنین، ابن سعد در جاي دیگري، لوواي اعظوم    2شد. ق( بمل مي1معاذ ) بن توسط سعد

ق(، پس 794ابن سید الناس ) 9داند. ، یعني لواي مهاجرین را ازآنِ مصع  مي رسوا اهلل

 نویسد:  از نقل قوا ابن سعد مي
معم  ادراآنااادمنااپمع اه چبتن،اابا)ادناپع (اگفتقااپت:امع بفاآنااپتاکمقاا

اا4د د.اباپ چ امه ج ان،ادقادپتاعليااربز،انگهو ن ارپ لااهلل

تور   ، این گ)ارش یافت نشد. این قووا، بوا گو)ارش مفیود قووي     طوه تاما با مراجعه به 

 شود که:  مي
ا5په د.ااط لبااديادنا،ال ااامه ج اناراادقاعليپت مو 

هاي دیگري، به جاي لواء، از رایت نام برده شده است. ابن هشام که لووا را   در گ)ارش

 کند:  از آن مصع  دانسته بود، از ابن اسحاق نقل مي
دراح کتاد د؛اوکياکقادقاآناعهم باگفتمقاااادباراوتِاپت  ،اه  ا اپت مو 

اا6ط لب)رض(ابادوگ ااد ااادعضياازاانص ر.ااديادناش ،اه  ا اعليامي

نیو)   7معاذ بوده است. بن شود که بامل پرچم انصار، سعد  ر چند سطر بعد، مشخص ميد

  رایوت   بنا بر گ)ارش ابن کثیر به نقل از ابن عباس، رایت مهاجران همراه امام ع وي 

                                              
 .307، ص 2ج ، نجمع احبما  فو يفلم  احق    لن طب سو،   ن فض . 1

 .10، ص 2، ج احكب ا احطبقات؛ ا ن سع ، 14، ص 1، ج احمغا اعا  ا، . 2

 .47، ص 7ج  ،احكب ا احطبقاتا ن سع ، . 7

 .242، ص 1ج  ،عاحلم  عاحشمائ  احمغا ا ف ن  فو األث  ممن ا ن سم  اح اه، . 6

 .40، ص 1ج  ،اإل شار نفم ،. 1

 .217، ص 1، ج احلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 2

 لما .. 3
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در ر ز بدر،   بنا بر ر ایت دیگري از ا ، رسوا خدا 5عباده بوده است. بن انصار همراه سعد

همچنوین، هرچنود    2ساله بود، رایوت را بوه ا   اگوذار کورد.     بیست  که امام ع ي دربالي

اموا   9داند؛ عباده را صاب  رایت مي بن را دارنده لواء   سعد  ، اماممج ِاالوت نطبرسي در 

بنابراین  4داند. مي  ، لواي سفید را ازآنِ مصع ،   رایت را ازآنِ امام ع ياعالماال رادر 

تووان   دانند، مي مي    با توجه به بیان ابن اسحاق   طبرسي که رایت را براي امام ع ي

،   لواء در اختیار مصع  بود؛ اما در هنگامه گفت: از ابتداي جنگ، رایت در اختیار امام

 اگذار کند   به ایون ترتیو ،     را به امام ع ي تصمیم گرفت لواء   جنگ، رسوا خدا

لوواء    دفوع رسووا اهلل  »اء   هم رایت، در اختیار امام قرار گرفت. عبارت شیخ مفیود  هم لو

لوواء  »کند؛ مگر آنکه گفته شود منظور شیخ مفیود از   این قوا را تقویت مي 1،«المهاجرین

بوده که در این صورت، رایت ن)د امام،   لواء ن)د مصع  «  ا ة احمهاج  ن»، «المهاجرین

 بوده است. 

. لوواء از  5شود:  ، از مجموع اقواا مورخان   محدثان، سه دیدگاه استخراج ميبنابراین

. لوواء از ابتودا   2بوده؛ اما هنگام جنگ، به مصع  سپرده شده است؛   ا يا ن)د امام ع ي

. از ابتدا لوواء در اختیوار مصوع ،      9 اگذار شده؛  ن)د مصع  بوده   در جنگ، به امام

 بوده است.  رایت در اختیار امام ع ي

 سليم بني. 3-4

را بمول   لوواء پیوامبر   هاي تاریخي، در این جنگ، اموام ع وي   بنا بر برخي گ)ارش

در منابع شیعه تا قرن نهم و که محد ده زماني پژ هش در این مقاله است و این    6کرد. مي
                                              

 .27، ص 12، ج احب ا ة عاح ها ةا ن كثم ، . 1
 .771، ص 3لما ، ج . 2
 .222، ص 2، ج نجمع احبما طب سو، . 7
 .124، ص 1، ج امال  احن اطب سو، . 6
 .40، ص 1، ج اإل شار نفم ،. 1
 ،عاحلم  عاحشمائ  احمغا ا ف ن  فو األث  ممن ؛ ا ن سم  اح اه، 27، ص 2، ج احكب ا احطبقاتا ن سع ، . 2

 .763، ص 1ج 
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ا ، آن هم به نقل از  اقدي آموده کوه بو   5دح رااألنم اراگ)ارش، منعکس نشده است؛ تنها در 

 مراجعه به مغازي موجود، این مط   یافت نشد.

 اُحُد. 3-5

قبل از برکت به سوي اُبُد، سه لواء را بسوت.    بنا بر گ)ارش  اقدي   ابن سعد، پیامبر

منذر )گفتوه شوده    بن ق(، لواي خ)رج را به ببا 26بيیر ) بن سپس، لواي ا س را به اسید

البته در ادامه، این ابتماا را  2 اگذار کرد.  ع يمعاذ(   لواي مهاجرین را به امام  بن سعد

که از  گونه اما همان 9کرده است؛ اند که پرچم مهاجرین را مصع  بمل مي هم مطرح کرده

اند. بنابراین، هنگامي  دانسته مي بیان پیداست، قوا قوي را  اگذاري پرچم به امام ع ي

پرچم مهواجرین نو)د ایشوان بووده     ،  که سپاه بيرت در مدینه است   هنوز برکت نکرده

پرسوید: پورچم    پیوامبر ها آراسوته شود،    صفاست. بنا بر گ)ارش دیگري، هنگامي که 

از ایشان س)ا ارتریم!  يبنى عبدالدار. فرمود: ما در  فادار مشرکان را چه کسى دارد؟ گفتند:

 ي  بوه پاسخ داد: اینجوا هسوتم! پورچم را    خودش عمیر کجاست؟  بن آنگاه فرمود: مصع 

پیوامبر هوم   نی) بنا بر گ)ارش  اقدي،  4برد. مى آن را پیشاپیش رسوا خداسپردند   ا  

مصوع    سپاه خود میمنه   میسره قرار داد   پرچم ب)رگ خود را بوه  يبرا)مثل مشرکان(، 

بووده   رسد این پرچم، همان لواء اعظم بوده که در اختیار خود پیامبر به نظر مي 1.سپرد

کند.  ي، تنهوا از یوک پورچم بو)رگ )ال وواء       ي، این سخن را تقویت مياست. قوا ببذر

عبدالدار بود   به هموین   کند که در جاه یت، لواي قریش در قومش از بني األعظم( یاد مي

                                              
 .4، ص 20، ج  حا  األننا نحم  ا   نج لو، . 1

 .27، ص 2، ج احكب ا احطبقات؛ ا ن سع ، 211، ص 1، ج احمغا ا، عا  ا. 2

 لما .. 7

 .27، ص 2، ج احطبقات احكب ا ؛ ا ن سع ،221، ص 1، ج احمغا اعا  ا، . 6

 .221، ص 1، ج احمغا اعا  ا، . 1
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ها، برگ)ید. ایشان، این پرچم را لواي مهاجرین قورار   سب ، پیامبر آن را از بین دیگر پرچم

  5ع  سپرد.داد   آن را در جنگ اُبُد به مص

از شوهادت  پوس     پرچم را به مصوع  داد   پیامبربنا بر گ)ارش دیگري از  اقدي، 

خطا  بوه ا  فرموود: ا      پرچم را گرفت. در آخر ر ز، پیامبر ي،  شبیه يا ، فرشته ي

دانست که ا    مصع  پیش بر ! فرشته به ا  توجه کرد   گفت: من مصع  نیستم   پیامبر

بنا بر گو)ارش دیگوري، در بواره اسوتقامت       2است.ایشان را یاري کرده است که  يا فرشته

 مصع  در نگهداري از پرچم سپاه اسبم آمده است: 

ابن  .همچنان پرچم را پایدار   استوار نگاه داشت مصع  ، قتى مس مانان پراکنده شدند

 قمیئه که سووار اسو  بوود، پویش آمود   ضوربتى بوه دسوت راسوت ا  زد   آن را قطوع           

  َ موا مُحَمدودإ لِل وا رَسُوواد قَودَ خَ َوتَ       »خوانود:   در همان باا مصع  ایون آیوه را موى    .کرد

پرچم را به دست چپ گرفت   خود را ر   پرچم خوم کورد توا    سپس،   9.«من قَبَ ِهِ الرُّسُلُ

 ر   پرچم خوم کورد   بوا د  بواز   خوود       آنگاه خود را کامبً .دست چپش هم قطع شد

 خواند. ابن قمیئه بورا  بوار سووم     داشت   به سینه چسباند   همان آیه را مى را نگه پرچم

 بم ه کرد   چنان با نی)ه به ا  زد که نیو)ه شکسوت   مصوع  بوه خواک افتواد           يبه 

  اقودام پورچم  د بواره   برپوایي بورا    ،عبدالودار   د  مرد از بنى ببفاص ه شد.پرچم سرنگون 

 ت   تا هنگام بازگشوت مسو مانان بوه مدینوه، در دسوت ا       ابوالر م پرچم را برداش .کردند

  4بود.

                                              
 .604، ص 7 ج ،انلاب األش اف، مو ح  ن أ م  الذ ا، . 1

 .276، ص 1 ، جاحمغا اعا  ا، . 2

 .166مم ا ،      .   7

 .70، ص 7 ، جاحطبقات احكب ا؛ ا ن سع ، 277 ، ص1 ، جاحمغا اعا  ا، . 6
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ابوور م  پرچم مهواجران را در آخور ر ز بوه     بنا بر گ)ارش دیگري از  اقدي، پیامبر

اما بر اساس گ)ارش ابن اسحاق   ابون خیواط، پوس از شوهادت مصوع ،       5؛سپرد يعبدر

این مط  ، در منابع شیعي هم آمده است. بنوا   2سپرد.  پرچم را به امام ع ي پیامبر

بر گ)ارش شیخ مفید، در ر ز اُبُد   با به شوهادت رسویدن مصوع    قرارگورفتن لوواء در      

این قووا بوا گو)ارش طبرسوي،      9هاشم جمع شد. لواء   رایت، در بني دستان امام ع ي

 لیود     بن لدشود.  ي هنگام گ)ارش لحظات سخت سپاه اسبم پس از بم ه خا تقویت مي

 نویسد:  ، ميشدن پیامبر زخمي
داراپتغ و ادرادم رابااححدم ،ادمقادفم  اازابه،ادمقاجلم هااااااااع ت اپ چ ادنامصعب

ق تقارفت.ان ماراوتاپتغ و ،اعه باد داکقادقادپتاداشت؛ابليادقادپتاادناعو اهلل

اا4بااشهت اش .

د   پس از به شهادت رسیدن بنابراین، به نظر شیخ مفید، رایت از ابتدا در اختیار امام بو

هاشم جموع   باري بود که لواء   رایت، در بني مصع ، لواء نی) به بيرت رسید   این، ا يلین

بوود.    شد؛ هرچند گذشت که در برخي ه) ات قبل از اُبُد نی)، لواء در اختیار امام ع وي 

پاه اسبم، در نتیجه آنکه بنا بر گ)ارش  اقدي   ابن سعد، پرچم مهاجران قبل از برکت س

لواي اعظم خود را بوه مصوع  سوپرد       بود. در ر ز جنگ، پیامبر  اختیار امام ع ي

ها، پس  قرار نگرفت؛ اما بنا بر دیگر گ)ارش  پس از شهادت مصع ، در اختیار امام ع ي

 از شهادت مصع ، پرچم به امام  اگذار شد.

                                              
 .277 ، ص1 ، جاحمغا اعا  ا، . 1

 .23 ص ،خماط  ن خ مفة يا   ؛ ا ن خماط، 37 ، ص2 ، جاحلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 2

  .37، ص 1، ج اإل شارنفم ، . 7

 .467، ص2، ج نجمع احبما . طب سو، 6
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 األسد حمراء. 3-6

ألسد که فرداي ر ز اُبُد اتفاق افتاد، پیامبر لواي خود را به گ)ارش  اقدي، در ه) ه بمراء ا

که آن را گره زده بود   از دیر ز )جنگ ابد(، باز نشده بود. سوپس، آن را   خواست؛ دربالي

که به  5«گفته شده پرچم را به ابوبکر داد»گوید:  داد.  اقدي ببفاص ه مي به امام ع ي

دار، امیرالم منین بوده است. گ)ارش  آ رده، پرچم« ایقا»دلیل اینکه  اقدي، قوا د م را با 

هایي، در منابع شیعه نی) منعکس شده است. بوه   ، با تفا تبمل پرچم توسط امام ع ي

را با رایتِ مهاجرین، به هموراه    ، امام ع ينقل از ابن شهرآشو    طبرسي، پیامبر

داري  بنابراین، به پرچم 2فراري دهند.هفتاد نفر به منطقه بمراء األسد فرستاد تا دشمن را 

در بمراء األسد، هم در منابع شیعه   هم سنّي اشواره شوده اسوت؛ بوا ایون        امام ع ي

سنّت، لواء   در منابع شیعه، رایت ذکور شوده اسوت. شواید بتووان       تفا ت که در منابع اهل

ر اختیار ایشان ، لواء   رایت هر د ، دهاي پیامبر نتیجه گرفت مثل برخي دیگر از جنگ

ذکور  « لوواء »شود که در گ)ارش  اقدي   ابن سوعد،   بوده است. این قوا  قتي تقویت مي

 شده؛ اما در گ)ارش طبرسي   ابن شهرآشو ، به رایتِ مهاجرین اشاره شده است. 

 نضير بني. 3-7

امیر نيیر   مهاجرت آنان از مدینه خاتمه یافت،  هاي بني در این جنگ که به محاصره ق عه

  بنا بر گ)ارش ابن سعد   طبري، رایتِ سپاه  9بود  لشکر اسبم در این جنگ، امام ع ي

در منابع شیعه نی) به این مط و  اشواره شوده اسوت. بور اسواس        4 کرد. مي را ایشان بمل 

، «نيیر بر  به طرف بني»فرمود:   به امیرالم منین گ)ارش قمي، پس از آنکه پیامبر

                                              
 .123 ص ،3 ، جإنياع األسماعنق  زا، ؛ 772، ص 1، جاحمغا اعا  ا، . 1

 .41 ص ،امال  احن ا؛ طب سو، 176، ص 1 ، جاحم ا ب ا ن شه  شنب،. 2

 .731، ص 1 ، جاحمغا اعا  ا، . 7

 .111، ص 2 ، جيا    األنم عاحم نك؛ طب ا، 66 ، ص2 ، جاحطبقات احكب اا ن سع ، . 6
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داري ایشان  این گ)ارش، نشانگر فرماندهي   پرچم 5  به طرف آنان رفت.رایت را برداشت 

 در این جنگ است.

 بدر الموعد . 3-8

هم مشهور است، یک ساا پس از جنگ اُبُد اتفاق افتاد. «     احثانمة»این ه) ه که با نام 

جنگنود.  ابوسفیان براي ترساندن م منان، آنان را  عده داد که ساا بعد همین جا با آنوان ب 

رفت؛ اما ابوسفیان، خشکسالي را بهانه کرد   نرفت. بنا بر گ)ارش  اقودي،    رسوا خدا

بمل   اهلل االعظم(، توسط امام ع ي  )لواء رسوا ترین پرچم پیامبر در آن ر ز، ب)رگ

، در  کند که لواي پیامبر اما ابن سعد، بد ن اشاره به )لواء االعظم(، گ)ارش مي 2شد؛ مي

  9ایشان بود. اختیار

 قريظه بني. 3-9

مسو مانان را بوه دلیول     بنا بر گ)ارش ابن اسحاق، پس از پایان جنگ خنودق، پیوامبر  

امر کرد   قریظه امر کرد. سپس، به امام ع ي خیانت   نقضِ پیمانشان، به خر ج بر بني

رفوت؛ اموا    هواي آنوان   که با رایت، به سوي آنان بر د. امام با رایتِ ایشان، تا ن)دیک ق عه

ر ، برگشت   به ایشان خبر داد کوه بوه    شنید. ازاین سخنان نامربوطي نسبت به پیامبر

 ع ت را فهمید   فرمود:  سوي آنان نر د. پیامبر
ااا4اگ ام اادوتبب ،اچب نانخ اهب اگفت.

گ)ارش یعقوبي، هرچند مختصر است،  لي به گ)ارش ابون هشوام ن)دیوک اسوت. بور      

را   ع ي نشیني کرد، پیامبر امي که قریش در ر ز خندق عق مبناي ر ایت ا ، هنگ

                                              
 .717 ص ،2  ج، يفلم  احقمو،  مو ا  المم  ن م و. 1

 .744، ص 1 ، جاحمغا اعا  ا، . 2

 .62، ص 2 ، جاحطبقات احكب اا ن سع ، . 7

 .276 ، ص2 ، جاحلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 6
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بوا توجوه بوه اینکوه      5قریظوه بور د.   خواست   رایتِ مهاجرین را به ا  داد تا به سوي بنوي 

، به نام عقا ، به پیامبر  هايِ متفا تي داشت، در این جنگ، رایتِ سیاه ، رایتپیامبر

یگران، قدري متفا ت است. بنوا بور گو)ارش    گ)ارش  اقدي با د 2 اگذار شد.  امام ع ي

که بواز نشوده بوود   بور      ، امام را خواست   لواء را به ا  تحویل داد؛ دربالي ي، پیامبر

سپس، امام   همراهان، به سووي ق عوه    9همان بالت جنگ خندق )بسته(، باقي مانده بود.

وار ق عه آنان فر  برد. قریظه برکت کردند. امام به قدري ن)دیک شد که رایت را در دی بني

 بوه سووي پیوامبر     کردنود کوه اموام ع وي     آنان، شر ع به ناس)اگفتن به پیامبر

برگشت تا مانع آمدن ایشان   شنیدنِ ناس)اها شود   به ابوقتاده دستور داد لواء را بگیورد    

یون  در این فرازِ  اقدي، تفا ت لواء   رایت، کامبً مشخص اسوت. بنوا بور ا    4ا  هم گرفت.

گ)ارش، هم لواي سپاه دست بيرت بود   هم رایت؛ که ایشان رایوت را بور دیووار ق عوه     

 ، به ابوقتاده تحویل داد. قریظه نص  کرد   لواء را هنگام بازگشت ن)د رسوا خدا بني

 حديبيه. 3-11

ایون   6بوود.   که به ص ح بدیبیه انجامید، پرچم سپاه اسبم ن)د امام ع ي 1در این ه) ه

 سنّت، منعکس نشده است. در منابع اهل گ)ارش

 خيبر. 3-11

بود که ابتداي آن، با سختي  ساز   مهم پیامبر هاي سرنوشت جنگ خیبر، یکي از جنگ

هوا را محاصوره کردنود،     ر  شد. هنگامي که سپاهیان اسبم، ق عوه    مقا مت یهودیان ر به

                                              

 .17 ، ص2 ، جيا    احمعقن و عقن و، . 1
 .171، ص اإلس ار  ب  مم ا، . 2
 .677، ص 2 ، جاحمغا اعا  ا، . 7
 .100، ص . لما 6
  223 ، صاحمغا اك  . معا  ا،  كم  نوأ نر     ي ،    غزعل«غزعة احح  بمة»عا  ا  ا  ما  . 1
 .117 ، ص1 ، جاإل شارنفم ، . 2
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ها به پیش رفت؛ اما موف، نشد   برگشت. فرداي آن  ابوبکر لواء را گرفت   براي فتح ق عه

ر ز، عمر به سوي آنان خارج شد   بد ن پیر زي برگشوت. کوار بور مسو مانان سوخت        

 ِ آن ر ز، پیامبر به اصحا  فرمود:  ر بیه آنان، ضعیف شد. ش 
اباراادبپمتادارنم اباابااااپه رماکقاخ اابارپم ل ااف داال اءاراادقام داامي

اگ دد؛امگ اد اپت بزا.اااخ اابارپ ل اراادبپتادارد.اد ن ي

پس از اقامه نماز صبح ایستاد   لواء را خواست. سپس، اموام   فرداي آن ر ز، پیامبر

رسد، تنها  این بدیث که با س س ه سند به بریده مي 5را خواند   لواء را به ا  سپرد.  ع ي

دهد. بنا بور دیگور    در جنگ خیبر خبر مي   اگذاري لواء به امام ع ير ایتي است که از 

 رایت را تحویل گرفوت. بنوا بور گو)ارش مفیود، رسووا خودا        ها، امام ع ي گ)ارش

بوود؛     چند ش ، خیبر را محاصره کرد   در آن ر ز )خیبر(، رایت، ن)د امیرالمو منین  بیست

کي از این ر زها، مربو  از ق عوه خیبور     لي به جهت درد چشم، از جنگ معذ ر بود. در ی

ابوبکر را خواست   گفت: رایت را بگیر   ا  گرفت   با  خارج شد   مبارز ط بید. پیامبر

گونوه عمول کورد.      اي رفت   بد ن نتیجه، برگشت. فرداي آن ر ز، عمور نیو) هموین    عده

  2 اگذار کرد.  سپس، رایت سفید را به امام ع ي

ها، لواء، سفید   رایت، سیاه گ)ارش شده    اکثر قری  به اتفاق نقل با توجه به اینکه در

ها آمده، بعید نیست که منظور شویخ   نی) کاربردِ لواء به جاي رایت   برعکس در برخي نقل

ق( نیو)  55سوعد )  بون  ق( از سوهل 216مفید از رایت، لواء بوده است. بنا بوه نقول بخواري )   

بخاري، بوا تعوابیر    9.دیگشابدست ا  ه بر را بیخند ایشان سپرد که خدا را رایت  پیامبر

                                              
 .73، ص 74 ، جنل    ب ،   ن ا م . 1

 .122 ، ص1 ، جاإل شارنفم ، . 2

 .121، ص صحمح احبخا ا خا ا، . 7
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ابادیث بخاري در این بواره   5دیگر، در سه جاي کتابش، این ر ایت را گ)ارش کرده است.

بنبل از لواء،    بن ق( که گذشت، یک تفا ت عمده دارد؛ ابمد564بنبل ) بن با بدیث ابمد

 کند.  بخاري از رایت یاد مي

کوه از   اي گونه بنابراین، به 2اند. هاي مخت ف نقل کرده به گونه دیگران نی) این ر ایت را

نبود؛ ب که شبي که فرداي آن  آید، پرچم از ابتدا در دست امیرم منان این ر ایات برمي

هایش، پورچم را بوه    خواستند بم ه کنند، پیامبر ایشان را خواست   پس از شفاي چشم مي

قصد ترک مدینه  بن هشام، هنگامي که پیامبرکه بنا بر گ)ارش ا ایشان سپرد؛ دربالي

 نی) بنا بر گ)ارش  اقدي، پیوامبر  9 اگذار نمود.  را کرد، پرچم سفید را به امام ع ي

رایات را که سه تا بود، تقسیم کرد   تا آن ر ز )جنگ خیبر(، رایت نبوود؛ ب کوه لوواء بوود.     

شد   لواءِ بيرت، سفید بود.  نده ميخوا« عقا »رایتِ پیامبر، سیاه   از برد عائشه بود که 

عباده  بن منذر   سعد بن ،   د  رایت دیگر را به ببا  رایت اص ي )عقا ( را به امام ع ي

گ)ارش ابن سعد نی) مثل  اقدي است؛ تنها تفا ت در این اسوت کوه بنوا بور      4 اگذار کرد.

توان گفت که  بنا بر آنچه گذشت، مي 1 اگذار شد.  ر ایت  ي، لواي سفید به امام ع ي

بوود. در خیبور،     در مدینه   قبل از برکت سپاه اسوبم، پورچم بوه دسوت امیرم منوان     

تصمیم گرفت ابوبکر،   پس از  ي عمر را براي فتح خیبر بفرستد. پس، پورچم   پیامبر

م در اختیوار  را از امام گرفت   به آنان  اگذار کرد   به دلیل عدم موفقیت آنان، مجدد پرچ

ابتودا   شود که بنا بر گ)ارشي، پیوامبر  امام قرار گرفت. این دیدگاه، هنگامي تقویت مي

هاي خیبر فرستاد   ا  بعد از جنگي، بد ن  ابوبکر را همراه لواء سفید، به سوي برخي از ق عه

                                              
 .377ع  132، ص . لما 1

 .122 ص ،3 ، جإنياع األسماعنق  زا، . 2

 .724 ، ص2 ، جاحلم ة اح بن ة ا ن لشا ،. 7

 .267، ص 2 ، جاحمغا اعا  ا، . 6

 .41، ص 2 ، جاحطبقات احكب اا ن سع ، . 1
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پیر زي برگشت. فرادي آن ر ز، عمر را فرستاد   ا  هوم پوس از جنگوي، بود ن پیور زي      

مط بي که بخاري ترجیح داده آن را تقطیع کند   تنها بخش پایواني آن، یعنوي    5شت؛بازگ

 را بازگو کند.    اگذاري پرچم به امام ع ي

کوه   مط   دیگر آنکه در گ)ارشي، لواء،   در ر ایتي دیگر، رایت آموده اسوت؛ دربوالي   

د کرده بوود، در  تفا ت این د ، گذشت. ابن بجر که بر تفا ت عرفي بین این د   اژه تأکی

شواید عبوارت    2دانود.  بودن ایون د  موي   اینجا، د  نقل متفا ت رایت   لواء را نشانگر یکي

قورار   گونه که لواء   رایت، هر د  در اختیار امام ع وي  طبراني، مشکل را بل کند؛ این

  9گرفت.

 اي کوه جایگواهي نو)د پیوامبر     این  اقعه به قدري مهم بود که آرز ي هر صحابه

، مبنوي بور    خ یفه ا يا نی) پوس از سوخن پیوامبر    4ت، دریافتِ پرچم از ایشان بود.داش

امارت را د ست نداشوتم؛ جو) در آن   »گردد، گفت:   اگذاري پرچم به کسي که پیر ز برمي

نی) بوه    داري در لشکر اسبم است. امام ع ي که نشانگر مقام فرماندهي   پرچم 1؛«ر ز

، در مسوجدالنبي  اي از یاران پیوامبر  ن خبفت عثمان، عدهکرد. در زما آن، ابتجاج مي

گفوت.   را موي  د ر هم جمع شدند   هریک، فيایل   مناق  خود در زمان رسوا خدا

ایشان هم که در این ج سه بيور داشت، پس از آنکه هموه فيوایل خوود را گفتنود، بوه      

گرفت کوه یکوي از    اي، فيایل خود را گفت   از همه بر صدق آن، اعتراف درخواست عده

  6آنان، اعطاي رایت در ر ز خیبر بود.
                                              

 .141، ص امال  احن ا؛ طب سو، 776 ، ص2 ، جاحلم ة اح بن ةا ن لشا ، . 1

 .123، ص 2، ج فيح احبا ا ، ج  . ا ن2

 .11، ص 2، ج احمعجم احصغم طب انو، . 7

 .633، ص 3، ج فيح احبا ا ، ج  . ا ن6

 .1431، ص 6، ج نل م صحمحاححجاج،   ن . نل م1

 .261، ص 2 ج ،  مس احهالحو  ن كياب س مم مس لالحو،   ن س مم. 2
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 ذات السالسل. 3-12

، ق( فرمانده این جنگ   بامل لواء سفید پیامبر42عاص ) بن سنّت، عمر  در منابع اهل

بنوابراین     2بود.  اما بنا بر گ)ارش طبرسي، لواء در اختیار امام ع ي 5معرفي شده است؛

ق( 541با این قرینه که در بیشتر ه) ات، فرمانده جنگ صاب  لواء بوود، قووا مقریو)ي )   

 تر است؛ هرچند طبرسي از نظر زماني، مقدم است. قوي

 فتح مکه. 3-13

سپاه خود را بوه د  دسوته    ق(، در ر ز فتح مکه، پیامبر515بنا بر گ)ارش ابن اسحاق )

عبواده کوه    بن ق(،   دیگري به رهبري سعد96عوام ) بن تقسیم کرد: گر هي به رهبري زبیر

ق( خواست  ارد شهر شوود،  51) عباده بن سعدهمین که به آنان دستور داد  ارد شهر شوند. 

. امر ز، ر ز هتک برمت است. در ایون هنگوام،   ر ز خون ریختن است ،امر ز  فریاد کشید:

ق( بوده، در باره ایون رفتوار   29خطا  ) بن مردي از مهاجرین که بنا بر نظر ابن هشام عمر

بر    رایت را از »فرمود:   امام ع ياعتراض کرد. ایشان ببفاص ه به  سعد به پیامبر

عبواده، رایوتِ انصوار را بمول      بون  بنا بر گ)ارش بخواري، سوعد   9«ا  بگیر    ارد شهر شو.

اي  ، هویچ اشواره   ي، به گرفتن پرچم از سعد    اگذار کردن آن به امام ع ي 4کرد. مي

با قرینه گ)ارش  1.کرده است را بمل مي برد که پرچم پیامبر نکرده؛  لي از زبیر نام مي

دار مهواجران،     شود که زبیر، پورچم  ق( مع وم مي969ق(   قاضي نعمان )512ابن بجر )

                                              
 .124، ص 3، ج إنياع األسماع. نق  زا، 1

 .171، ص امال  احه ا. طب سو، 2

 .21، ص 1، ج اإل شار؛ نفم ، 602، ص 2، ج احلم ة اح بن ة. ا ن لشا ، 7

 .407، ص صحمح احبخا ا.  خا ا، 6

 . لما .1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
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که با تخ ف سعد، به امام  اگذار شده اسوت. بررسوي آراي    5سعد پرچمدار انصار بوده است

کمک کند. بنوا بور    شدن مط    تواند به ر شن مقری)ي که اقواا مخت ف را جمع کرده، مي

ش  ي، پیامبر همراه لواي سفید،  ارد مکه شد. نی) بنا بر ر ایتي دیگر، هنگوامي کوه   گ)ار

لشکر اسبم خواست مکه را فتح کنند، براي مهاجرین سه رایت بود: سیاه با زبیر، د  رایت 

عباده رایت  بن بنا بر گ)ارش دیگر مقری)ي، سعد 2 قاص. ابي بن   سعد  دیگر با امام ع ي

، به پسورش قویس سوپرد. ببفاصو ه     کرد؛ اما به امر پیامبر بمل ميرا   رسوا خدا

  در همان صفحه، لواء « البته گفته شده که ع ي)رض( رایت را از سعد گرفت.»نویسد:  مي

  9داند. مي  مهاجرین را ازآنِ ع ي

 هوازن/ حنين. 3-14

ن یب ،نیبندر منطقه  ساا هشتم هجريدر  فتح مکهکه پس از  است ، جنگيه) ه بنین

رخ  طائفهاي هوازِن   ثقیف ساکنِ منطقه    قبی ه پیامبر اکرمبه فرماندهي  مس مانان

 اسبممس مانان مکي، سپاه  رکان   نی) بيور تازهداد. در ابتداي جنگ، بر اثر شبیخون مش

اموا مسو مانان سورانجام بوه      ؛هم به خطور افتواد   تا جایي که جان پیامبر ؛مت)ل)ا بود

بر گ)ارش  اقدي   ابن جوزي در این . بنا پیر زي رسیدند   به هنائم بسیاري دست یافتند

ابوي  قواص بمول     بن ،   رایتِ انصار توسط سعدجنگ، لواء مهاجرین توسط امام ع ي

  4شد. مي

                                              
ش ح األخبا  فو فضائ  األئمة ،  نحم  نغ  و  ن ؛ نعما 174، ص 2، ج فيح احبا ا. ا ن  ج ، 1

 .701، ص 1، ج األطها 

 .120 ص ،3 ، جإنياع األسماعنق  زا، . 2

 .130ص . لما ، 7

 .777 ، ص7 ج، يا    األنم عاحم نك واحم يظم ف ا،ا ن احجن ؛ 471، ص 7 ، جاحمغا اعا  ا، . 6

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 بحث و تحليل. 4

جنوگ )بودر    55در   سنّت، امام ع وي  ، بنا بر مصادر اهله) ه پیامبر 23از مجموع 

قریظه، خیبر، فوتح مکوه      نيیر، بدرالموعد، بني س یم، اُبُد، بمراءاألسد، بني ا يا، بدر، بني

جنوگ   54( شرکت داشته است؛ اما بنا بر مصادر سنّي   شیعه، در 5%( )نمودار 95بنین( )

( شرکت داشته است که شورکت ایشوان در سوه جنوگ  ديان، بدیبیوه        2%( )نمودار 45)

اي بوود کوه در    هو) ه  23السبسل، اختصاصي مصادر شیعه است. این آمار، به نسبت  اتذ

دار آنهوا مشوخص      صدر اسبم اتفاق افتاده است؛ اما بنا بر ه) اتي که در مصادر، پورچم 

موورد   25هوا، بوه    کند؛ زیرا آموار هو) ه   مع وم است، به نسبت، بيور امام اف)ایش پیدا مي

%( 12سونّت )  براین، از این زا یه، بيور اموام بنوا بور مصوادر اهول     کند. بنا کاهش پیدا مي

هو) ه   23باشود. از مجمووع    ( موي 4%( )نمودار 67(،   بنا بر منابع شیعه   سنّي )9)نمودار 

مصط ،، خیبر، فتح مکه، بنوین   قریظه، بني جنگ )بدر، اُبُد، خندق، بني 3،  رسوا خدا

هاي اص ي صدر اسوبم اسوت کوه بوه      از جنگ ؛ عبمت ستاره(،5  طائف( )جد ا شماره 

   2%( )جد ا شماره 67، در شش جنگ اص ي ) جنگ   درگیري کشیده شد. امام ع ي

 دار سپاه اسبم بوده است. (، پرچم1نمودار 
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هاي اصلي، با عالمت  جنگ»داران )بنا بر نقل مشهور(؛  ها و پرچم : آمار غزوه1جدول 

 «ستاره مشخص شده است.

 زمان نام غزوه 
نام 

 دار پرچم

نوع 

 پرچم
 نتيجه جنگ منبع گزارش

 ق.2صفر/ ودّان )ابواء(  .1
امام 

  علي

 حمزه

 رايت سفيد
 لواء سفيد

 97،ص1،جاالرشاد
 5،ص2،جطبقات

با صلح پيمان 
 ضمره بني

 بُواط  .2
األول/ ربيع
 ق.2

ابي  بن سعد
 وقاص

 ــــــــــــ 5،ص2،جطبقات لواء سفيد

 عُشَيره  .3
األو جمادی

 ق.2ل/
 لواء حمزه

تاريخ 
 804،ص2،جطبری

 متارکه

8.  
بدر اوّل 
 )سفوان(

األول/ ربيع
 ق.2

امام 
  علي

 لواء سفيد
 6،ص2،جطبقات

اعالم 
 93،صالوری

 فرار مشرکان

 بدر کبری *  .5
/رمضان19

 ق.2/

مهاجرين: 

مصعب و 

امام 

 علي

خزرج: 

 منذر بن حباب

اوس: 

 معاذ بن سعد

لواء سفيد و 

 رايت سياه

 لواء سياه

 لواء سياه

سيره ابن 

 613،ص1،جهشام

اعالم 

 614،ص1،جالوری

 پيروزی مسلمانان

6.  
سُلَيم  بني

 (احك       ة)
 ق.2شوال/

امام 
 علي

 لواء
 23،ص2،جطبقات
 4،ص2،جبحار

سليم و  فرار بني
گرفتن  به غنيمت

اموال آنان توسط 
 مسلمانان

 لواء سفيد حمزه ق.2شوال/ قينقاع بني  .9
انساب 

،ص8،جاالشراف
246 

پاکسازی محيط 
 مدينه از يهود

 سَويق  .4
ذی 

 ق.2حجه/
 فرار قريش ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
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7.  
غطفان )ذی 

 امر(
محرم 

 /ق.3
 ثعلبه فرار بني ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

10.  
بُحران 
 )الفرع(

اآلخر/ ربيع
 ق.3

 ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

 ق.3شوال/ اُحُد *  .11

مصعب و 
امام 

 علي

اوس: 
 حضير بن اسيد

خزرج: 
 منذر بن حباب

 لواء اعظم
 لواء

 215،ص1،جمغازی
 97،ص1،جاإلرشاد

پيروزی قريش؛ 
 90شهادت 

 مسلمان

 ق.3شوال/ حمراء األسد  .12
امام 

 علي

 ابوبکر
 لواء

 336،ص1،جمغازی
 39،ص2،جطبقات

فرار مشرکان 
 قريش

 نضير بني  .13
االول/ ربيع
 ق.8

امام 
 علي

 رايت
تاريخ 

 555،ص2،جطبری
اخراج يهوديان 

 نضير از مدينه بني

 ذات الرقاع  .18
االو جمادی

 ق.8لي/
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

ثعلبه و  فرار بني
 محارب

 ق.8شعبان/ بدر الموعد  .15
امام 

 علي
  86،ص2،جطبقات لواء

16.  
رعنة 

 احج   
االول/ ربيع
 ق.5

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
فرار و شکست 

 قبايل جندل

19.  
خندق 

 )احزاب( *
 ق.5شوال/

مهاجرين: 
 حارثه بن زيد

انصار: 
 عباده بن سعد

 ـــــــــ ـــــــــ
شکست دشمن و 
بازگشت بدون 

 پيروزی

 قريظه * بني  .14
ذی 

 ق.5حجه/
امام 

 علي
 رايت و لواء

سيره ابن 
 238،ص2،جهشام

 131،صحميرى

پيروزی لشکر 
 اسالم

 بني لِحيان  .17
األو جمادی

 ق.6لي/
 فرار بني لحيان ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

20.  
قرد  ذی

 )الغابه(
األول/ ربيع
 ق.6

 لواء مقداد
،9ج،األسماع إمتاع

 169ص

صلح بين 
مسلمانان و 

 قريش
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 ق.6شعبان/ مصطلق * بني  .21

مهاجرين: 
ابوبکر يا 

 عمار
انصار: 

 عباده بن سعد

 رايت

امتاع 
،ص1،جاالسماع

203 
 87،ص2،جطبقات

فرار مشرکان 
پس از مقاومت 

 مختصر

 حديبيه  .22
القعده/  ذی

 ق.6
امام 

 علي
 ـــــــــ

،ص1،جاإلرشاد
117 

صلح بين 
مسلمانان و 

 قريش

 ق.9محرم/ خيبر *  .23

امام 

، علي

منذر بن حباب
 ،

عباده،  بن سعد
 ابوبکر

 رايت
 ،صحيح بخاری

 2782،ح565ص

های  سقوط قلعه
شکست  خيبر و

 يهوديان

9حجه/ ذی مم ة احقضا   .28
 ق.

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
تقويت روحي 

 مسلمانان

25.  
ذات 

 السالسل
 ق.4

 امام علي

 عاص بن عمرو
 لواء

 لواء سفيد

اعالم 
 175،صالوری

،9ج،األسماع إمتاع
 164ص

 پيروزی مسلمانان

 فتح مکه *  .26
4رمضان/

 ق.

 عباده بن سعد
امام 

 علي
 رايت

ابن سيره 
 806،ص2،جهشام

،ص1،جاإلرشاد
610 

 فتح مکه

 ق.4شوال/ حنين *  .29

امام 
 علي

ابي  بن سعد
 وقاص

 لواء
 رايت

،ص3،جالمنتظم
333 

سقوط هوازن و 
 ثقيف

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ق.4شوال/ طائف *  .24
نه يبازگشت به مد

 روزیيبدون پ

 ق.7رجب/ تبوک  .27

 ابوبکر
زبير، 

حضير  بن اسيد
 دجانه  ابيو 

 لواء اعظم
 رايت

،2 ،جاألسماع إمتاع
 51ص

درخواست 
مصالحه مالي با 

مسلمانان از 
 انيسوی روم
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سنّت نسبت به ديگران در همه غزوات؛ بر اساس منابع اهل : نسبت حضور امام1نمودار   

 
 نسبت به ديگران در همه غزوات؛ بنا بر منابع سنّي و شيعه : نسبت حضور امام2نمودار 

 

 انا  م و م م  اسال 

74% 

 ر   ا 

22% 

 انا  م و م م  احلال 

 ر   ا  64%

12% 
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دار آن، معلوم است؛ بنا بر  بر اساس غزواتي که پرچم : نسبت حضور امام3نمودار 

 سنّت منابع اهل

  
 

دار آن، معلوم است؛ بنا بر  بر اساس غزواتي که پرچم : نسبت حضور امام4نمودار 

 منابع سنّي و شيعه.

 

 
 

 انا  م و

12% 

 ر   ا 

64% 

 انا  م و

23% 

 ر   ا 

77% 
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 هاي اصلي پيامبر دار در جنگ به عنوان پرچم : ميزان حضور امام2جدول 

 دار پرچم غزوه ر دار پرچم غزوه ر

1. 
بدر 
 کبری

 امام علي اُحُد .2  امام علي

 خندق .3
حارثه و  بن زيد

 عباده بن سعد
  امام علي قريظه بني .8

5. 
م بني

 صطلق
ابوبکر يا عمار و 

 عباده بن سعد
  امام علي خيبر .6

  امام علي حنين .4  عليامام  فتح .9

 نامعلوم طائف .7

 
 

 

هاي اصلي پيامبر دار در جنگ به عنوان پرچم : نموادر حضور امام5نمودار 

 

 

 امام علي
67% 

 ديگران
33% 
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 نتيجه پژوهش . 5

شدند  ، از کساني انتخا  ميهاي تاریخي، بیشتر صاببانِ لواء پیامبر با توجه به گ)ارش

دارانِ اص ي سپاه پیامبر،  مس مانان بودند. پرچمکه داراي شجاعت   پایگاه اجتماعي در بین 

   55)بوداقل    . اموام ع وي  5انود از:   النبي بودنود، عبوارت   یعني کساني که صاب  لواء

. 4جنوگ(؛   2عمیور )  بون  . مصوع  9جنگ(؛  9عبدالمط   ) بن ة. بم)2جنگ(؛  54بداکثر 

. خ یفه 7جنگ(؛  2 قاص ) ياب بن . سعد6جنگ(؛  5عباده ) بن . سعد1جنگ(؛  5بارثه ) بن زید

 جنگ(.  5ا ا )

بنا بر منابع  ا يا اثبات شد که امام ع ي در این پژ هش، پس از بررسي منابع دست

دار سوپاه   جنگ به عنوان پورچم  54جنگ   بنا بر منابع سنّي   شیعه، در  55سنّت، در  اهل

که به درگیري کشویده   جنگ اص ي پیامبر 3اسبم بيور داشت. نی) اثبات شد که از 

جنوگ اموام    6شد   داراي اهمیت بسیاري براي مس مانان نسبت به دیگر ه) ات بود، در 

دار اص ي سپاه اسبم از  دار بود. نتیجه آنکه از بین افرادي که به عنوان پرچم پرچم  ع ي

ي، انتخا  شدند   از صحابه ن)دیک به ایشان بودند   نی) از نظر اجتمواع  طرف پیامبر

از نظر کمیيت   کیفیت، ممتواز اسوت؛    بین مس مانان جایگاه داشتند، موقعیت امام ع ي

تورین     زیرا از نظر آماري، قابل مقایسه با دیگران نیسوت   از نظور کیفوي هوم در مهوم     

 بوده است.  دار اص ي سپاه، امام ع ي ، پرچمهاي پیامبر سازترین جنگ سرنوشت
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 منابع
 .1723،  م  اسمامم ما ، اح ها ة فو غ  ب احح    عاألث نحم ،   ن ا ن اثم ، نبا ك .1

مب احقار  مطا،  م عت  ع نصطفو نحم    ، يحقمقيا    األنم عاحم نك واحم يظم ف ا،ا ن احجن  .2

 ق.1612احكيب احع ممة،  را 

 ق.1603جا  را  اح  ا  ح ي اث،  ،  وفيح احبا ا ش ح صحمح احبخا اا ن  ج  ملقالنو،  .3

 ق.1611 احع ممة،  م عت  را  احكيب فنا ، يحقمق  ،خماط  ن خ مفة يا   ا ن خماط،  .4

 ق.1610 احع ممة،  م عت  را  احكيب مطا، مب احقار  نحم  يحقمق  ،احكب ا احطبقاتا ن سع ،  .5

  نضتا ،  نحمت   ا  المم يع مق  ،عاحلم  عاحشمائ  احمغا ا ف ن  فو األث  ممن ا ن سم  اح اه،  .6

 ق.1616 را  احق م، م عت  

 ق.1621،  م عت  را  احكيب احع ممة، احمحكم عاحمحمط األمظماسمامم ،   ن ا ن سم ل، م و .7

 ع.1737،  م  طاحب ن ا ب    أ وم و،   ن ا ن شه  شنب، نحم  .8

را  احفكت ،   مت عت   احعم ا،  اح  ن نحب يحقمق ، يا    ن   ة رنشق لن،   ن وا ن ملاك ، م  .9

1771.  

جا  نؤسلة اح ساحة،  ، يحقمق  شعمب األ نؤعط،  و ار احمعار فو ل ا خم  احعبارا ن  مم جن ا،  .11

 ق.1602

 ق.1603احفك ،  ،  م عت  را احب ا ة عاح ها ةا ن كثم ،  .11

  ق.1616،  م عت  را  صار ، حلا  احع بنك  ،   ن ا ن ن ظن ، نحم  .12

 مت عت    شت بو،  مب اححفمظ ع األ ما ا ا  المم احلقا، نصطفو يحقمق  ،اح بن ة احلم ةا ن لشا ،  .13

 يا.   و را  احمع فة،

 يا. ،  م عت  را  احكياب احع  و،  واحل نا نراعر،  .14

 ق.1621، نحقق  شعمب األ نؤعط،  م عت  نؤسلة اح ساحة، نل    ب ،   ن ا م  .15

 ق.1621،  م عت  را  ا ما  احي اث احع  و، يهذ ب اح غةا م ،   ن ا ل ا، نحم  .16

، امي و     ا نصهمب احك نو،   اض   مت  األفكتا    صحمح احبخا ااسمامم ،   ن  خا ا، نحم  .17

 ق.1617اح عحمة، 
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احفك ،  ،  م عت  را وسهم   كا  ع   اض   ك   يحقمق ،انلاب األش اف، مو ح  ن أ م  الذ ا،  .18

 ق.1613

 احع ممتة،  را  احكيتب   مت عت     عجتو،  مبت احمعطو  يحقمق  ،اح بنة رالئ  لمن،   ن  مهقو، ا م  .19

 ق.1601

 يا. ، نحقق  ا نمبم ل نشهن     س ما ،   اض  احمعا ف،  واحل نمملو،   ن ي نذا، نحم  .21

 .1732،  م عت  را  احع م ح مال من، احصحاح مار،   ن جنل ا، اسمامم  .21

 ق.1617نا،  ،  م   و  ب اإلس ارجعف ،   ن  مم ا، مب اهلل .22

 ع.1737 ال يه ا ، ، يه ا ، رانشنان  حغ  رلخ ا، .23

 ق.1612،  م عت  را  احق م، نف رات أحفاظ احق   نحم ،   ن  اغب اصفهانو،  لمن .24

 ق.1613،  م عت  را  احكيب احع ممة، ش ح احلم  احكبم  لن،   ن شمبانو، نحم  .25

 ق.1607 ،  م عت  را  احكيب احع ممة،احمعجم احصغم ا م ،   ن طب انو، س مما  .26

 يا.  و ، يحقمق   م ا مب احمجم  احل فو،  ال ل  نكيبة ا ن يمممة،احكبم احمعجم تتتتت ،  .27

 ع.1770نا،  ، يه ا    وإمال  احن ا  أمال  احه ا لن،   ن طب سو، فض  .28

اهلل  زرا طباطبتا و، يهت ا   ناص خلت ع،      ، نصحح  فض نجمع احبما  فو يفلم  احق   ،  تتتتت .29

 ع.1732

 ،  مت عت  را   نحمت  أ ناحفضت  ا ت المم     ، يحقمتق نم عاحم تنك يا    األج   ،   ن طب ا، نحم  .31

 .1743احي اث، 

 .1731، نصحح  ا م   لم و اشكن ا، يه ا   ن يضنا، نجمع احبح  نط  حو، فخ اح  ن،  .31

 يا. ،   ب  را  احمعا ف،  وط ح احيث  ب ش ح احيق  ب لمن،   ن م ا و، مب اح  مم .32

 .1740نحاليو، يه ا   احع ممة، ، نحقق   سنحو يفلم  احعماشومماشو،  .33

 ع.1727 ،  م  را  احكياب،يفلم  احقموا  المم،   ن  مو، م و .34

 ق.1607،  م عت   حا  األننا نج لو، نحم  ا  ،  .35

 احع  و. احي اث ا ما  مب احبا و،  م عت  را  نحم فؤار ، يحقمق نل م صحمحاححجاج،   ن نل م .36

  .1737   ،   ن ،   ب  نكيبة اسانةي يمب احمع باحمغ ب فو مب احلم ،   ن نط  ا، ناص  .37
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، احبمت   ،  تم  نؤسلتة     اإل شار فو نع فتة  جتج اهلل م تو احعبتار    نحم ،   ن نفم ، نحم  .38

 ق.1617

احكيتب   ،  مت عت  را  و، يحقمق نحم  مب اححممت  اح مملت  إنياع األسماعم و،   ن نق  زا، ا م  .39

 ق.1620احع ممة، 

، نصحح  نحم  لمن جالحو، األخبا  فو فضائ  األئمة األطها  ش ح،  نحم  نغ  و  ن نعما  .41

 ق.1607،   م  جانع  ن  سمن

 ق.1607 األم مو،  م عت  نؤسلة جننس، نا س   يحقمق  ،احمغا امم ،   ن عا  ا، نحم  .41

 ق.1601،  م   مس احهالحو  ن كياب س مم مس،   ن لالحو، س مم .42

 يا. ،  م عت  را  صار ،  واحمعقن ويا     عقنب،  ا و  ن  عقن و، ا م  .43


