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شرطةالخمیس ،قت مین حکومت امیم علی ،قت شمیتی ا منیبع تیتیخی بی تیب ییفته و
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متمییل به شی ه -بی تویکرقی متفیو  ،آن تا نهیقی ویژه  -و حتی مقید  -بیه شیمیت
آوتقهاند و بی تنگ رفتن قایره شمول آن ،تنهی افراق خیصی تا قت قتون آن گیی قاقهاندک
این مقیله میکوشد تی بی سینش و ات یییبی رات هییی منییبع مختلیو ،و تید یت قت
شواهد و رائن هر قو سو ،نتییج منقحی تا به قست قهدک
کلید واژگان
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
صفحات 76 - 65

در تاریخ تشیآ ،شهطةالخمیس ،به گهوهی اطالق شده است که به ی ای یاران امـام
علی (ع) در ون عضشیت داشت د .داوری م ابآ تاریخی و رجالی ،در بـا

اعضـای ایـ

گهوه ،ای صشرت واحدی به شردار نیست .در دورههای نخستی اسـالمی کـه حـشاد
تاریخی ،کمته با نگاه عقیدتی مشرد بهرسی قهار میگهفت ،عضشیت در ای گهوه ،امهی
عادی و در راستای دمات انتظامی تلقی میشد .م ابآِ ای دوره ،نظیـه وقعـه الصـفی
نصهب مزاحم م قهی ،طبقات اب سعد ،تاریخ لیفه ب

یاط ،الغـارات ققفـی و تـاریخ

طبهی ،با نگاه تاریخی و اریشگذاری کمته ،گزارشهایی را در با
م عکس کهدهاند .اما در دورههای بعـد ،کـه حـشاد

ای گهوه ،در ـشد

تـاریخی ای م ظـه اعتقـادی مـشرد

بهرسی قهار گهفت ،داوریها رنگ دیگهی یافـت .ای همـی م ظـه بـشد کـه «شـهطةة
الخمیس» ،مقدس شمهده شد و عضـشیت در ون ،بـه مبابـه امتیـایی شایسـته در تشـیآ
اعتقادی به حسا

ومد .استگاه معهفتی جهیان دوم را باید در م ابآ رجـالی و حـدیبی

جستجش کهد.
بایش اسی مفهشمی«شهطةالخمیس» ،ای جهات گشناگشن دارای اهمیت است .ای یـ
سش ،رفآ ابهام واژگانی ای اص الح مهکب ،به ایضاح مفهشم راستی ون کمـ

شاهـد

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

کهد و ای سشی دیگه ،نشان شاهد داد که ویا ای گهوه ،همان سپاه عمشمیامـام علـی -و
یا مقدمه ون -بشدهاند یا ای اص الح به جماعت ویژهای اطـالق میشـده اسـت کـه در
مشاقآ ضهوری به یاری امام علی میشتافت د و محل وقشق و اعتماد ون حضـهت بشدنـد.
بیتهدید ایضاح مفهشمیوی اص الح ،جز ای راه تبارش اسی واژگـان ون میسـه نخشاهـد
بشد .ای امه ،به ع شان شیشه مختار ای مقاله ،در پی شاهد ومد.
تبارشناسي
الف) شرطة

واژه «شهط» (به سکشن را) ،ای حیث لغشی ،به مع ای الزام و التزام و نیز وابسته کهدن
66

انجام کاری به کار دیگه(تعلیق شی علی شـی) بکـار رفتـه اسـت( .فیهویوبـادی ،بیتـا
386/2؛ یبیدی )305/10 1414 ،اما ای همی

انشاده ،واژه«شـهط» (بـه فـتر را ) در دو
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مقدمه

فیهویوبادی ،همان  ) 386/2و «مقدم و اول» (جشههی1136/3 1407 ،؛ اب ثقیه ،همـان
 )459/2استعمال شده است .عدهای ای واژه ش اسـان ،گـهوه اول (عالمـت و نشـانه) را
تــهجیر دادهانــد (اب ف ـارس )260/3 1404 ،و واژه شــهطةةة را ای همــی ب ـ مایــه،
بهگهفتهاند (ابـ م ظـشر ،همـان  .)329/7بـه اب اسـاس ،نیهوهـای نظـامی یـا انتظـامی
حکشمت را ای ون جهت ،شهطة میگفت د که عالمتها و نشانههایی بهای بایش اسـی ای
ســایه اصــ ام و مشــا ل ،بــا ــشد داشــت د (ابــ فــارس ،همــان 206/3؛ جــشههی،
همان 1136/3؛ اب م ظشر ،همان  .)339/7بـا ایـ وصـچ ،ن ـی نیهوهـایی ،در اصـل،
«جماعه ذات شهطة» بشدهاند که اطالق ع شان «شهطة» بـه ونهـا ،بـا حـذم مشصـشم
«جماعت» و مضام «ذات» ،همهاه شده است .ایـ ادعـا ،در صـشرتی میتشانـد حامـل
صدق باشد که واژه شهطة-در ی

مفهشم عام -به تمامی نیهوهای نظـامی و انتظـامی-

به ج گجشیانی اطالق میشده است کـه در مقدمـه سـپاه حضـشر داشـتهاند (ابـ ثقیـه،
همــان 422/ 2؛ طهیحــی449/2 1408 ،؛ یبیــدی )307/10 1414 ،و ای ونجــا کــه در
صفشم قتال،

هها و وسیبهای بیشتهی ،ونها را مشرد تهدید قهار مـیداد ،بـا فهمانـده

شد عهد میبست د که تا پای جان در بهابه دشم  ،ایسـتادگی ک ـد .1در ایـ صـشرت،
واژه شهطة را باید در مفهشم التزام و تعهد دانست؛ نه عالمتی بهای تمایز و بایش اسی.
ای م ظه تاریخی ،اگهنه وجشد نیهوهای نظامی بهای ج گهـای بیهونـی ،و نیهوهـای
انتظامیبهای حفظ ام یت درونی جامعه اسالمی به عصهنبی مکهم اسـالم ()) و دوران
الفت ابشبکه(مقهیزی389/3 1418 ،؛ رحمشنی )51 1983 ،گزارش شده است؛ اما در
ای دوران ،ای واژه «شهطة» بهای هیچ ی

ای ای نیهوهـای مـشرد نظـه اسـتفاده نشـده

است .در دوره الفت عمه ،بـا ای کـه لیفـه بـه نیهوهـای انتظـامی سهوسـامان داد و

بایش اسی مفهشمی شرطةالخمیس در یمان حکشمت امام علی(ع)

به طشر یکسان -اطالق ششد؛ حال ونکه ،گزارشهایی در دست است که ایـ واژه ،ت هـا

وظایفی نشن حهاست ای راهها ،تأمی ام یت مـهدم و پشـتیبانی ای حکشمـت را بـه ونهـا
محشل نمشد (اب ثبی عاصم ،) 7 1411 ،بای هم در ای رویگار ،به ایـ نیهوهـا ،اطـالق
 .1در همی مع ا؛ اب مسعشد سخ ی ای قـشل گهوهـی ای سـپاهیان نقـل کـهده اسـت کـه« نشـهط شـهطه للمـشت
یهجعشن ا البی » .ب گهید به ( اب ح بل،بی تا .) 435/1
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گهوه مع ایی«عالمـت و نشـانه» (ابـ ثقیـه360/2 1364 ،؛ ابـ م ظـشر331/2 1405 ،؛

ای حال ،در همی یمان ،شاهد استعمال ای لفظ بهای مـدلشل دیگـهی هسـتیم کـه در
حکم «پلیس قضایی» امهویی بشد .عمـه در ایـ دوره ،واحـدی را بـا ع ـشان «شـهطه»
تأسیس کهد که در و ای ،وظایفی نشن کم

به قاضی در اقبات اتهامـات و نیـز اجـهای

احکام صـادر شـده ای سـشی او داشـت ( وی )247 1411 ،و بعـدها ،مسـلشلیت اداره
یندانها و امشر یندانیان به او محشل شد(حضارهالعهاق ) .291/6 1985 ،همی نظام ،در
دوره حکشمت امام علی(ع) دنار تغییه و تحشل شد و شخصی با ع شان «صـاحباللیل»
و «صاحب المدی ه» مسلشلیت ون را به عهده گهفت ( .وی ،همان )247
امام علی ،در نامهای که به مال

اشته -به ه گام انتصا

ایشان به اسـتانداری مصـه-

نششت ،واژه شهطه را به همهاه «احهاس» (پاسداران) بکار بهد (نهج البال ه 1379 ،نامـه
 ،53فقهه  )110که ظاههاً ،تداعیک ده همی نظام است .همن ی  ،در روایتـی کـه م ـابآ
شیعی ون را بایتا

دادهاند ،امام علی« ،شهطی» را به ع شان«جابی» (جمآک ـده مالیـات)

بکار بهده و او را مذمت کهده است (حه عـاملی .)400/16 1391 ،شـاید ایـ مـذمت،
ناظه به ای مع ا بشده باشد که گاهی ای مأمشران ،بـه ه گـام جبایـت مالیـات ،مـهدم را
مشرد اذیت و ویار قهار میدادند .اگه ن ی باشد ،بای هم ،مع ایی که ای ای واژه مسـتفاد
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

میششد ،در همان نانش

نیهوی انتظامی جای میگیهد.

ب) خمیس

واژهش اسان ،بهای واژه میس ،معانی نظیه «پـ ج»« ،پ جشـ به»« ،جـیش» (ابـ ثقیـه،
همان 79/2؛ اب م ظشر ،همان  )70/6و «الجیش الکبیه» (ابـ فـارس ،همـان ).218/ 2
ذکه کهدهاند .به نظه میرسد که ای واژه ،دراصل ،به مع ای «پ ج» بشده اسـت و اطـالق
ون به جیش (سپاه) ریشه در ای مع ا داشـته اسـت کـه سـپاه ،در ه گـام رویـارویی بـا
دشم  ،ورایشی متشکل ای پ ج بخش مقدمه ،میم ه ،میسهه ،قلب و سـاقه (مـر هه) بـه
شد میگهفت (اب ثقیه ،همان )79/2
در تاریخ عه

و اسالم ،با گذر یمان ،تغییهاتی در ورایش سپاه پدید ومـد .رایجتـهی

نشع ورایش سپاه در رویگار جاهلی ،نظام کهّ و فهّ (هجشم و فهار) بـشد کـه طـی ون ،بـا
68
 .1در با

نظام عسس در یمان لیفه دوم ب گهید به ( ناصچ)117 1407 ،
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شهطه نمیشد؛ ت ها به ی ای م ابآ ،بهای ونها لفظ« عسس »1را بکار بهدهاند(همانجا) .با

کامل او ادامه مییافت اما در صشرت عدم تشانایی در ضهبه یدن به حهیچ ،عقبنشـی ی
و فهار ،در دستشر کار قهار میگهفت .ای ای نظـام ،بـا ع ـشان «الهجعـه بعـد الجشلـه» و
«الکهه بعدالکهه» نیز یاد شده است .در دوره اسالمی ،بهای نخستی بـار ،در ج ـگ بـدر
بشد که نظام صچّ(یحچ) تشسط پیامبه اسالم مـشرد بهههبـهداری قـهار گهفـت .در ایـ
نظام -که ورایش ج گجشیان ،شبیه صفشم نمایگزاران بشد -بی ونکـه اندیشـه فـهار ،در
ذه

شد راه ده د ،به دشم حمله ور میشدند .نظام میس نیـز گهنـه بـه صـشرت

پهاک ده در ج گهای جاهلیت (علی )441/5 1413 ،و نیز ج گهای پیامبه اسالم (ابـ
سعد ،بیتا 40/2؛ اب عبـدالبه218 1387 ،؛ ابـ

یـاط ،بیتـا  ) .38بـهویژه در مقابـل

یهشدیان (اب انس ،بیتا  )4/2مشرد بهههبهداری قهار میگهفت ،اما بـه نظـه میرسـد کـه
استفاده گستهده ون ای سشی مسلمانان ،در فتشح اسـالمی  -و عمـدتاً ای سـال 14ق .بـه
شد .استفاده ای ای نشع ورایش نظامی ،در ج گهای سـهگانه رویگـار امـام علی(جمـل،
صفی و نههوان) رواج داشت (طبـهی .)64/4 1413 ،بـه نظـه میرسـد علـل اسـتفاده
گستهده ای ای نظام و ورایش ج گی ،ون بشد که طی ون ،تسلط فهمانـدهان بـه نیهوهـای
شد بیشته میشد و امکان حمایت ای نیهوهای طشک در یشرش به مشاضـآ دشـم ،
فزونی مییافت.
ج) شرطةالخمیس

در سخ ای شهطةالخمیس ،نخست باید به گهوههای انتظامی در صدر اسالم اشـاره
کهد که ای یمان رسشل دا()) تـا دوره امـام علـی (ع) ،ای طـهم حـاکم اسـالمی بـا
وظایچ مشخصی تعیی میشدند که ای حیث عِدّه ،عُدّه و حـشیه وظـایچ و ا تیـارات،
متفاوت بشدند .ظاههاً وظیفه مشتهک ونها اجهای حدود و فهامی الهی ،ج گ با مخالفـان
و حهاست ای حاکم اسالمی بشد(حمیدانی)60 1414 ،

بایش اسی مفهشمی شرطةالخمیس در یمان حکشمت امام علی(ع)

بعد -مشرد تشجه قهار گهفت و در مشقعیتهای مختلچ هجشمی و دفاعی ،بکـار گهفتـه

افزون به ای  ،در رویگار نبشی ،گهوهی ای مسلمانان ،بـه اقتضـای شـهایط ،اقـدام بـه
تأمی ام یت عمشمی جامعه میکهدند و با کسانی کـه در صـدد سـلب ام یـت اجتمـاعی
بشدند ،به مقابله بهمی است د .ظاههاً ای امه ،مخصش) مشقعیتهـا و شـهایط اصـی
بشده است(رحمشنی ،همان .)51
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تمام قشا به دشم حمله میشد و در صشرت عقبنشی ی ،عملیات تعقیـب تـا شکسـت

ای شهه میپهدا ت د و در ای راه ،وظایفی را عهدهدار میشـدند (ابـ مسـکشیه1909 ،
 .)294/1لیفه ،گهوهی را تعیی کهده بشد تا شبها در مدی ه ،ام یت شهه را حفظ ک د
و مانآ ای سلب ورامش مهدم ششند .ظاههاً ،عبداهللب مسـعشد ،نخسـتی کسـی بـشد کـه
مسلشلیت ن ی گهوهی را به عهده گهفت (مقهیزی ،همان )389/3؛ گهوهی که در ایـ
بههۀ یمانی ،به «عَسَس»شههت یافت( .همان جا).
لیفه دوم ،گهوه عسس را حفظ کهد و وظایچ بیشتهی ای جمله حهاست ای راههـا،
تأمی ام یت مهدم و پاسداری ای حکشمت را بـه ونهـا واگـذار نمـشد (ابـ ابـی عاصـم،
همان  ) .7عبداهلل ب مسعشد و عبدالهحمانب عشم نیز ای اعضای بهجستهای گـهوه بـه
شمار می رفت د .عمه ،ای نظام را سامان داد و سا تار ون را مـ ظم کهد(ناصـچ ،همـان
).117
در رویگار لیفه سشم ،اوضاع مدی ه تغییه اساسی یافـت .ام یـت شـهه در پـی قتـل
لیفه پیشی -عمه -به

ه افتاده بشد .ای ای رو ،عبمان بهای تأمی ام یت مدی ه ،نظـام

شهطة را جایگزی نظام عسس کهد و مسلشلیت ون را به «صاحب الشهطه» سـپهد (ابـ
یاط ،همان ) .133و ای نظام را ،بـه تـدریج ،در دیگـه شـهههای اسـالمی رواج داد و
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بهای ونان ،وظایچ اداری تعهیچ نمشد (رحمشنی ،همان 118؛ مشسی رشید)30 1480 ،
پس ای قتل لیفه سشم ،جهیانهای سیاسی مختلفـی -حتـی در میـان نزدیکـان امـام
علی(ع) -شکل گهفت و ای امه ،سهو ای ا تالم و ج احب ـدیهای فـهاوان در جامعـه
اسالمی شد .پس ای واقعه جمل ،امام ،دارالخالفه اسالمی را بـه کشفـه م تقـل کـهد .ایـ
شهه که قبایل و گهوههای مختلفی را در شد جای داده بشد ،با مهکزیت یافت سیاسـی،
کشنگاه ع اصه بیشتهی شد .در ن ی فضـایی ،امـام علـی بـهای تـأمی نظـم و ام یـت
جامعه ،به نیهوی تشانم د و کارومدی نیای داشت تا بتشاند در شهایط مشجشد ،ایفای نقـش
ک د .در همی راستا بشد که ون حضهت ،نیهوهای جدیدی را به نام «شهطةةالخمـیس»
سایماندهی کهد و وظایفی را با تشجه به مقتضـیات یمـان و اوضـاع سیاسـی-اجتمـاعی
کشفه و دارالخالفه اسالمی ،به ونها واگذار نمشد.
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در دورهابشبکه ،به گاه دوری سپاهیان اسالم ای مدی ه ،گهوهی ای مسلمانان به حفاظت

گزارشهای مختلچ -و بعضاً مت اقض و وشفته -که در م ابآ تاریخی ،حدیبی و رجالی،
در با

ای تهکیـب جدیـد ،مـ عکس شـده اسـت ،نگشنـه میتـشان دریافـت کـه ویـا

شهطة الخمیس ،همان فداییان و نیهوهای ویژه امام علی(ع)بشدند که تا حد مهگ ،بـا ون
حضهت بیعت کهده بشدند یا ای که ای اص الح ،در مع ای عام شد ،به سپاه  -یا مقدمه
ون -اطالق میشـده اسـت به ـی ای گزارشهـای تـاریخی ،بـه تقشیـت دیـدگاه دوم
پهدا تهاند تا ای تهکیب «شهطة» و « میس» ،نشعی اضافه تبیی ی به دست ده د و ون را
در مع ــای عــام نیــهوی نظــامی قلمــداد ک ــد .ای بــا

نمشنــه ،طبــهی ،شــمار ع اصــه

شهطةالخمیسِ امام علی(ع) را پس ای ج گ صفی  ،نهل هزار نفه گزارش کهده اسـت
(طبهی )121/4 1413 ،که ای رقم ،با تعداد لشکهیان اصلی ون حضـهت ،پـس ای نبـهد
صفی  ،تقهیباً همخشانی دارد .همچ ی  ،ون دسته ای گزارشهایی که شـمار افـهاد حاضـه
همی مع ا دانست (اب عساکه262/13 1415 ،؛ مزی .)244/6 1982 ،با ایـ حـال ،در
ک ار ای دسته ای روایتهای اندک ،گزارشهای فهاوانی در م ـابآ مختلـچ  -بـه ویـژه
م ابآ شـیعی یـا متمایـل بـه ون-دیـده میشـشد کـه بـه سـشد صـدق دیـدگاه نخسـت،
شهطةالخمیس را نیهوهای ویژه امام علی دانسـته و ون را متمـایز ای نیهوهـای عمـشمی
سپاه ون حضهت به حسا

ووردهاند .در ای میان ،کتا

رجال بهقی ،که تـهی م بعـی

است که یاران امام علی(ع) را به ن د گهوه ،بـا ع شانهـای اصـفیا  ،اولیـا اصـحا

و

شهطةالخمیس تقسیم کهده و شهطةالخمیس را به ع ـشان یـاران ـا) ون حضـهت
معهفی نمشده است (بهقی)34 1419 ،؛ که همی تقسیمب دی ،با انـدکی تفـاوت ،مـشرد
تشجه اب ندیم قهار گهفته اسـت (ابـ نـدیم .)223 1350 ،گزارشهـایی کـه فهمانـده
شهطةالخمیس را متمایز ای فهمانده سپاهیان امام علی دانسـتهاند(یعقشبی ،بیتـا 213/2؛
اب

یاط ،همان 151؛ م قهی  ،)404 1403باید در همی راستا قلمداد کهد .به ـی ای

بایش اسی مفهشمی شرطةالخمیس در یمان حکشمت امام علی(ع)

در مقدمه شهطةالخمیسِ امام حس (ع) را دوایده هزار نفه دانستهاند ،بایـد در راسـتای

م ــابآ رجــالی ،ای پیمــان دو ســشیهای ســخ گفتهانــد کــه میــان امــام علــی و اعضــای
شهطة الخمیس م عقد شده بشد؛ که حسب ون ،یاران ون حضهت به وفاداری تـا سـهحد
مهگ متعهد شده بشدند و امام نیز متقابالً ،بهشت را بهای ونان تضمی کهده بـشد (بهقـی،
همان 34؛ طشسی321/1 1404 ،؛ اب ندیم ،همان  .)223م ابآ حـدیبی و روایـی شـیعه
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امــام علــی(ع) رواج یافــت (الکاتــب393 1387 ،؛ مفیــد ،بیتــا ).218 ،بــا ع ایــت بــه

و بهای ونها مکان مشخصی ذکه نمشدهاند (همان )336/1
در به ی ای م ابآ تاریخی ومده است که در جهیان ارات ،پس ای ونکه امام علی (ع)
ای یاری مهدم کشفه ناامید شد ،شهطةالخمیس را بهای مقابله بـا سـپاه شـام فـها شانـد
(ققفی ،بیتا  ).489/2گزارشهای دیگهی در دست است که امام علی(ع) ،ای واحـد را
به ه گام احساس شکست در بخشهای سپاه ،به ع شان نیـهوی کمکـی بـه یـاری ونهـا
فهستاد (قاضی نعمان  .) .372/1 1963ای گزارشها ،مرید تغـایه ایـ واحـد بـا سـپاه
ج گی(عمشمی) ون حضهت میباشد .حتی گزارشهایی که شمار ای واحد را پ ج هزار
(بهقی ،همان 34؛ طشسی ،همان  )25/1و یا شش هزار (بهقـی ،همـان  ) .34نفـه ذکـه
کهدهاند ،باید در همی راستا تلقی کـهد .بـا ایـ حـال ،اگـه قـشل کسـانی کـه تهکیـب
«شهطةالخمیس» را نشعی اضافه تبعیضی میدان د و شهطة را بخشی ای میس (سپاه)
به حسا

میوورند ،تلقی به قبشل ک یم ،بای هـم بایـد پـذیهفت کـه ایـ بخـش ،دارای

ویژگیهای اصی بشده که ای سـایه بخشهـا متمـایز میشـده اسـت؛ بـشیژه اگـه ونهـا
فداییانی بدانیم که «شهطه علیالمشت» بشدهاند و تا پای جان در وفاداری به امـام راسـخ
ماندهاند (م قهی ،همان .384؛ قاضی نعمان12/2 1414 ،؛ اب عسـاکه.418/49 1415 ،
) همچ ی  ،وظایچ ونها را باید ای وجشه تمایزشان ای سایه نیهوها دانست .ای جمله ایـ
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

وظایچ ،میتشان به اجهای حدود الهی و فهامی امام (کلی ی ،همان  ،)371/7حفاظت ای
جان امام (ذهبی ،)549/5 1407 ،حفظ ام یت کشفـه (ابـ ابـی الحدیـد191/3 1378 ،؛
مجلسی ،)132/39 1983 ،حفظ ام یت شههها در مقابل حملههای دشم (ققفی ،همـان
 ،)489/2جمآووری نیهو ای میان قبایل مختلچ کشفه و نظـام بخشـی بـه ونهـا (م قـهی،
همان  4و  96و  121و  )132و پایداری در میدان ج گ (قمی ).162 1423 ،اشاره کهد.
ت شع وظایچ ،و تفاوت س خ ونها با نیهوهای دیگه ،گشیای ای مع است که ایـ واحـد،
به ع شان نیهوهای راهبهدی و مشرد اعتماد امام ،در مشقعیتهای مختلچ ج گ و صـلر،
مشرد تشجه و استفاده ون حضهت قهار داشتهاند.
نتیجهگیری
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نیز ،شهطةالخمیس را نیهوهای همیشه وماده به دمت میدان د (کلی ی)371/7 1363 ،

نخستی بار ،در یمان الفت ون حضهت (ع) رواج یافت.
در بایش اسی مفهشمیوی اص الح ،میتشان ای دو رهیافت متفاوت سـخ گفـت .در
رهیافت نخست ،اص الح یاد شده ،معادل کل سپاه  -و یا دست کم ،مقدمـه ون -تلقـی
میششد؛ که ای بهداشت به صشرت اندک و محـدود ،در م ـابآ تـاریخی ،نظیـه طبـهی،
یافت میشـشد .امـا رهیافـت دوم ،ون را بـه مبابـه فـداییان و نیهوهـای ویـژه امـامعلی
می شمارد که با ون حضهت تا پای جان بیعـت کـهده بشدنـد و ای سـشی امـام ،وظـایچ
مهمی ،همچشن حفظ نظم و ام یت دارالخالفه به ونها محشل شده بشد .شـشاهدی کـه بـا
است اد به ونها میتشان به تقشیت ای رهیافت پهدا ت ،به قدری فهاوان د کـه بـه وسـانی
نمیتشان ای ونها نشم پششی کهد .ای ای رو ،میتشان رهیافت دوم را به حیـث اتکـا بـه
ششاهد بیشته و دیهی ه ته ،به رهیافت نخست ،تهجیر داد و شهطة الخمیس را نیهوهای
بایش اسی مفهشمی شرطةالخمیس در یمان حکشمت امام علی(ع)

ویژه امام علی و متمایز ای سپاه عمشمیون حضهت دانست.
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علی (ع) ،ای کاربهد نظامیبه شردار بشدهاند ،امـا اصـ الح «شـهطةةالخمـیس» ،بـهای

 .48اب األقیه ،عزالدی ( ،)1364النهاية في غريب الحديث ،تحقیق
طاهه ثحمد الزاوی و محمشد محمد ال احی ،قم ،مرسسۀ إسماعیلیان.
 .49اب ثبی الحدید ،عبدالحمیـد ( ،)1378شرح نهج البالغة ،تحقیـق محمـد
ثبشالفضل إبهاهیم ،بیهوت ،دار إحیا الکتب العربية.
 .50اب ثبی عاصـم ،احمـد( ،)1411كتاباألوائة  ،تحقیـق محمـد بـ ناصـه
العجمی ،کشیت ،دار الخلفا للکتا
 .51اب انس ،مال

اإلسالمی.

(بیتا) ،المدونة الكبةری ،بیـهوت ،دار إحیـا التـها

العهبی.
 .52اب سعد ،محمد(بیتا) ،الطبقات الكبری ،بیهوت ،دارصادر.
 .53اب عبدالبه ،یشسچب عبداهلل( ،)1387التمهيد ،تحقیـق مصـ فب بـ ثحمـد
العلشی و محمـد عبـد الکبیـه البکـهی ،مغـه  ،ویارة عمـشم األوقـام والشـرون
اإلسالمية.
 .54اب عساکه ،علی ب حس ( 1415ق ) ،تاريخ مدينة دمشة  ،تحقیـق
علی شیهی ،بیهوت .دار الفکه.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 .55اب فارس ،ابشالحسی ثحمـد ( ،) 1404معجم مقاييس اللغة ،تحقیـق
عبد السالم محمد هارون ،بیهوت ،مكتبة اإلعالم اإلسالمی
 .56اب مسکشیه ،علی(  ،)1909تجار

ا مم ،تحقیق دی شیه ،لیدن ،بینا.

 .57اب م ظشر ،جمال الدی ابشالفضـل( ،)1405لسان العةرب ،قـم ،نشـه ثد
الحشیه.
 .58اب ندیم ،محمدب اسحاق (  ،)1350الفهرست ،تهجمه رضا تجـدد ،تهـهان،
بینا.
 .12بهقــی ،احمــد بــ محمــد ( ،)1419رجةةاب بر،ةة  ،تحقیــق جــشاد
قیشمیو صفهانی ،قم ،نشه قیشم.
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کتاب نامه

 .15حه عاملی ،محمدب حس (1391ق) ،وسائ الشيعه ،بیهوت ،دارا حیا
التها

العهبی.

 .16الحمیدانی ،نمه ب محمد ( 1414ق) ،واليه الشرطة فة

االسةال ،

ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

،

دارعالی الکتب.

 .17الد جاسم الج ایی (بیتا ) ،تنظيماتالجيش العرب

السةالم

ف العصر االموی ،بغداد ،دارشلشن التقافه العامه.
 .18خليفة ب

یاط العصفهی (بیتا) ،تاريخ خليفةة بةخ خيةا ،

تحقیق سهیل یکار ،بیهوت ،دار الفکه.
 .19لیل فهاهیـدی (1409ق) ،كتاب العةيخ ،تحقیـق مهـدی المخزومـی و
 .20الذهبی ،شمس الدی ( ،)1407تاريخ اإلسال  ،تحقیـق عمـه عبـد السـالم
تدمهى ،بیهوت ،دار الکتا

العهبی.

 .21رحمشنی ،محمد الشهیچ ( 1983م) ،نظا
ال

الشةرطة فة

االسةال

اواخر القرن الرابع الهجةری ،بیجـا ،الـدار العهبیـه

للکتا .
 .22یبیدی ( 1414ق) ،تاج العروس ،تحقیق علی شیهی ،بیهوت ،دار الفکه.
 .23شیخ مفید ،ابی عبداهلل محمد بـ محمـد (بیتـا) ،الجمة  ،قـم ،مكتبةة
الداوری.

 .24طبهی ،محمد ب جهیه(1413ق ,) .دالئ

االمامة ،تحقیق قسـم الدراسـات

االسالمية؛ قم ،مؤسسة البعثة،
 .25ال هیحی (1408ق ) ،مجمع البحريخ ،تحقیـق سـید ثحمـد حسـی ی ،قـم،

بایش اسی مفهشمی شرطةالخمیس در یمان حکشمت امام علی(ع)

إبهاهیم السامهائی ،بیهوت مؤسسة دار الهجهه.

مکتب ال شه الثقافة اإلسالمية.

 .26طشســی ثبــب جعفــه محمــد ب ـ الحس ـ (1404ق ) ،اختيةةار معرفةةة
الرجاب ،تحقیق سید مهدی رجائی ،قم ،مؤسسة ول البیت.
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 .14جشههی ،عبد الغفشر الع ار (1407ق) ،الصحاح ،بیهوت ،دار العلم للمالیی .

االسال  ،بغداد ،جامعة البغداد.
عی ی (بیتا) ،عمدة القاري ،بیهوت ،دار إحیا التها
 .28فیهوی وبادی ،محمد ب یعقش

العهبی.

(بیتا ) ،القاموس المحيط ،بیجا بینا.

 .29قاضی ال عمان ،ابشح یفه محمد( ،)1414شرح األخبار ،تحقیق سید محمـد
الحسی ی جاللی ،ناپ دوم ،قم ،مؤسسة ال شهاإلسالمی.

 ،)1963(_______________ .30دعائم اإلسال  ،تحقیق وصچ ب علـی
ثصغه فیضی ،قاههه ،دار المعارم.

 .31قمــی ،محمــد بــ الحســ ( ،)1423العقةةد الندةةيد والةةدر
الفريد ،تحقیق علی اوسط ال اطقی؛ قم دار الحدیث.

 .32کاتب ،ابشالحسی ( ،)1387البرهان فة
تحقیق احمد م لش

الوجةوا البيةان،

و دیجه الحیبی ،بغداد ،م بعه العانی.

 .33کلی ی ،محمد ب بعقـش (1363ش) ،الكافي ،تصـحیر علـی ثکبـه فـاری،
طههان .دار الکتب اإلسالمية.

 .34وی ،فاروق محمد سـعید (1411ق) ،االداراآالسالميه فة

عهةد

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

عمربخ الخطاب ،بیهوت ،دارال هضهالعهبیه.
 .35مجلسی ،محمدباقه ( ،)1983بحار األنوار ،بیـهوت ،دار إحیـا التـها
العهبی.
 .36مزی ،یشسچ ب الزکی( ،)1980تهةیيب الكمةاب ،تحقیـق بشـارعشاد
معهوم ،بیهوت ،مشسسه الرسالة.

 .37مقهیزی ،احمد ب علی( ،)1418المةواع

و االعتبةار ،بیـهوت،

دارالکتب العلمیه.
 .38م قهی ،نصه ب مزاحم ( ،)1403و،عةة فةفيخ ،تحقیـق عبدالسـالم محمـد
هارون ،قم ،م ششرات مكتبة آية اهلل العظمب المهعشی ال جفی.

 .39مشسی رشید ،ارس (1410ق) ،الشرطة ف
76

العصر االموی ،کشیـت،

مکتبه الس دس.

 .40ناصچ ،احمد عبدالسالم (1407ق ) ،الشرطه ف

مصةر االسةالم ،
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 .27علی ،جـشاد (1413ق) ،المفصة

فةي تةاريخ العةرب ،بة

 .41نخبه م البـاحبی العـهاقی ( ،)1985حدةاراآلعراق ،بغـداد ،دارالحهیـه
لل باعه.
 .42نهج البالغه ( ،)1379تهجمه محمد دشتی ،تههان ،ستاد اقامه نمای.
 .43یعقشبی (بیتا) ،تاريخ اليعقوبي ،قم ،مرسسۀ نشه فهه گ ثهل بیت.

بایش اسی مفهشمی شرطةالخمیس در یمان حکشمت امام علی(ع)
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قاههه ،یهها لالعالم العهبی.

