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در سرنوشت پیکار

صفین؛ مقایسه موردی :مالک اَشتر و اَشعث بن قیس
تاریخ دریافت1031/11/03 :

تاریخ تأیید1038/1/11 :
*

جهانبخش ثواقب
زینب بیرانوند

**

مالک اشتر نخعی (م93ق) یکی از شخصیتهای اثرگذار در حوااد عصور
خالفت اسالمی و بهویژه در وقایع دوران خالفت امیرالموممیی عیوی

اسوت

که مارخان به دالوری ،شجاعت ،سخیاری و عظمت او تصریح کردهاند .مالوک
پس از گرویدن بوه اسوالم ،از هموان ز واز از میوه مریودان و یواران ح ور
عیی

باد که در حااد میجر به خالفت زن ح ر  ،به صار ممثر نقو

داشت و در یگهای زمان ایشان ،بهویژه در یگ صفی  ،با برانگیخت کافیوان
برای نبرد ،زراست سپاه و فرماندهی یگ ،همراه کردن قبییه خواد ،وارد کوردن
ضربههای سیگی بر سپاه شام ،ایراد خطابوه و ر خخواانی در دفواز از ح ور
عیی

نقشی محاری ایفا کورد .اشوعب بو قویس (م 04یوا 04ق) نیوخ کوه از

* استاد تاریخ دانشگاه لرستان؛ .Jahan_savagheb@yahoo.com
** کارشناس ارشد تاریخ تشیع دانشگاه باقرالعلوم

؛ .Beiranvand_z@yahoo.com
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در سرنوشت پیکار صفین؛...

پایگاهی قبییهای برخاردار باد در ای کارزار ،بیا به ضورور  ،در ترکیوس سوپاه
عیی

ح ار یافت ولی نقشی بازدارنده ایفا کورد .ایو پوژوه

بوا بررسوی

عمیکرد ای دو فرمانده نظامی در پیکار صفی نشان میدهد که مااضع اعتقوادی
و رفتار سیاسی فرماندهان نظامی امام عیی

در سرناشت پیکار صوفی مومثر

باده است.

کلیدواژگان :امام علی

 ،مالک اشتر ،اشعث بن قیس ،نبرد صفین ،تاریخ صدر اسالم.

مقدمه

یکی از مباحث مهم در پژوهشهای تاریخی ،بررسی نقش شخصیتها در رخددادهای
تاریخی است؛ زیرا مواضع و عملکرد این نخبگان در شکلگیری و روند حوادث اثر داشته،
در ارزیابیهای تاریخی از آنان چهرههای مثبت یا منفی به تصویر میکشد .مالک اشدتر از
جملدده چهددرههددایی اسددت کدده خدددما برج ددتهای در تدداریخ اسددالم اندددام داده اسددت.
والیتپذیری و فداکاری در راه آرمانهای حضر علی

و حضور مؤثر در جنگهدای

دوران خالفت ایشان ،مالک را در تاریخ تشیع نیز سرآمد کرده است .او بدهویدژه در پیکدار
صفین به شد از خالفت و رویکردهای امدام علدی

حمایدت کدرد و بدا شدداعت و

استقامت خویش ،شامیان را تحت فشار گذاشت .همین ویژگیها زمینه پیروزیهای اولیده
امام علی

را در صفین فراهم کرد .در مقابل ،اشعث بن قیس قدرار دارد کده موقعیدت

پیشتاز مالک را برای آینده خویش مانعی بزرگ مدیپنداشدت و آن را برنمدیتابیدد .رفتدار
سیاسی مصلحتجوی اشعث که هواخواهی عثمان را به دل داشت و همراهیاش با علدی
نه بر مبانی اعتقادی که از سرِ ناگزیری بود ،مواضدع او را در تقابدل بدا مالدک قدرار داد و
اختالف را به سپاه علی

کشانید.

این مقاله در صدد بررسی نقش و عملکرد این دو فرمانده نظامی در جنگ صدفین بده

سال هفدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 68

عنددوان یکددی از حددوادث مهددم دوران خالفددت حضددر علددی

58
اسددت .در ایددن نبددرد،

دالوری های مالک ،ترفندهای گوناگون نظامی قاسطین یا حزب اموی و سپاه شدام را بده
شک ت منتهی ساخت؛ هرچند تبانی مشترک ترفند دشمن و نفدا داخلدی بده محوریدت
اشعث بن قیس ،فرجام این رویارویی را به سود معاویه تغییر داد .اساس ایدن پدژوهش بدر
این پرسش قرار دارد که جایگاه مالک و اشعث در پیکار صفین چگونه بوده است؟ مفروض
پژوهش آن است که عملکرد این دو فرماندده نظدامی یمندی ،جایگداه محدوری آندان در
سرنوشت پیکار صفین را برج ته کرده است .اهمیت پژوهش ،در مقای ه تطبیقی عملکرد
متفاو این دو چهره برج ته در نبرد صفین است .درباره وقایع زمان حضدر علدی

،

پژوهش های فراوانی اندام شده اما این مقاله به طور ویژه بر نقش شخصیتهدا در پیکدار
صفین و تأثیر عملکرد آنان بر سرنوشت این نبرد تأکید کدرده ،کده از ایدن نظدر ،از دیگدر
پژوهشها متمایز است؛ زیرا با تتبعی که صور گرفت ،پژوهشی خاصِِّ این موضوع اندام
نشده است .تنها خاکرند در مقالهای 1که به موقعیتیابی اشراف قبیلهای در دوران خلفدای
راشدین پرداخته ،از این منظدر ،نقدش اشدعث در حکومدت علدی

را بررسدی کدرده و

منتظرالقائم نیز در اثری که به نقش قبایل یمنی در حمایت از اهلبیدت اختصداص دارد،
موضع وی را در حوادث زمان علی

2

مطرح کرده است .این تحقیق با تکیده بدر مندابع

کتابخانهای و تاریخی و بر اساس روش توصیفی د تحلیلی به نگارش درآمده است.
 .1پیکار صفین

در صدفین ،جدایی
پیکار صفین دومین نبردی است که در خالفت حضدر علدی
میان عرا و شام 0،در کنار فرا  ،شر بالد شدام 1،رخ داد .بده فاصدله انددکی از جمدل،
معاویة بن ابیسفیان به بهانه خونخواهی عثمان ،خالفت علی را نپذیرفت که پیآمد
آن ،پیکار صفین در سال  . 08شد 8.چون خبر قتل زبیر و طلحه و پیروزی علدی بدر
و طلب خدون عثمدان
مردم بصره به معاویه رسید ،مردم شام را به جنگ با امام علی
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فراخواند .شامیان با او به عنوان امیر بیعت کردند 1.معاویه پیراهن عثمان و انگشتان نائلده
هم ر او را د که امحبیبه خواهرش (دختر ابوسفیان و از هم ران رسول خددا بدرایش بده
شام فرستاده بود د در میان مردم گرداند و آنان را بر خونخواهی عثمان تحریک کرد 8.در
پی این اقداما  ،امام علی ابتدا در خطبهای برای مردم بیان کرد که معاویه لشدکری
گردآورده و درباره دخالت ایشان در قتل عثمان سخنان فتنهآمیدزی گفتده و شدامیان را از
3
تبعیت ایشان بازداشته است 5.امام سعی کرد از طریق نامه ،معاویه را دعو به بیعت کند.
از این روی جریر بن عبداهلل بدلی را به سوی معاویه فرستاد و در نامه به او هشدار داد که
مهاجران و انصار با وی بیعت کردهاند و از معاویه خواست که بیعت کند .معاویده ،جریدر را
معطل کرد و به رایزنی با عمرو بن عاص پرداخت که در برابر دریافدت مصدر ،بده معاویده
پیشنهاد داد که سران شام را بخواهد و خون عثمان را بده گدردن علدی بینددازد و بدا
کمک آنان با علی بدنگد 13.عمرو عاص در این دیدار درباره مصر قدراری بدا معاویده
نوشت و گواهانی بر آن گرفت ،سپس با معاویه بیعت کرد و پیروزی او را بر علی تعهد
چند نوبت دیگر ک انی را نزد معاویه فرسدتاد و او را دعدو بده
کرد 11.حضر علی
تدن ندداد،
بیعت و فرمانبرداری کرد که نپذیرفت 12.چون معاویه به درخواست علدی
سراندام نبرد صفین بین آن دو رخ داد.
 .2مالک اشتر

مالک بن حارث بن عبد یغوث بن مَسلمة بن ربیع بن حارث بن جذیمة بن سدعد بدن
مالک بن نَخَع (م03
امام علی

از سرداران مشهور مَذحِج 10،معروف به اَشتر 11و از یاران برج دته

بود .او و قبیلهاش ،نخع در به خالفت رساندن امام علی

نقدش مدؤثری

داشتند به گونه ای که حضور او در این رویداد از دید مورخان پنهان نمانده اسدت .آندان از
کوشش مالک برای فراهم شدن خالفت برای علی

سخن گفتهاند 18.هوشیاری و توان

مدیریتی مالک ،نقش اصلی را در تأمین امنیت و روی آوردن مردم برای پذیرش خالفدت
علی

داشت .او به حضر علی

برای پذیرش بیعت مردم اصرار میکرد .حتی بده
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ایشان یادآوری کرد که اگر خالفت را نپذیرد دیگر مد ها بدان دست نخواهدد یافدت .در
نتیده این پافشاری ،همه با علی

بیعت کردند و خود اشتر نخ تین ک ی بدود کده بدا

وی بیعت کرد 11.بیگمان ،مالک به مقام و امامت علی

معرفت کاملی داشت چنان که

در آغاز خالفت با خطاب «امیر مؤمنان» با حضر بیعت کرد و بیعت مردم کوفه را بدرای
ایشان برعهده گرفت 18.در اندام این تعهد ،چون ابوموسی اشعری ،حاکم کوفه ،مردم را از
برای جنگ با اصحاب جمل بازداشت ،مالک خود برای گرفتن اطاعت

همراهی با علی

مردم و ب یج آنان در حمایت علی

به کوفه رفت .پس از ورود به کوفه توان ت مدردم

را دسته دسته گرد آورد و به سوی قصر کوفه ،محل استقرار ابوموسدی رفتده ،او را اخدرا
کند 15.مالک در اجتماع آغازین مردم برای بیعت با امام علی

پس از قتدل عثمدان ،در

برابر سخنان سه نفر از قریش :مروان بن حکم ،سعید بن عاص و ولیدد بدن عقبده ،کده از
بیعت با علی
علی

خودداری کردند و شروطی را برای بیعت تعیین کردندد 13،در حمایدت از

به پا خاسدت و در سدخنانی آن حضدر را «وصدی اوصدیا و وارث علدم انبیدا»

توصیف کرد و در شأن و برتری وی عبارا بلیغدی بدر زبدان آورد 23.دیددگاه وی دربداره
همراهی با امام علی

چنین بود که میگفت« :بر ماست پیش از این که به مدا سدخن

بگویی سخن بگویم و چون عازم شدی دیگر سخن نمیگدویم» 21.ایدن سدخن حداکی از
مشاوره دادن به علی

در مقام یک یاور و مشاور 22و فرمانپذیری از ایشان چون یدک

سرباز مطیع است.
چون امام علی

به خالفت رسید ،مالک با کمک شیعیان علی

تکداپوی ب دیار

کرد تا شرایط الزم برای استقرار خالفت ایشان را هموار سازد و موانع موجدود را از پدیش
روی بردارد .این موانع که به شکل جنگهایی نمود پیدا کرد ،رزمایشی را برای علی

و

یارانش فراهم کرد تا دالوری های خود را در آن به نمایش بگذارند .مالک از آن یاران بود
که همتی بزرگ برای پیروزی در این نبردها به کار برد .مورخان در شرح حال مالک ،او را

33
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از اصحاب علی بن ابیطالب نام بردهاند که با آن حضر در جمل و صدفین حاضدر بدوده
است 20.نخ ت در سال . 01؛ فتنه جمل بر پا شد که در بصره ،سپاهیان امام توان تند به
این غائله پایان دهند 21.مالک در جنگ جمل در کندار علدی

حضدور داشدت و نقدش

مؤثری در متالشی کردن نیروی ناکثین (اصحاب جمل و کشتن برخدی از بزرگدان سدپاه
بصره داشت 28.در این جنگ ،مالک فرمانده جناح راست لشکر و عمار یاسر فرمانده جنداح
چپ لشکر حضر علی

بود 21.مالک پیش از نبرد صفین ،حاکمیت جزیره را بر عهده

داشت که ناحیهای راهبردی برای علی

بود .ایشان با آگاهی از کاردانی و لیاقت مالک،

او را حاکم آن ناحیه کرد .وی در م یر رفتن به جزیره ،با ضحاک بن قیس فِهدری کده از
جانب معاویه امار جزیره را داشت و نیروی سِماک بن مَخرَمه کده از رقده بدرای یداری
ضحاک آمدند ،نبرد کرد و آنان را شک ت داد .دیگر نیروهای اعزامی معاویه هم در برابدر
مالک کاری از پیش نبردند و او بر جزیره م لط شد و شرح ماجرا را به حضر علدی
نوشت 28.در نبرد صفین ،مالک و قبیلهاش به یاری علی

آمدند و ایشان ،مالدک را بده

طالیهداری سپاه خویش در صفین گماشت 25.در این مأموریت ،مالک و قبیلهاش ،نخع ،به
خوبی و با دالوری در حمایت از پیشوای خویش در مصاف با دشمن پیکار کردندد .مالدک
سعی میکرد با تمام وجود درخدمت امام علی
نکند و با زبان و شمشیر از علی

و اهداف او بکوشد و لحظدهای درندگ

دفاع میکرد .علی

پدس از بازگشدت از صدفین،

مالک را به سوی جزیره که عامل آن جا بود فرستاد ،اما پس از پایان حکمیت ،نامهای بده
او در نصیبین نوشت و وی را فراخواند با این توصیف« :تو از جمله ک انی ه تی کده مدن
در یاری دین پشتیبانی شان را خواهانم و سرکشی تبهکار را به آنان فرومدینشدانم و مدرز
خطرناک را بدانها استوار میگردانم» 23.تدربه و توانایی مالک ،حضر را بر آن داشت که
پس از پایان یافتن پیکار صفین ،او را به حکومت مصر برگمارد تا این سرزمین وسیع و پُر
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نگه دارد و معاویه و عمرو بدن عداص را کده بده آن

چشم دوخته بودند ،ناکام بگذارد .امام علی

به صراحت به مالک گفت ک ی جز تو مرد

این کار نی ت و از او خواست که به سوی مصر حرکت کند و در امدور خدویش از خددای
کمک بخواهد .نیز به او سفارش کرد که درشتی و نرمی را به هم آمیزد ،آن جا که میباید،
نرمی کند و وقتی جز به درشتی کار از پیش نرود ،درشتی کند 03.هنگام اعزام مالدک نیدز
نامهای به مردم مصر نوشت و ضمن بیان ویژگی های برج ته شخصدیتی او ،از مصدریان
خواست که در فرمان مالک باشند که وی کامالً در فرمان امام خود است 01.امدا معاویده و
عمرو عاص که خطر را اح اس کرده ،امید خود را در تصرف مصر ،با رسیدن مالک بر باد
می دیدند ،با ترفندی در بین راه او را بدا ع دل زهدرآگین م دموم کردندد و بده شدهاد
رساندند .شهاد وی در سال  . 05اتفا افتاد.

02

بنا به گزارشی ،وقتی معاویه خبر آمدن مالک به سدوی مصدر را شدنید از مدردم شدام
خواست که از خدا بخواهند تدا مالدک را از میدان بدردارد و شدامیان هدر روز او را نفدرین
می کردند .چون خبر درگذشت او را به معاویه دادند به سخن ای تاد و حمد خددای کدرد و
گفت :علی بن ابیطالب دو دست داشت که یکی در صفین قطع شد ،یعنی عمار یاسدر ،و
دیگری اکنون قطع شد ،یعنی مالک اَشتر 00.نیز گفدت :خددا سدپاهی از ع دل دارد 01.بده
سخن دیگر ،معاویه مالک را کشت برای این که او را از قاتالن عثمان میدان ت و از این
رو او و اهل شام به شد از مرگ وی شاد شدند ،اما علدی
مالک تأسف خورد 08.خبر مرگ مالک برای علی

بدر شدداعت و تدوانگری

ب یار دردناک و شکننده بدود .چدون

خبر را دریافت ،درباره این یار کاردان و حامی برج ته ،گفت :زنان نوحهگر باید بر مثل تو
گریه کنند ای مالک و کداست مانند مالک؟ 01بده تعبیدر مغیدره ضدبی ،از راویدان اخبدار،
پیوسته پشت علی

محکم بود تا مالک وفا کرد و سدروری و رفعدت منزلدت وی در

کوفه بیش از احنف بن قیس بود.

08
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اقدامات مالک در پیکار صفین

حضدور مالددک در جندگ صددفین در بزنگدداههدای متعدددد کارسدداز و چدارهگددر بددود .او
مأموریتهای متعددی را با موفقیت به اندام رسانید .هم نبردهای مالک و هم خطبههدا و
رجزها و روشنگریهایی که در این جنگ داشت دارای اهمیت است و نقش و تأثیر مالک
را در این نبرد هرچه بیشتر آشکار میسازد.
الف .بازستاندن فرات از شامیان

چون از فرماندهان مقدمه سپاه ،زیاد بدن نصدر حدارثی و شدری بدن هدانی ،بده امدام
علی

خبر رسید که تعداد شامیان فراوان است و توان رویارویی با نیروهدای دشدمن را

ندارند ،امام که از قابلیت و کارآمدی مالک آگاه بود از بین همه افراد دالوری که در سدپاه
بود ،او را برای یاری نیروها انتخاب کرد و به وی فرمود« :این کار از دست هیچ کس نیاید
مگر به دست تو .تعدیل کن و یاران خود را دریاب» 05.سپس با نامه به سرداران خود ،زیاد
و شری دستور داد که از مالک تبعیت کنند 03.علی

نمدیخواسدت در صدفین کدار بده

جنگ بیندامد .بنابراین ،به سنت همیشگی ،شروعکننده جندگ نبدود .او در هدر دیددار بدا
دشمن ،دستورهای الزم در آیین نبدرد را بده یدارانش اعدالم مدیکدرد .بدهویدژه از آندان
میخواست که آغازگر جنگ نباشند و چون بر دشدمن غالدب آمدندد ،چیدزی از اموالشدان
برندارند .همین دستور را نیز به مالک در برخورد با شامیان داد 13.مالک پس از رسیدن بده
سپاه دشمن ،بر اساس فرمان رهبر خویش از جنگ خودداری کدرد تدا ایدن کده فرماندده
شامی ،حمله به سپاه عرا را آغاز کرد و دو سپاه با هم درگیر شدند 11.در صفین ،امویدان
ابتدا آب را بر سپاه حضر علی

ب تند و عراقیان که ب یار تشنه بودند برای به دست

آوردن آب آماده کارزار شدند .مالک که فرماندهی سپاه عدرا را داشدت در ایدن معرکده،
ب یار پُرتالش و هوشمندانه عمل کرد به گونهای که به خاطر تالشش در پیدروزی سدپاه،
مردم رجزی در وصف وی میخواندند و او را میستودند.

12
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مالک با همت تمام کوشید تا راه آب را به روی سپاه عرا بگشاید .از این رو بدر سدرِ
جلوداران لشکر معاویه که پیش از او بر سر آب اردو زده بودندد ،تاخدت و ابواعدور سدلمی
فرمانده شامی را از اردوگاهش براند 10.در نبردی که برای بازپسگیری آب از شدامیان رخ
داد ،دالوران شامی در نبرد تن به تن توان پایداری در برابر مالک را نداشدتند ،چندان کده
هفت نفر از این پهلوانان که نامشان در منابع آمده ،به دست وی کشته شدند 11.پس از آن
که مالک بر آب دست یافت به دستور حضر علی

که برای وی پیام داد «بندگان خدا

را از آب منع نکن» 18،آب را به روی شامیان باز گذاشت و از حربه تشنگی برای غلبده بدر
دشمن استفاده نکرد .در حالی که پیش از این مشاوران معاویه سیاسدت مندع آب را بده او
پیشنهاد کرده بودند تا بتواند سپاه عرا را به ضعف کشانده ،بر آن غلبه کند.

11

ب .رزمآوری در نبردها

در آوردگاه صفین ،امام علی

به عنوان فرمانده سپاهیان عرا  ،در سدازماندهدی و

آرایش جنگی خود د که سیاست قراردادن قبایل عراقی در مقابل قبایل شدامی را بده کدار
ب ت د قبیله مذحج را در مقابل قبیله «عک» از شام قدرار داد و مالدک را بده فرمانددهی
سواران سپاه برگزید 18.این فرمانده که در هنگامه نبرد ،پیش قراول سپاه بود 15هر لحظده
حماسهای میآفرید و دالوری زیادی به خر میداد .او یکی از فرماندهان ثابت علدی
در نبرد با معاویه و از «جنگاورترین و بزرگترین آنان بود» 13.در یکی از نبردها که در اثر
شد فشار شامیان ،مقاومت جناح راست سپاه عرا س ت شدد و از هدم پاشدید ،مالدک
توان ت با سخنانی حماسی ،فراریان را به بازگشت فراخواند .سپس در جمع مدذحدیان بدا
ایراد خطبهای غرِّا و تأکید بر این که «من با شما پیمان میبندم که بدازنگردیم تدا پیدروز
شویم یا نابود گردیم» ،به گونهای عزم آنان را بر رزم استوار کرد که همده بدا وی همدراه
شدند و چنان بر سپاه دشمن یورش آوردند که ایشان را به عقبنشینی واداشتند .بر اساس
گزارش های مورخان ،وی با هر فوجی از دشمن رو به رو میشد ،آن را عقب میراند و بدا

31

عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی

در سرنوشت پیکار صفین؛...

هیچ فوجی برنخورد مگر بر آنان چیره شد 83.اقددام او در بازگردانددن نیروهدا و غلبده بدر
دشمن ،موجب شادمانی امام علی

شد؛ پس از آن نگرانی و اندوهی که به سبب فدرار

ایشان به او رسیده بود 81.مالک پس از برانگیختن نیروها ،به طرف شدامیان حملده بدرد و
توان ت شامیان را به عقب براند و چون نیروهای او به معاویه نزدیدک شددند ،معاویده بدر
اسبی نش ت و قصد فرار کرد 82.به گزارش واقعهنگاران ،مالک «در آن روز سوار بر اسبی
سیاه بود و شمشیری یمانی در دست داشت که پرتو آن چشمها را خیره میکرد .با شمشیر
میزد و رجز میخواند».

80
81

مالک مردی بود تنومند و بلندقامت ،با ریشی انبوه .او بدرای نبردهدای تدن بده تدن
همیشه آماده بود و در هر مصاف ،حریف را شک ت میداد .وجود چنین سرداری به عنوان
فرمانده سپاه عرا  ،لرزه بر اندام دالوران شامی میانداخت و از همداوردی بدا او سدر بداز
میزدند .چنان که «ابواالعور» فرمانده شامیان ،دعو مالک را برای مبدارزه تدن بده تدن
نپذیرفت و از هماوردی با او طفره رفت 88.اسیر شدن اَصبغ بن ضرار ازدی به دست مالک،
مردی شامی که در صفین ،طالیهدار و دیدهبان معاویه بود 81،ناتوانی حبیدب بدن م دلمه
فهری در هماوردی با وی 88و کشته شدن ب یاری از شه واران و برج تگان سدپاه شدام
نظیر اَجلَ  85،یکی از افراد نامدار و تنومند شامیان و فرد دیگری از «اَزد» 83،پ در عمدوی
بُ ر بن ارطاة 13،عامر بن عامری و چهار نفر بعد از وی که به ترتیب در مصداف بدا مالدک
کشته شدند ،موجب فشار بر معاویه و اندوه وی شدد .او کده از مشداهده شدداعت مالدک
بیطاقت شده بود ،از مروان خواست تا در رأس نیروهایی ،مالک را از سرِ راه بردارد تا وی
راحت شود 11.اما مروان با بهانه کردن محرومیت خود و موقعیت برتر عمرو بن عاص ندزد
معاویه ،از هماوردی با او خودداری کرد و از معاویه خواست این پیشنهاد را بده عمدرو بدن
عاص دهد .عمرو به عوض دریافت مصر ،تصمیم به جنگ رو در رو با مالک گرفت که بدا
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همه حیلهگریهای جنگیاش ،با ضربه وی از اسب بر زمین افتاد و مدروح شد .سپس بدا
کمک یارانش توان ت به خیمه خود بگریزد.

12

در آغاز پیکار نهایی صفین ،چون کار بر معاویه دشوار شد ،چند تن از یاران خود نظیدر
عبیداهلل بن عمر بن خطاب ،عمرو بن عاص ،بُ ر بن ارطاة و عبدالرحمن بن خالد بن ولید
چون سدعید بدن قدیس،
را فراخواند و با ابراز ترس و نگرانی خود از برخی یاران علی
مالک ،مرقال ،عدی بن حاتم و قیس بن سعد ،از یاران خود خواست که هر یک ،همداورد
یکی از این یاران علی شود و حریف خود را در جنگ تدن بده تدن از پدای درآورد تدا
شک ت سپاهیان عرا به راحتی امکان پذیرد .او عبیداهلل بن عمر را برای مقابله با مالدک
تعیین کرد .همه سرداران معاویه در این هماوردی شک ت خوردند و نتوان دتند بدر یداران
علی غلبه کنند .خود معاویه نیز در برابر سعید بن قیس که سواره به سوی او تاخت ،پا
به فرار گذاشت 10.در ادامه همین نبرد ،دستههای مختلف سپاه حضر علی  ،بهویدژه
نیروهای هَمْدانی ،چنان بر سپاه معاویه تاختند که کار بر ایشان زار شد؛ حتی خود معاویده
در برابر پیکار شدید این نیرو شک ت خدورد و از معرکده گریخدت 11.معاویده آن چندان از
18
اقداما مالک در رنج بود که دعا میکرد خدا او را بر مالک نخعی پیروز گرداند.
مالک در صفین برای پیروزی بر دشمن ب یار تدالش مدیکدرد و سدپاهیان کده او را
میدیدند ،بر پیشروی برانگیخته میشدند .دالوری او حتی در میان نیروهای عراقی مدورد
ارزیابی و گفتگو بود 11.مالک تالش خالصانه برای رسیدن به اهداف موالیش را در صفین
به نهایت رساند؛ به گونهای که سپاه ،صد عمل و نیت او را تشخیص داد و دان دت کده
با وجود قدر و نفوذی که او در بین قبیلهاش نخع دارد ،هم چندان مطیدع محدو ولدی
18
خویش است و هر چه فرماندهاش بگوید ،بدون کم و کاست میپذیرد.
ج .خطبههای حماسی و روشنگرانه

مالک که ذهبی از او با عنوان «مرد سخنور رسا و شداع» تعبیر کرده است 15،در م دیر
حرکت به سوی صفین و در ایام مصاف دو سپاه ،با صدای رسای خویش سدخنرانیهدایی
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ایراد کرد که ب یار اثرگذار بود .بخشی از شخصیت او مرهون نفوذ کالم و توان بداالی او
در ایراد خطبههای حماسی و حرکتآفرین بود کده در برانگیختگدی نیروهدا کارسداز بدود.
سخنان وی بیشتر حاوی مضدامینی چدون حمدد و سدتایش خددای و تأکیدد بدر حقانیدت
علی

و درستی راه و هدایتگری ایشان بود و سپس نیروها را به پایدداری و اسدتواری

در نبرد و تاراندن دشمن و ایمان داشتن به درستی مبارزه خود در کنار علی
تشویق میکرد .او در مواقع متعددی مانند :آغاز حرکت علی

تهیدیج و

برای نبرد با معاویه 13،در

تهدید مردم رقه و خنثیسدازی نقشده آندان در جلدوگیری از سدپاه امدام علدی

 83،در

قُناصرین نزدیکی صفین 81،در هنگامه نبرد موسوم به لیلةة للرییةی (شدب هریدر = شدب
زوزهکشان  82،در کارزار 80،در تشویق یاران برای مبارزه 81،برای حفظ روحیده سدپاهیان،

88

در تهییج فراریان از نبرد برای بازگشت به کارزار 81،در تهییج مذحدیان که از قوم و قبیله
او بودند 88و در تحریو و تحریک نیروها برای پایداری و نبرد با دشمن 85سخنان بلیغدی
در قالب خطابه و اشعار حماسی ایراد کرد که این مدال اندک اجازه نقل تفصیلی آنهدا را
نمیدهد .مالک با این خطابهها ،افراد را به پایداری فرامیخواند .سدخنان او سدبب تهیدیج
سپاه میشد و توان ایشان را برای نبرد با شامیان دوچندان میکرد .اشدعار وی نیدز باعدث
تقویت روحیه سپاه و ایداد روحیه مقاومت و حرکت در جهت پیروزی میشد و آنان را بده
صبر و پایداری فرامیخواند .از سوی دیگر ،در ایدن سدخنان ،بدیپایده بدودن بنیدانهدای
اعتقادی و نگرشی شامیان را آشکار میکرد و سبب تزلزل و تضعیف روحیهشان مدیشدد.
برای نمونه ،در روز فرا که نیرویی عظیم از مردم عرا را در اختیدار داشدت ،مدیگفدت:
«امروز روز پایداری در میان برگ توانها و زرههدای خشدن اسدت؛ بده نیدزه ،سدینههدا را
بشکافیم و پیکار کنیم» 83.و در تشویق یاران خود میگفت« :جدانم بده قربانتدان ،بکوشدید
چونان گرفتارمردی که به امید ندا میکوشد ،اگر نیزهها به شما رسید بدانها درپیچید و
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اگر شمشیرها پیکرتان را آزرد ،مرد باید دندان برهم فشارد و تحملِّ درد کند تا سدرفرازی
آرد ،سپس به سر باختن بر آن قوم تازید».

53

دیدگاه مالک در اشعار ،رجزها و خطبههایی که در مد چندین ماهده جندگ صدفین،
بیان کرده ،به خوبی آشکار است .در کالم او که رفتارش نیز گواه بر آن بود ،پیکار صفین،
رویارویی صف مؤمنان و گمراهان بود .او نبرد خویش را در راه خددا ،فرماندده خدود را بدر
م یر حق و هدایت و معاویه و شامیان را در م یر گمراهی میدان ت .او این عقیده را بدا
بینش کامل و بصیرتی قرآنی دریافته بود و تا سرحدِّ جان در راه تحقق اهداف پیشوای حق
شمشیر میزد .ذکر یکی از سخنان وی این ادعا را به خدوبی مدینمایاندد؛ آن جدا کده در
را چنین برشمرد که« :شمشیری از شمشدیرهای الهدی
سخنی ،بخشی از صفا علی
است ،با پیامبر خدا پیش از همه نماز کرد ،از کودکی تا بزرگ الی هرگز لغزشدی از او سدر
نزد .آگاه به دین خدا و دانا به حدود الهدی ،صداحب اندیشدهای بنیدادی و صدبری زیبدا و
پاکدامنی دیرینه است» .مالک در ادامه همین سخن ،یاران را به پدروای الهدی فراخواندد و
گفت« :بدانید که شما بر حقید و آن گروه که همراه معاویه میجنگند بر باطلند .شما اینک
با نزدیک به یکصد تن از بدریان همراهیدد و جدز ایشدان نیدز دیگدر ک دانی از اصدحاب
ه تند .بیشتر پرچمهایی که با شماست همان پرچمهایی است کده بدا پیدامبر
محمد
بوده است و پرچمهایی که با معاویه است همانهاست که در دست مشرکان و بر
خدا
ضدِّ پیامبر خدا بوده است .پس در پیکار با آن گروه ،ک ی جز مدردهدل تردیدد نمدیکندد.
همانا شما یکی از این دو بهره نیک را نصیب میبرید :یا پیروزی و یا شهاد » 51.همچنین
او در یکی از قصیده های خود ،نگرش خویش را درباره این نبرد ،شدخص معاویده و سدپاه
52
شام به روشنی مطرح کرده است.
د .غلبه بر سپاه شام

با طوالنی شدن نبرد صفین که گاه شرایط هر دو سپاه شام و عرا را تحت تأثیر قرار
میداد 50،سراندام موازنه قوا به سودِ سپاه عرا تغییر یافت .در پیکار سهمگین لیلة للرییی،
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مالک که در جناح راست سپاه قرار داشت ،نیروها را بده پایدداری در جندگ و ادامده نبدرد
تشویق می کرد .او سهم زیادی در پیشروی و غلبه سپاه عرا داشت .در شب هریر ،مالک
تا نزدیکی صب همچنان با دالوری و ایداد روحیه حماسی در میدان نبرد ،مردان سدپاه را
تشویق میکرد و آنان نیز همپای او میرفتند و دوشادوشدش مدیجنگیدندد 51.مالدک ،در
فردای آن شب د که یوم الهریر (روز هریر نام گرفت د نیز با تشویق یاران به پایدداری و
جهاد ،چنان حمله کرد که تا نزدیکیهای معاویه پیش رفت .در اثر این یورش ،شامیان در
شگفت شده ،دست و پایشدان از کدار س دت شدد و در آسدتانه شک دت قدرار گرفتندد.

58

رشاد های مالک ،سپاه را به پیروزی نزدیک ساخته بدود و بدا همدین محاسدبه بدود کده
در خطبهای به نیروهای خود نوید داد که فدردا کدار شدامیان را یک دره

حضر علی

خواهد کرد 51.ا ز این رو ،معاویه که در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود و این سخن نیز بده
آگاهی وی رسید ،با یادآوری حکومت مصر به عمرو بن عاص از او چارهجویی کرد .او نیز
ترفند فراخواندن عراقیان به داوری کتاب خدا را به معاویه القا کرد و گفدت ایدن تنهدا راه
رهایی او از این گردابی است که تباهی اش را در پی دارد و به کار ب تن ایدن ترفندد نیدز
اختالف را در میان سپاه علی

دامن خواهد زد و معاویه به مراد خویش خواهدد رسدید.

معاویه نیز همین ترفند را اجرا کرد 58.با این نقشه ،شامیان قرآنها را بر سر نیزه کردندد و
نخ تین قرآنی که برافراشتند قرآن بزرگ دمشق بود که آن را به پنج نیزه بلندد کردندد و
پنج مرد آن را حمل میکردند .سپس تمام قرآنهایی را که همراهشان بود برافراشتند و در
سپیدهدَم به سوی عراقیها حرکت کردند 55.این نیرنگ ،از سویی سدبب شدکاف در سدپاه
متحد عرا شد که تا پیروزی فاصله اندکی داشت و پیروزی نزدیک آنان را به چانده زدن
بر سر صل و حکمیت تبدیل کرد و از سوی دیگدر بدا بدروز اخدتالف در میدان نیروهدای
عراقی ،شامیان تدبیری اندیشیده ،فرصتی برای تحکیم موقعیت اردوگاه و پایگاه خدود بده
دست آوردند.

53
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 .3اشعث بن قیس

ابومحمد معدیکرب بن قیس بن معدیکرب بن معاویة بن جبلة بن عدی بن ربیعه،
ملقب به اشعث (ژولیده موی  ،بزرگ قبیله کنده بدود .وی در جدوانی بده قبیلده مدراد کده
پدرش را کشته بودند حمله کرد ،اما اسیر شدد و سده هدزار شدتر بده عندوان فدیده آزادی
پرداخت 33.او به سال  . 13در وفد کندَه به حضور رسول خدا

رسدید و اسدالم آورد و

قرآن و فقه را فرا گرفت .سپس به یمن برگشت .او که از بزرگدان کندده بدود و مدد هدا
پدرانش بر این قبیله حکومت داشتند ،توقع داشت که ریاست آن ناحیه به وی واگذار شود
که چنین نشد؛ از این رو پس از رحلت پیامبر ،در جریان شورش اهل ردّه ،مرتدد ،و مدؤذن
سداح دختر حارث تمیمی ،یکی از مدعیان پیامبری ،شد .اشعث با زیاد بن لبید که از زمان
پیامبر

و سپس در خالفت ابوبکر ،بر یمن حاکم بود درگیدر شدد .او پدس از ایدن کده

نتوان ت در برابر نیروهای اعزامی خلیفه مقاومت کند ،در نُدَیر (قلعهای در سرزمین کنددَه
یمن حصاری شد و سراندام با فریب دادن قبیلهاش و دریافت امان برای خود و نه تن از
همراهانش ،درهای قلعه را به روی سپاهیان خلیفه گشود .در این حمله ،همه مردان جنگی
نُدیر کشته شدند .در اثر این خیانت ،افزون بر م لمانان که اشدعث را لعندت مدیکردندد،
اسیران قومش نیز او را ملعون میشمردند و زنان قوم ،وی را عرف النار مینامیدند کده در
زبان یمن به معنی خائن است .بدین ترتیب ،سراندام اشعث پس از یک دوره کشدمکش،
دستگیر شد و او را نزد ابوبکر آوردند .او توان ت جان خود را از کشته شدن ندا دهد و
حتی خواهر خلیفه را به زنی گرفت.

31

اشعث همراه سعد بن ابیوقاص در جنگ قادسیه حاضر بود 32و در جنگ ،سدپاهیان را
نه در راه خدا ،که برای سیاد عرب تحریو میکرد .او در جنگ نهاوند شرکت داشت

30

و در جنگ یرموک چشم او و هاشم بن عتبه مرقال نابیندا شدد 31.در خالفدت عثمدان ،بدا
حمایددت وی ،حکومددت آذربایدددان را داشددت و توان ددت بددرای خددود سددرمایهای اندددوزد.
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استانداری او از م ائلی بود که مردم عثمان را به خاطر آن سرزنش میکردند؛ زیرا عثمان
پس از این که با او پیوند خویشاوندی سببی پیدا کرده و دختدر اشدعث را بدرای پ درش،
عمرو ،گرفته بود او را بر این کار گماشت .گفتهاند اشعث ک ی است که تمام سرزمینهای
آذربایدان را گشوده است و در آذربایدان آثاری پدید آورد و اقداماتی اندام داد 38.به نقلی،
عثمان هر ساله صد هزار درهم از خرا آذربایدان را به اشعث بدن قدیس مدیبخشدید.

31

اشعث نخ تین ک ی بود که در حالی که سوار بود ،مردان در خدمت او پیاده میرفتندد.

38

حضر علی

در آغاز خالفت خود طی نامهای اشعث را به دلیل حیدف و میدل امدوال

آذربایدان از حکومت آن ایالت عزل کرد و او را به سوی خود فراخواند .امام در این نامه به
وی گوشزد کرد که امار آذربایدان طعمده شخصدی او نی دت بلکده اماندت اسدت ندزد
کارگزاران و مالی که از آن ایالت حاصل مدیشدود از آنِ بیدت المدال اسدت و او خدازن و
حافظی بیش نی ت .امام همچنین در این نامه به وی یادآوری کدرد کده صدحابه رسدول
خدا

از وضیع و شریف و خاص و عام با او بیعت کردهاند و توقع این بود اول ک ی که

بیعت میکند تو باشی اما به دلیل عملکرد  ،در اقدام به بیعت تأخیر کردی .اکنون چدون
قصد رفتن به شام داریم همراه با سواره و پیادهای که در خددمت داری در آمددن ندزد مدا
شتاب کن 35.پ ر عموی اشعث که در خدمت علی
نوشت و او را به بیعت با علی

بود نیز نامه مشفقانهای به اشدعث

تشویق کرد 33.اشدعث ابتددا از تدرس مؤاخدذه حضدر

درباره اموال آذربایدان ،قصد داشت به معاویه بپیوندد .در م دد نیز خطبهای ایراد کدرد و
به این نکته اشاره کرد که عثمان او را به والیت آذربایدان گماشدته اسدت کده بده طدور
ضمنی حکایت داشت که تعهدی ن بت به خلیفه جدید ندارد؛ اما با ابراز حمایدت مدردم از
خلیفه م دلمین در م ددد در حضدور زیداد بدن مَرحَدب ،فرسدتاده علدی

و سدرزنش

اطرافیانش که به وی گفتند مرگ برای تو از ترک سرزمین و خانددان و جیدرهخدوار شدام
شدن بهتر باشد و نیز خطبه زیاد بن مرحب درباره بیعت مردم با علی

 ،ناگزیر به کوفه
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آمد و با علی

بیعت کرد 133.سکونی شاعر در اشعاری پس از ستودن اشعث ،وی را بده

بیعت با امام علی
پیوستن به امام علی
علی

131

و بازگرداندن اموال تشویق کرد 131.جریر بن عبداهلل نیدز وی را بده
ترغیب کرد 132.این تشویقها بیاثر نبود .البتده مدتن نامده امدام

و توصیههای او به اشعث در تأمل و تصمیم وی که مردی موقعیتشناس و اهل

سیاست بود یقیناً اثر داشته است .اشعث با حضور نزد علی

و تحویل دادن اموال بیدت

المال ،امیدوار به دریافت حکم والیت آذربایدان بود که چنین نشد و بده مانددن در کوفده
ملزم شد .او تالش کرد با ارسال هدایایی نظر حضر را تغییر دهد که مفید واقع نشدد.

130

به نقل بالذری ،اشعث از این عزل ناراحت شد و با معاویه نامهنگاری کرد .پیش از بیدرون
رفتنش از کوفه ،حدر بن عدی کندی به او رسید و او را امر کدرد کده بده همدراه وی بده
صفین بیاید 131.اشعث در نبرد صفین با پرچم کنده همراه علی

حضور داشت زیدرا بده

دلیل موقعیت قبایل و نبود سازمان سپاه منظم و رسمی ،علی

ناگزیر سپاه خدود را بدا

همان ترکیب قبایلی آراست و اشعث با داشتن نیروهای کنده ،جایگاه فرمانددهی یکدی از
جناحهای لشکر را یافت 138.وقتی اشعث یاران خود را به جنگ اهل شام دعو کرد بیش
از ده هزار (به روایتی دوازده هزار مرد سواره و پیاده م دل بدر وی گِدرد آمدندد 131.ایدن
موقعیت اشعث در میان قبیله کنده و حمایت افراد قبیله از او و توان ب یج یدک بخدش از
لشکر عرا  ،امتیازاتی بود که موجب شد علی

اشعث را در ترکیب فرماندهان خود قرار

دهد .در یکی از رویاروییها با سپاه شام ،علی

اشعث را همراه با مالک اشدتر در قلدب

پیادگان سپاه خود قرار داد 138.اشعث در جنگ نهروان نیز حضور داشت و وارد مداین شدد.
سپس به کوفه بازگشت و آن جا ماند تا سراندام زمانی که معاویه با امام ح ن
کرد ،در  10سالگی از دنیا رفت .به نقلی دیگر پس از شهاد حضر علی
 . 13به فاصله چند روز (چهار شب مُرد و امام ح ن بر او نماز خواند.
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مأموریت اشعث در توقف جنگ

سحرگاهان لیلة للرییی با این که عراقیان در آستانه پیروزی بودند ،با حیله عمدرو بدن
عاص ،سپاه عرا برای ادامه پیکار دچار اختالف شد .گروهی موافدق و گروهدی مخدالف
ادامه جنگ بودند 133.در این میان اشعث بن قیس از بزرگان کندده کده از سدرداران سدپاه
عرا بود مأموریت نهایی خویش را آشکار کرد.
نگاه اشعث به سلطنت یمن پیش از م لمان شدن ،گرویدن به اسالم ،ارتداد وی پدس
از درگذشت پیامبر ،تقرب جویی به خلیفه اول ،پیوند با عثمان و تصدی حکومت آذربایدان
و برخی از اقداما جنگیاش در صفین ،همه نشان از آن داشت که اشعث در کار سدامان
دادن دنیای خویش است نه در اندیشه برپایی دین؛ چندان کده علدی

در گفتداری ،از

همین منظر ،اشعث را سرزنش کرده است 113.شاید ابوبکر در آخر حیا خود بیراه نگفتده
باشد که کاش گردن اشعث را زده بودم زیرا او شری را نمیبیند جز ایدن کده آن را یداری
کند.

111

ک انی مانند اشعث ،جریر بن عبداهلل و دیگران که از رهبران اشرافی قبیلدهای بودندد،
همان ترس هایی را داشتند که مکیان و امویان از سیاست اقتصادی و حکدومتی و فکدری
امام علی

اح اس میکردند .علی

برای استقرار قدر خود در کوفده بایدد نظدام

سیاسی اجتماعی اسالمی خالص را برقرار میکرد .نخ تین قدم ،تغییرا گ دتردهای بدود
که در ترکیب اشراف قبیلهای کوفه د که در زمان عثمان پدیدار شده بدود د ایدداد کدرد و
رهبران پر سابقه در اسالم و خوشنام را به قدر برگرداند .برای نمونده ،حددر بدن عددی
جایگزین اشعث بن قیس شد .رهبرانی چون مالک و حددر بدا پیروانشدان سدتون فقدرا
حامیان علی

و ه ته اصلی شیعیان کوفه بودند .این گروه با اسدتواری ،خواهدان ایدن

بودند که علی

بدون تردید و تأمل به معاویه حمله کند .اما بیشتر رهبران قبیلهای امام

را نصیحت می کردند که هیچ گونه اقدامی اندام ندهد .بین این دو گروه در این باره تنش
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شدیدی وجود داشت .این رهبران قبیلهای که به ناچار و برای دفاع از عرا در برابر شام و
در رقابتی بر سرِ برتری عرا  ،نه برای آمال و مذهب علی
علی

 ،به کارزار پای نهادند ،غلبه

را در جنگ به معنی از دست دادن نیروی قبیلهای و موقعیت خویش میدیدند و

پیشی گرفتن رهبران نزدیک به علی

را که با بینش یاری حق و دفع باطل به میددان

آمده بودند ،برنمی تابیدند .از این رو بالتکلیفی و بیفرجام مانددن ندزاع بدین علدی
معاویه ،منافع آنان را به بهترین وجه تأمین میکرد.

و

112

در کارزار صفین نیز اشعث که با مالک رقابت داشدت و بده موقعیدت و پیشدرویهدای
نظامی وی ح د میورزید و دلش نیز با علی

صاف نبود و کینه او را داشت ،نده تنهدا

راضی به سکو نبود ،بلکه بیش از همه ،از لزوم توقدف جندگ و پدذیرش صدل سدخن
میگفت.
علی

110

به جز این که اشعث را از حکومت آذربایدان عزل کرده و درباره دخالدت در

اموال آن جا از وی پرسیده بود،

111

در همان آغاز آمداده کدردن نیروهدا بدرای گ دیل بده

صفین ،به دلیل گزارشی که درباره رفتار اشعث به او رسدید رندیدده خداطر شدد ،پدرچم و
ریاست کل کنده و ربیعه را از او گرفت و به ح ان بن مخدو داد .عدزل اشدعث موجدب
ناخرسندی او و افراد قبیلهاش شد و یمنیهای هواخواه اشعث ،قصد اعتدراض و نافرمدانی
داشتند .نداشی شاعر در این باره شعری سرود و فضل اشعث و شای تگی بیشتر او را برای
فرماندهی بیان کرد .ک انی از بزرگان یمنی از جمله مالک اشتر ،عددی طدائی ،زُحدر بدن
قیس و هانی بن عُروه نزد حضر علی

رفتند و گفتند ح ان همتای اشدعث نی دت.

معاویه هم تالش کرد از طریق مالک بن هبیره ،اشعث را بدر ضددِّ آن حضدر برانگیدزد.
مالک بن هبیره برای این کار شاعری از خویشان خدود را خواسدت تدا شدعری در برتدری
اشعث بر ح ان ب راید .سپس این شعر اختالفانگیز را که سدتیزه بدین کندده و ربیعده را
دامن می زد برای اشعث فرستاد .اما ح ان برای جلوگیری از نقشه معاویه ،با پدرچم خدود
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نزد اشعث بن قیس رفت تا آن را در قرارگاه او نصب و فرماندهی را به وی تفویو کندد.
پس علی

بار دیگر فرماندهی هر دو قبیله را به اشعث داد ،هرچند وی ابتدا از پذیرفتن

آن خودداری کرد ،اما حضر این مأموریت را به او واگذار کدرد و اشدعث را بده سدرداری
جناح راست (میمنه لشکر گماشت.

118

در این ایام ،اشعث با تعصب قبیلهای و عراقی و یمانی ،بده حمایدت از علدی

و در

برابر معاویه جنگید و در این زمینه با مالک رقابت داشت 111.او در چندین موضدع در طدی
جنگ صفین ،نیا درونی خود را ن بت به مالک آشکار کرد و با وی به مخالفت پرداخت
و سعی میکرد که موقعیت و محبوبیت مالک را نزد سپاهیان بکاهد .در آوردگاه فرا کده
مالک برای تصرف آب با شامیان نبرد میکرد و آنان را واداشت که دست از آب بردارندد و
رجزی حماسی میخواند ،اشعث نیز «به علت رقابت و ح اد و دشمنی با مالک» 118سعی
کرد با نیروهای زیر دست خویش ،با تفاخرا قبیلهای و انگیزه حمیت 115از او پیشی گیرد.
وی به پرچمدار خود گفت «بشتاب که نخعیدان بهتدر از کنددیان نباشدند» .او کده «خدوش
نداشت مالک در گشودن آب با او مشارکت داشته باشد ،ندا در داد :ای مردم ،افتخدار فدت
نصیب آن ک ی است که پیشی گیرد» 113.وی در ندوبتی دیگدر در رقابدت بدا مالدک ندزد
حضر علی

آمد و گفت من به تنهایی تو را بس باشم که خاطر را از جنگ آسوده

کنم .سپس کندیان را گِرد آورد و حملهای را به سوی معاویه آغداز کدرد123،در حدالی کده
غلبهای که رخ داد مرهون تالش مالک بود.
با این وصف ،اشعث در بزنگاه ح اس ،کینه خود را آشکار کرد و در تبانی با معاویده و
شامیان با استفاده از پشتوانه قبیلهای خود ،در تضعیف موقعیت علی
او میدان ت اگر صفین به پیروزی علی

و مالک کوشدید.

پایان یابد ،مالک موقعیت برج تهای خواهدد

یافدت و « در رأس نیرومنددترین قبایدل یمندی کده قبیلده هَمددان و مدذحج باشدند ،قدرار
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میگیرد» 121و در نتیده موقعیت اشعث که خود را از دوده پادشداهان یمدن مدیدان دت و
فردی قدر طلب و دنیاگرا بود به حاشیه میرفت .از این روی بدرای جلدوگیری از چندین
روندی به تکاپو افتاد.
به تعبیر یعقوبی ،اشعث که معاویه از او دلدویی کرده و به وی نامه نوشدته و او را بده
سوی خویش خوانده بود ،زبان به اعتراض گشود و میگفت شامیان مدردم را بده راه حدق
دعو کردهاند .با این که علی

هشدار داد که اینان فریبکاری کرده و خواستهاند شما

را از خود بازدارند ،اشعث سوگند خورد که باید پیشنهاد ایشان را بپذیرد یا آن حضر را به
آنان ت لیم میکنند 122.او به علی

میگفت« :ندانیم فردا چه خواهد بود ،اکندون آهدن

کند شده و بصیر ها تیره شده است»« 120،رأی درست این است که دعو آندان را بدرای
این که کتاب خدا حَکم باشد بپذیریم» 121.با کارشکنی اشعث و حامیان او ،کدار بددان جدا
کشید که بیشتر سپاه ،شعار توقف جنگ و پذیرش صل را سر دادند .سران قبایل نیدز هدر
یک نظر خویش را درباره متارکه نبرد در جمع نیروها و خطاب به حضر علی

بیدان

کردند .برخی از آنان میگفتند «ما شامیان را به حکم قرآن خواندیم و آنان نپذیرفتند و مدا
بدین سبب با ایشان جنگیدیم ،اینک آنان ما را به داوری قرآن میخوانند و اگدر مدا آن را
نپذیریم برای آنان همان رواست که برای ما روا بود با ایشان کنیم .اینک این جنگ مدا را
به کام کشیده ،و ما زندگی را جز در پناه صل نمیبینیم» 128.اشعث خطداب بده علدی
میگفت این قدر در خونریزی و مردمکشی مکوش؛ حتی تهدید کرد که اگر سدخن او را
در توقف جنگ نشنود ،هیچ کمانداری بیاجازه وی یک تیر به سدوی شدامیان نینددازد و
هیچ مبارزی شمشیری از نیام بیرون نیاورد 121.شهاد یارانی چون عمار یاسدر ،میددان را
برای افرادی چون اشعث فراختر کرد .اشعث و طرفدارانش که اینک اکثریت را به دسدت
آورده بودند در پذیرش حکمیت سرسختی نشان دادند .وی که تنها بازمانده عصر عثمدان
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عرا بود و منافعش با احیای سنت عثمان ارتباط داشت ،الزم دید که علی
شک ت بخورد تا پیروزی عرا او را از صحنه خار نکند.
حضر علی

در صفین

128

که دید حربه شامیان ،ب یاری را فریب داده و کار جنگ به س تی و

اختالف کشیده شده ،در خطبهای به روشنگری پرداخت و نقشه دشمن را برای نیروهایش
شرح داد .او از شناخت دیرینهاش از معاویه و یاران وی ،که نه اهل دینند و نه مَرد قدرآن،
سخن گفت و درخواست کرد که اندکی صبر کنند تا دشمن درهدم شک دته شدود 125.امدا
حدود بی ت هزار تن م ل زره پوشیده که شمشیرهایشدان را بدر شدانه افکندده بودندد و
پیشانیهایشان از اثر سدده پینه ب ته بود د و در پیشاپیش آنان ،مِ عَر بن فَدَکی و زید بن
حصین و گروهی از قاریان که از آن پس خوار نامیده شدند د پیش آمدند و علدی
احاطه کردند .این جماعت ،بر علی

را

فشار آوردند که به درخواست شامیان پاسخ مثبدت

دهد وگرنه همان گونه که عثمان را کشتند او را نیز خواهند کشت .سدپس بدر ایدن گفتده
سوگند یاد کردند و بر رأی خویش پای فشردند .آنان از علی

خواستند که ک ی را بده

دنبال مالک بفرستد تا به نزد او بازآید .روشنگری و سخنان امدام علدی

 123نیدز در آن

جماعت اثر نکرد .این در حالی بود که مالک بامداد شب هریر ،تقریباً بر سپاه معاویه چیره
شده بود .او با سپاهش در حال جنگ بود و مخالفان خواهان بازگشدت وی بودندد .بددین
روی ،امام علی

یزید بن هانی را در پی مالک فرستاد که برگردد .اما با خروش بیشدتر

مالک ،مخالفان ،امام را شدیدتر تهدید کردند و سراندام مالک به سوی سدپاه برگشدت .او
هرگز تصور نمیکرد که عراقیان با دیدن قرآنها دچار اختالف نظر و پراکندگی شوند .وی
این وضعیت را نتیده رایزنی پ ر نابغه ،عمرو عاص ،میدان ت.

103

مقایسه مواضع مالک و اشعث

 .1مالک و اشعث از نظر مبانی نظری و بینشی درباره علی

 ،معاویه و اصدل پیکدار

صفین با یکدیگر تفاو دیدگاه داشتند اما بنا به ضرور د که پیشتر از آن یاد شدد د در
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138
نبود و نه

بینشی چون مالک نداشت که در اسدالم خدود نیدز سدابقه تذبدذب و

تردید داشت .به تعبیر امام علی

 ،او یک بار در دوران کفر و یک بدار در اسدالم اسدیر

شد 101.اشعث از نظر ویژگیهای روانشناختی فردی ،در تداریخ اسدالم چهدرهای مرمدوز،
متلوّن ،تاریکنهاد و زشتکردار بود .در پرونده سیاسی او خیانت در بیت المال ،نافرمانی از
دستورهای امام علی

 ،کمتوجهی به م ؤولیت و استبداد در رأی و تحمیل آن بر مردم

مشاهده میشود.
از این رو ،معاویه با شناختی که از شخصیت اشعث و پیوند او با عثمان داشت ،پدس از
این که کار جنگ به درازا کشید ،معاویة بن حُدَیج کندی ،از سرداران خود را که با اشدعث
خویشی داشت وادار کرد که نامهای به اشعث بنوی د و او را ترغیب کندد کده بدا تحویدل
دادن قاتالن عثمان ،کار جنگ را به پایان رساند .معاویة بدن حددیج چندان در ایدن نامده
اشعث را بزرگ وصف کرده ،که پایان جنگ را به تدابیر او میداند و گوشزد میکند که تو
هرگز از عثمان نرندیدهای و در حقِِّ تو کاری نکرده که آزردهخاطر باشی اما از علدی
آن چنان راضی نی تی که نتوانی او را ملزم به فرستادن قاتالن عثمان کنی 102.معاویه بده
ارسال این نامه ب نده نکرد بلکه برادر خود ،عتبة بن ابیسدفیان را فرسدتاد تدا رودررو بدا
اشعث سخن بگوید و با چربزبانی و تملقگویی او را بده پایدان دادن جندگ بده دلخدواه
معاویه ترغیب کند .وقتی عتبه جواب اشعث را به معاویه رساند وی دریافت که اشدعث بده
صل گرایش نشان داده اما همچنان علی

در نظر او گرانقدر است .از این رو معاویه از

100

وقتدی ذوالکدالع حمیدری از سدرداران معاویده

عتبه خواست که دیگر با او دیدار نکند.

کشته شد ،پ رش فرستادهای نزد اشعث روانه کرد و با یادآوری ن بت عمدوزادگی ،از وی
خواست اجازه دهد پیکرش را از کارزار ببرند 101.معاویه به خوبی میدان ت که اشعث مورد
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حمایت مردم شهر و دیار خویش است و این نکته را به یارانش گوشزد میکرد؛ 108حمایت
یمنیها از اشعث در درگیری وی با عیوة بن اُدیه حنظلی ،از قبیله بنیتمیم که به حکمیت
معترض بود 101،گواه این سخن است .بنابراین تالش برای جدا کردن او از صف علی
در دستور کار معاویه و مشاورانش قرار داشت و سراندام نتیده داد .بیسبب نبود که عمرو
عاص هنگام طرح نقشهاش ،به معاویه خبر داد که اشعث بن قیس و برخی دیگر از بزرگان
لشکر علی

را با خود همراه کرده است و آنان منتظر این حیلهاند و چون قرآنها بر سرِ

نیزه رود ،دیگر ک ی از لشکر علی

پای به میدان ننهد و به جنگ نپردازد.

108

 .2پس از درخواست شامیان برای حکمیت قرآن ،مالک خواهان ادامه جنگ بود و حتی
زمانی که به امر امام برگشت باز به ترغیب مردم برای ادامه جنگ پرداخت ،چنان کده بدر
سرِ سپاه بانگ برآورد و با سخنانی از آنان خواست که به او مهلت دهند تا کدار دشدمن را
یک ره کند .اما اشعث و یاران او با ادامه جنگ مخالف بودند و به مالدک گفتندد مدا از تدو
فرمان نمیبریم و خواهان ترک جنگیم .مالک نیز با سخنان تندی آنان را سرزنش کدرد و
دنیادوست خواند و گفت که بازیچده دشدمن قدرار گرفتدهاندد و دیگدر هرگدز روی عدز
نمیبینند 105.سپاهیان که فریفته قرآن ها (نیرنگ عمرو بن عاص شده بودند حدرفهدای
مالک را نمیپذیرفتند .مالک با کنارهگیران از جنگ درگیر شد و آنان را سدرزنش کدرد .در
نتیده بین سپاه و فرماندهان اختالف افتاد .در ایدن بحبوبده مالدک از حضدر علدی
درخواست کرد که نبرد با دشمن را ادامه دهد .اما مخالفان خروشیدند که علی

داوری

را پذیرفته و به حکم قرآن خرسند شده است و جز این چارهای ندارد .مالک نیز گفت اگدر
امیر مؤمنان پذیرفته و به داوری قرآن راضی شده است ،من نیز به رضدای امیدر مؤمندان
راضیام.

103
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از او پرسید که از قرآن بر نیزه کردن چه هدفی دارد .معاویه به او گفت که هدف این است
که ما و شما بر آن توافق کنیم .اشعث نزد علی
داد 113.لداجت و ای تادگی گ تاخانه او در برابر علی

برگشت و ایدن قضدیه را بده او خبدر
چنان بود که نداشی شداعر ،در

سرودهای آن را چنین بازتاب داده است« :ابتدا مکارانه دَم از دوستی علی
مکرش فاش شد به لداجت درای تاد».

میزد و چون

111

به نظر می رسد که اشعث دو نوبت با معاویه دیدار داشته است .یک بدار دربداره توقدف
جنگ و بار دیگر درباره تعیین حَکم؛ زیرا در گزارشی آمده وقتی اشعث بار دیگر با معاویده
گفتگو کرد به وی گفت که حاجت او را در باب توقف جنگ عملی کرده است ،اکنون چده
خواستهای دارد؟ معاویه موضوع تعیین حَکم را مطرح کرد و مأموریت تازه اشعث آغاز شد،
یعنی فشار بر علی

برای پذیرش حکمیت 112.البته اشعث یک بدار نیدز در آغداز نبدرد

صفین از سوی علی

نزد معاویه رفت تا با وی درباره کنار رفتن شامیان از سدرِ آب یدا

جنگ برای تصرف آب گفتگو کند.

110

 .0چون دو طرف ،یکی به اختیا ر و دیگدری بده اجبدار بده داوری تدن سدپردند ،امدام
علی

به عنوان فرمانده سپاه عرا  ،عبداهلل بن عباس و سپس مالک را به عندوان داور

عرا پیشنهاد کرد؛ اما اشعث که سرکردگی و سخنگویی مخالفان را داشت هر یک را به
دالیلی رد کرد.
استدالل او در نپذیرفتن ابن عباس مبتنی بر تفاخرا قبیلدهای بدود .او بدا طدرح ایدن
سخن که نباید در میانه ما ،دو تن از قبیله مُضَر داوری کنند (عمرو عاص از جانب شامیان
و ابن عباس از جانب عراقیان  ،مردی از یمانیان (ابوموسی را قرار داد 111.برخدی گفتندد:
ابن عباس و علی

به منزله یکدیگرند 118و به این بهانه با داوری ابن عباس مخالفت

کردند؛ زیرا شای تگی ابن عباس میتوان ت موقعیت علدی

را تثبیدت کندد و ایدن بدا

هدف اشعث که در صدد تضعیف آن حضر و تثبیت نفوذ و اقتدار خود بود ،ناسازگار بدود.

عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی
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در سرنوشت پیکار صفین؛...

با داوری ابوموسی 111که اشعث پیشنهاد داده بود ،مخالفت کرد و او را بده سدبب

موضعگیریهای قبلیاش ن بت به خود ،شای ته این وظیفه ندان ت .امدام علدی

بدا

اشاره به سابقه ابوموسی ،گفت «او با من صاد نی ت و به سود ما گدام برنمدیدارد .وی
مرا دشمن میداند و در این مد هر چه توان ته بر ضد مدن بده کدار ب دته ،مدردم را از
پیروی من بازداشته و آنان را به دشمنی با من تحریک کرده است» .از سویی هشددار داد
که ابوموسی از عمرو فریب میخورد ،زیرا عمرو چون امری را به سود خود ببیند ،به هدیچ
رو خدا را در نظر نمیگیرد .اما اشعث با تأکید بر این که داور حتماً باید یمانی باشدد حتدی
اگر به سود ما داوری نکند ،بر انتخاب ابوموسی پافشاری کرد .گروهی از قاریان نیز گفتند
ما جز به ابوموسی رضایت ندهیم زیرا او در جنگ شرکت نداشته ،پیشتر ما را از این واقعه
که بر سرمان آمد بر حذر داشته بود .علی

نیز که پافشاری آنان را دید ،از تصمیم خود

دست کشید 118.در واقع تعصبا قبیلهای در این انتخاب بیاثر نبود .ابوموسی و اشعث هر
دو اهل یمن بودند .مخالفان ،عبداهلل بن عباس را از آن رو نپذیرفتند که او از قبیله مضر و
عرب شمالی بود.
اشعث با مالک نیز که همقبیلهای او بود ،به خاطر اختالفا و رقابت طایفهای و ضربه
زدن به موقعیت و نفوذ مالک ،مخالفت کرد .دشمنی اشعث با مالک و قبیله مذحج د با این
که هر دو یمنی بودند د ریشهای دیرینه داشت .اشعث و پدرش یک بار از مذحج شک دت
خددورده بودنددد و هنددوز اشددعث طعددم تلددخ آن را از یدداد نبددرده بددود .وفدداداری ،اسددتقامت،
تصمیمگیری قاطع ،شداعت و زبان بُرنده مالدک و حمایدتهدای بدیدریدغ از علدی

،

ویژگیهایی را برای او فراهم آورد که دیگران از آن بیبهره بودند .این امتیدازا و توجده
خاص علی

به مالک (در مأموریتها ،فرماندهی سپاه ،هماوردیها و  ...سبب ح اد

اشعث به مالک و مانع پذیرش داوری وی در صفین شد .او نمدیخواسدت پیدروزی جبهده
عرا به نام مالک ثبت شود ،زیرا میدان ت که «مالک در صور داوری ،که از هوشیاری
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و خردمندی کافی برای دشمنشناسی برخوردار است ،حالت عدم پیروزی عدرا و شدام را
که مورد نظر اشعث بود ،از بین خواهد برد» 115.اشعث در برابر حضر علی

که مالک

را پیشنهاد کرد ،مالک را به جنگافروزی متهم ساخت؛ او کده از صدل دَم مدیزد اصدرار
داشت که شای ته نی ت مالک به عنوان داور انتخاب شود .مالک بر سخن اشدعث خدرده
گرفت که دلیل مخالفتش آن است که امیرالمؤمنین او را از ریاسدت عدزل کدرده و وی را
شای ته این کار ندان ته است .اما اشعث وانمود کرد که از دادن آن ریاست خوشدل نشدده
و از گرفتنش نیز اندوهگین نشده است .مخالفان حتی با داوری احنف بن قدیس نیدز کده
خود داوطلب شده و اعالم کرده بود که قادر است خدعههای عمرو بن عاص را خنثی کند،
مخالفت کردند و تنها بر داوری ابوموسدی اشدعری تأکیدد کردندد و گفتندد جدز ابوموسدی
نمیخواهیم 113.چون ابوموسی را به آوردگاه آوردند ،مالک که میدان ت وی حریف عمرو
عاص نی ت ،نزد علی
را خواهد کشت.

آمد و سوگند یاد کرد که اگر چشمش به عمرو عاص بیفتدد او

183

انتخاب ابوموسی از حزب قاعدین (گروه کنارکشیدگان از همراهی علی

 ،به عنوان

نماینده پیشنهادی مشترک اشعث (نماینده اشراف کوفه و قاریان (خدوار بعددی  ،یکدی
دیگر از توطئه های اشعث است که در این هنگام با دشوار شدن اوضاع امام علی

 ،بده

عنوان شخصیت قدرتمند قبیلهای در صحنه ظاهر شدده بدود و ک دی جدرأ مخالفدت و
معارضه با او را نداشت .وی به عنوان یک بازیگر اجتماعی و تنهدا مرجدع تصدمیمگیدری
کوفیان توان ت بر حرکت و هدف عراقیها اثر بگذارد بده گوندهای کده اقتددار او قددر
تصمیمگیری را از یاوران راستین علی

نیز گرفته و حمایت آنان از امام را بیاثر کدرده

بود .شیوه برخورد اشعث در شرایط متفاو نشان میدهد که وی خواهان ریاست بر عرا
بود و در صدد بود کوفیان را به دور خود گرد آورد تا بر نفوذ خدویش بیفزایدد 181.بده نظدر
میرسد که سازشی پنهانی بین اشعث و عمرو عاص بر سر تعیین حکمدین وجدود داشدته
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است .از همین رو اشعث و یاران او بهرغدم آگداهی از موضدع امدام علدی

ن دبت بده

ابوموسی ،با اصرار او را به عنوان حکم تحمیل کردند و مانع از انتخاب شای ته آن حضر
شدند .ابوموسی نیز با این که در نقطهای از شام عزلت گرفتده بدود ،بدیدرندگ دعدو را
پذیرفت .بنابراین ،انتخاب حکمین نتیده سازشی بود که پیش از آن ،میان گروهی از یاران
دنیاطلب علی

با یاران معاویه صور گرفته بود .حتی بعید نی ت که اشدعث و عمدرو

عاص «در طراحی جنگ با هم تبانی داشته که اگر پیروزی با مردم شام بود که هیچ ،امدا
اگر بیم شک ت بود قرآن ها را بر نیزه کنند و با این حیله میان یاران علی

پراکنددگی

بیفکنند» 182.حضور اشعث نزد معاویه و گفتگو با وی 180این توافق را تقویت میکند .پس
از این دیدار است که اشعث به طور جدی مأموریت تحمیل صل بدر علدی

و انتخداب

حَکَم و ندا معاویه از بنب ت را بر عهده گرفت .به تعبیر ابن ابیالحدیدد «هدر ف داد و
ناب امانی که در خالفت علی
اشعث بن قیس بود».

اتفا افتاد و هر پریشانی که صور گرفدت ،ریشده آن

181

 .1اشعث در شب هریر میان یاران کندی خدود خطبدهای خواندد و آندان را بده دسدت
کشیدن از جنگ با شامیان فراخواند .استدالل وی آن بود که با ادامه جندگ ،ن دل عدرب
یک ره نابود میشود و زنان و فرزندانشان آواره و بیپناه خواهند شد .این در برابدر موضدع
مالک بود که نیروها را به نبرد تا رسیدن به پیروزی ب یج میکدرد 188.معاویده از سدخنان
اشعث خشنود شد و شامیان فرداروز قرآنها را بر نیزه کردند و همان سدخن اشدعث را بدر
زبان آوردند که «فرزندان ما را چه ک ی سرپرستی خواهد کرد اگر ما یکدیگر را بکشیم؟
بعد از اهل شام که دربندهای شام را حفظ خواهد کرد و که به جهاد روم و تدرک و کفدار
خواهد رفت؟ پس این باقیمانده مردان را نگه داریم» 181.سخنان اشعث در بهتدرین زمدان
ممکن ،هنگامی که عراقیها کشتههای ب یار داده بودند اثر خود را گذاشت و ک دی کده
نماد اشرافیت قبیلهای بود و هوای ریاست ،همچون گذشته تاریخی دودمانش ،در وی بیدار
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شده بود ،عراقیها را به راحتطلبی و آسایش در کنار خانواده خود دعو کرد تا فکر ادامه
جنگ و ای تادگی را از ضمیر آنان خار سازد.

188

 . 8اصوالً نگاه اشعث به جنگ با نگاه مالک تفاو داشت .اشعث در نبدرد بدر سدر آب
(روز فرا  ،خطاب به عمرو عاص گفت« :جنگ ما امروز جز از سرِ غیر مندی و حمیدت
نی ت» 185،زیرا کار شامیان در ب تن آب را توهینی تلقی میکرد که بده هدر بهدایی بایدد
برای رفع آن اقدام کرد ،و این با آن بینش دینی که این نبرد را بین دو صف حق و باطدل
میدان ت ،متفاو بود .اشعث در همین روز فرا پدس از کشدتن چندد تدن از شدامیان،
اندوهگین بود و میگفت که از کشتن نمازگزاران سخت اکراه داشته است 183.این سدخن،
از تزلزل ایمان به حق و عدم بصیر در شناخت حق و باطل نشان دارد.
اشعث حتی در برابر سخنان ک انی چون عدی بن حاتم ،قیس بدن سدعد ،احندف بدن
قیس ،حارثة بن قِدامه ،عبداهلل بن خبّاب ،صعصعة بن صوحان ،عمرو بن حمدق و مالدک
میخواستند پیکار با شامیان را ادامه دهد 113،خشمگین نزد علدی

اَشتر که از علی

رفت و گفت داوری کتاب خدا را بپذیر ،زیرا مردم زندگی را دوست دارند و از جنگ بیزارند.
در حالی که سخن مالک به آن حضر ادامه جنگ تا نابودی دشمن بدود 111.مالدک ایدن
سخنان را در میان جماعت میگفت و جمعی از خویشان او و طرفداران اهلبیت در حالی
که م ل ای تاده بودند در موافقت با وی اعالم آمادگی میکردند .معاویه و عمرو عاص و
بزرگان شام که در آن جمع حاضر بودند ،ایدن سدخنان را مدیشدنیدند و خداموش بودندد.
حضر علی

از او خواست که بنشیند و بدو گفت :آنچه بر تو بود بکدردی و بگفتدی،

جزاک اهلل خیراً .مالک حتی در برابر سخنان عبداهلل بن سُدوّار از یداران علدی

کده در

توجیه پذیرش حکمیت ،سخنان یأسآوری خطاب به حضر گفت ،در خشم شد و او را به
شد سرزنش کرد.

112
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 .1موضع مالک و اشعث در برابر پیماننامه داوری بین دو سپاه نیز متفاو بود .اشعث
که خواهان متارکه بود بر مالک فشار میآورد که آن را بپذیرد .امدا مالدک او را بده سدبب
دنیاگرایی و آخر گریزی سرزنش میکرد و اشعث را به دلیل خیانت در راه پیدروزی حدق
بر باطل و همنوایی با جبهه شامیان سزاوار کشتن میدان ت .مالک در اجتماع کنارهگیران
از ادامه جنگ که خواهان متارکه و حکمیت بودند ،در مخالفت با آنان و پیمداننامدهشدان
زبان به سخن گشود در حالی که اشعث و حامیان او که پیماننامه حکمیت با فشدار آندان
نوشته شد از مالک نیز خواستند که با پیماننامه موافقت کند و بر آن گواهی دهدد .چدون
اشعث به مالک گفت که «رزمیدنت نتیدهای در بر نداشت ،بیا گواهی ده و بدانچه در ایدن
پیماننامه نگاشته شده ،اقرار کن که تنها بدین وسیله از دیگر مردم روی نمدیگرداندی؛ او
در پاسخ گفت :برعکس ،من در امور دنیا به انگیزه دنیاطلبی تو و در امور آخر به خداطر
گریز تو از آخر از تو روی گردانم .خداوند بدین شمشیر من خونهای مرداندی را ریختده
است که تو در نظر من از هیچ یک از آنان بهتر نی تی و ریختن خونت حرامتر از ریخدتن
خون هیچ یک از آنان نی ت» 110.در اثر این سخنان ،بین آن دو نزاع درگرفدت و نزدیدک
بود کار به جنگ بکشد .از این روی ،علی

نگدران از پراکندده شددن یدارانش ،نداگزیر

پیشنهاد تعیین حکمیت را از مخالفان پذیرفت 111.وقتدی مخالفدان از نارضدایتی مالدک از
پیمان نامه و اندیشه او درباره ادامه جنگ سخن به میان آوردند ،علی

به ایشان پاسدخ

داد که مالک اگر ببیند من راضیام ،راضی شود .بر خالف نظر شما ،او از فرمان من سر باز
نمیزند .من در این باب از او نگران نی تم .سپس در ستایش مالک فرمدود :ای کداش در
میان شما ،دو تن چون او میبودند ،بلکه کاش در میان شما ،یک تن میبود که نظرش به
دشمن چون نظر او می بود ،در آن صور بارِ گرانِ (فرماندهی شما بر من سبک میشد و
به اصالح پارهای کژرفتاریهای شما امیدوار میشدم 118.مالک نیز با همده مخدالفتی کده
ابتدا با پیمان نامه داشت ،سراندام چون امیر مؤمنان آن را پذیرفت ،وی نیز با ایراد سخنی
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118

 ،تمکین کرد 111.سخنی که مالک بر زبدان آورد حکایدت از

والیتپذیری و معرفت او به مقام علی

دارد.

 .8هنگام نگارش پیماننامه ،به رغم نظر ابواالعور سلمی بر نوشتن نام معاویه در ابتدا،
مالک اصرار داشت که اول باید نام علی

نوشته شود که بر معاویه و غیر او مقدّم است.

معاویه که بیصبرانه خالص شدن از جنگ را انتظار مدیکشدید بدا نظدر مالدک موافقدت
کرد 118.اما اشعث اصرار داشت کده عندوان امیرالمدؤمنین از مدتن زدوده شدود 115.اعتمداد
علی

به مالک در حدی بود که هنگام نوشتن پیماننامه ،مالک را برای نگارش دعو

کرد 113و تعدادی از یاران امام بر متن صل نامه شهاد دادند 183که نام مالک بدن حدارث
اَشتر در میان آنان برج ته است.

181

 .5چون پیماننامه نوشته شد ،این اشعث بدود کده مدتن آن را در میدان هدر دسدته از
سپاهیان با صدای بلند میخواند و آنان را از متارکه جنگ آگاه مدیکدرد؛ 182امدا مالدک و
تعدادی از یاران برج ته علی

نزد معاویه رفتند و به وی هشدار دادند کده اگدر داوران

حکمی ناروا کنند ،آنان تا رقم خوردن سرنوشت نهایی با شامیان خواهند جنگید.

180

 .3پس از اعالم نتیده حکمیت و آشکار شدن فریب عمدرو عداص ،هدر کدس در آن
مدلس سخنی گفت جز اشعث بن قیس که ساکت بدود و حرفدی نمدیزد .گویدا از عدزل
علی

راضی بود و به هدف خویش در ناکام گذاشتن علی

و مالک دست یافته بود.

ک انی همان جا او را سرزنش کردند؛ از جمله مالک که او را درباره متارکه جنگ ،پذیرش
حکمیت و انتخاب ابوموسی و نتیده ای که به بار آمد مقصر دان ت .همچنین کُردوس بن
هانی با خشم به اشعث گفت که او اول ک ی است که در سدنت و شدریعت پیدامبر خلدل
ایداد و بر اُمت وی جفا کرده است.

181

مواضع اشعث در صفین موجب شده که برخی از پژوهشگران غربدی اتهدام خیاندت را
متوجه او کنند 188.اینان بر اساس روایتی نقل میکنند که شامیان به اشدعث گفتده بودندد
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هنگام بنب ت در جنگ که ما قرآنها را بر نیزه کردیم ،تو باید عالمت دهی که عراقیان
از جنگ دست بکشند 181.شور و شعف اشعث در جریان صل  ،میاندیگری بین دو طدرف
پس از آتشبس ،دیدار با معاویه و پذیرفتن طرح وی درباره تحکیم ،بهکار ب تن همه توان
خود برای انعقاد صل بین طرفین بر اساس طرح معاویه و اعالم مضمون قرارداد صل در
اردوگاه عراقیها ،همه نشان از تبدانی اشدعث بدا شدامیان دان دته شدده اسدت 188.دوزی
(1523د1550م انگیزه خیانت اشعث را چنین میداند که وی از همان اوایل قلبداً مشدرک
بود و به خاطر حوادثی (در قبیله نُدیر که در رابطه با قبول اسدالم بدرایش رخ داده بدود،
خواست که از اسالم انتقام بگیرد 185.اما ولهوزن (1512د1315م ایدن نظدر را رد کدرده و
سعی داشته اتهام خیانت را از اشعث رفع کند ،چنان که ابوموسی اشعری را نیز از این اتهام
مبرا می داند .از نظر وی بر اساس روایت ابومخنف ،اشعث تنها در صفین مرتکدب خدالف
شده است .وی تمام تالشش را بهکار برد تا رهبری و سیاد قبیلهای خود را حفظ کند .او
پس از صفین در کوفه ماند و به معاویه نپیوست .حتی حوادثی که برای وی در قبیله ندیر
رخ داد کافی نبود تا انگیزهای باشد برای خیانت به علی

و خدمت به معاویه .بده ایدن

ترتیب وی معتقد است که بحث از خیانت نه فایدهای دارد و نه محلی برای طرح و بحث،
و توطئه باال بردن قرآن در آن شرایط ،به طور ناگهانی به فکر عمرو عاص رسدیده اسدت؛
نیزهها همیشه به منزله نشانه بهکار گرفته میشد و قرآن هم که به مثابه پرچم اسالم بود،
در نتیده نیازی به آمادگی قبلی ذهن عراقیها نبود و این حیله در ایشان مؤثر افتاد.

183

پذیرش این دیدگاه ،ب یاری از روایا را د که دال بر پیمدان معاویده و عمدرو عداص
برای پیروزی بر علی

و تالش های معاویه برای فریفتن یاران علدی

و امثدال آن

است د زیر سؤال میبرد .به نظر میرسد وجود توطئه ،تبانی یا خیاندت ،در آن زمدان و در
چنان جنگ بزرگ و خونباری که قبایلی با دستهبندی ها و اغراض گوناگون در آن شرکت
داشتند ،امری عادی باشد .تالش ولهوزن برای این کده قضدایای صدفین را از هدر گونده
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توطئه ،تبانی یا خیانت مبرا بداند ،جای تأمل دارد.
 .13کارشکنی اشعث در راه اقداما حضر علی

و همراهی او با اهداف معاویده،

پس از جنگ صفین نیز ادامه داشت .چون پس از جنگ نهروان ،حضر علی

یداران

خود را برای پیکار با قاسطین (اهل شام فراخواند ،اشعث گروهی از نیروها را با خود همنوا
کرد و در رأس آنان گفت« :تیرهای ما تمام و شمشیرهای ما کُند و سرنیزههای ما کُندد و
خراب شده است .ما را به شهر خودمان برگردان تا با بهتدرین سداز و بدرگ جندگ آمداده
شویم» .حضر از نهروان به نخیله آمد و در آن جا اردو زد؛ در چند روزی که آن جا ماند
بیشتر مردم به کوفه برگشتند و در اردوگاه بیش از هزار مرد باقی نماند .در نتیده ایشدان
به کوفه وارد شد .تالش های بعدی حضر برای تحریک نیروها نیز به نتیدهای نرسید و
چون قرار شد با نیروهایی که صد نیت دارند در رحبه گرد آیند تنها سیصد مدرد حضدور
یافتند و این موجب اندوه ایشان شد 153.اشعث در شعلهور ساختن جنگ نهدروان بدر ضدد
علی

هم اثر داشت و امام را به قتل تهدید کرد و به همین خاطر ،امدام او را مندافق و

کافرزاده نامید و بر او لعنت فرستاد.
خالفت علی
یاران رسول خدا

151

به تعبیر یکی از شدارحان نهدجالبالغده ،اشدعث در

از منافقان بود؛ او در میان یاران علی همانند عبدداهلل بدن اُبدی در میدان
بود .هر یک از این دو ،در زمانه خود در رأس نفا قرار داشت.

152

اما مالک آرزو داشت که در کنار موالی خود و در راه او بده شدهاد برسدد .چدون در
معرکه یوم الهریر تعدادی از یاران علی
بگری ت و در پاسخ علی

پس از نبرد دالورانه به شهاد رسیدند ،مالک

که از وی سبب گریه را جویدا شدد ،گفدت« :مدیبیدنم کده

جماعتی در خدمت تو کشته میشوند و شهاد مییابند و من همچنان میمانم و سعاد
شهاد نمییابم» .امام او را بنواخت و دعا کرد و بشار داد.

150

نتیجه

مالک از یاران پُرآوازه و فداکار علدی

و از فرمانددهان ممتداز و برج دته در پیکدار
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صفین ،با تمام وجود در خدمت رهبر و موالی خود بود و در راه آرمانهای وی میکوشید.
او با سیاست مداری و توان نظامی همراه با شداعت خدویش و برخدورداری از فصداحت و
بالغت کالم ،با سر دادن رجزها ،اشعار حماسی و سدخنان توفندده ،سدپاه علدی

را در

مصاف با دشمن به پیش میراند و چهره امویان را برای نیروها برمال میکرد .هر سخن و
فرمانی از رهبر خویش دریافت میکرد ،با معرفتی که به مقام علدی
معصوم و جانشین پیامبر اسالم

بده عندوان امدام

داشت ،بیدرنگ میپذیرفت و آماده بود در اجرای آن

یا پیروز شود یا به شهاد برسد؛ چون بر این باور بود که در هر دو صدور فدات نهدایی
است.
در کنار مالک ،شخصیت دیگری با پایگاه قبیلگی در سپاه علی
که نه دلش با علی

حضور یافتده بدود

صاف بود و نه موقعیت برتر مالک را برمیتابید .اشعث که مدردی

زیرک ،قدر طلب و اهل تزویر بود از هدر مدوقعیتی بده نفدع خدویش بهدره مدیج دت.
رفتارهای او به یک سیاستمدار دنیاگرا شباهت داشت تا یک مؤمن شریعتگرا .نگاه او به
دنیا بود و قدر  ،و برای حفظ موقعیت خویش حاضر بود علی

و مالک ،هدر دو را بده

کام مرگ بکشاند.
در نبرد صفین مالک توان ت سپاه عرا را تا آستانه پیروزی مدیریت کند امدا توطئده
کینهتوزان و نادانی کوتهفکران و رقابت دنیاگرایانی چون اشعث ،قرآنهای فریب را بر فراز
نیزهها کرد و مالک را از رسیدن به پیروزی ناکام گذاشت .وی از مخالفان داوری و خواهان
ادامه پیکار بود ،اما چون علی

ناگزیر آن را پذیرفت ،به تبعیدت از فرماندده خدویش از

کارزار با شامیان دست کشید ،ولی از دامان علی
گفت پیروزیهای نخ تین علی

دست فرونکشید .در نتیده میتدوان

در صفین با دالوریها و اقداما نظدامی مالدک بده

دست آمد و تغییر فرجام نبرد نیز به رقابت اشعث با مالک بازمیگشت.
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پینوشتها

 .1خاکیند ،شکیلهلل« ،موقعیتیابی لشیلف قبیلهلی (رهبیلن ردّه) در دورلن خلفای رلشدین با تکیه
بی نقش لشعث بن قیس کندی در حکومت علی

» ،مجله علمی ة پژوهشی دلنشکده لدبیات و

علوم لنسانی دلنشگاه لصفران ،پاییز و زمستان  ،1731دوره دوم ،شماره  22و .27
 .2منتظیللقائم ،لصغی ،نقش قبایل یمنی در حمایت لز لهل بیت علیرم للسالم (قین لول هجیی) ،قم:
بوستان کتاب.1731 ،
 .7مقدِسی ،مطری بن طاهی ،للبدء و للتاریخ ،بیجا :مکتبة للثقافة للدینیة ،بیتا ،ج ،5ص.213
 .4لبن کثیی ،عمادللدین لسماعیل ،للبدلیة و للنرایة ،تحقیق سریل زکار ،بییوت :دلر و مکتبة للرالل،
1421ق ،ج ،3ص.1153
 .5یعقوبی ،لحمد بن لبییعقوب ،تاریخ للیعقوبی ،بییوت :دلر صادر ،بیتا ،ج ،2ص133؛ لبن سعد،
للطبقات للکبیی ،تقدیم لحسان عباس ،دوم ،بییوت :دلر صادر1413 ،ق ،ج ،7ص.72
 .6بالذری ،لحمد بن یحیی ،لنساب لالشیلف ،تحقیق سریل زکار ،بییوت :دلر للفکی ،بیتا ،ج،7
ص32ة.37
 .3همان ،ص36؛ ذهبی ،شمسللدین محمد بن لحمد ،سیی لعالم للنبالء ،تحقیق مصطفی عبدللقادر
عطا ،بییوت :دلر للکتب للعلمیة1425 ،ق ،ج ،2ص 425و ج ،4ص32؛ لبن خلدون ،عبدللیحمن،
تاریخ لبن خلدون ،تحقیق خلیل شحادة ،بییوت :دلر للفکی1421 ،ق ،ج ،2ص625؛ لبن طقطقی،
محمد بن علی بن طباطبا ،للفخیی فی لآلدلب للسلطانیة و للدول لالسالمیة ،تحقیق ممدوح حسن
محمد[ ،للقاهیة] :مکتبة للثقافة للدینیة1999[ ،م] ،ص .14دینوری نقل کیده که چون فیستاده
معاویه نزد علی آمد گفت« :در شام پنجاه هزلر مید زیی پییلهن عثمان ریشهای خود رل لز لشک
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خیس کیدهلند و پییلهن عثمان رل بی سی نیزه زدهلند و سوگند خوردهلند که شمشییهای خود رل
غالف نخولهند کید تا قاتالن عثمان رل بکشند یا در لین رله لز جان خود بگذرند»؛ بنگیید:
دینوری ،لبوحنیفه لحمد بن دلوود ،لالخبار للطولل ،تحقیق عبدللمنعم عامی ،قم :منشورلت للیضی،
 ،1763ص.142
 .3بنگیید :لبن لعثم ،لبومحمد لحمد ،للفتوح ،حیدرآباد دکن :مطبعة مجلس دلئیة للمعارف للعثمانیة،

بییوت :دلر للندوة للجدیدة ،بیتا ،ج ،2ص751ة752؛ شیخ مفید ،لالرشاد فی معیفة حجج لهلل علی
للعباد ،بییوت :مؤسسة آل للبیت الحیاء للتیلث1416 ،ق ،ج ،1ص261ة.267
 .1لین نامهها رل بنگیید در :لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص752ة734 ،757ة437 ،735ة431؛
دینوری ،پیشین ،ص133 ،153؛ بالذری ،پیشین ،ج ،7ص66ة31 ،33 ،31؛ ذهبی ،پیشین ،ج،4
ص31؛ لبن عبدربه ،لحمد بن محمد ،للعقد للفیید ،تحقیق محمد للتونجی ،بییوت :دلر صادر ،بیتا،

ج ،4ص715ة713؛ لبن قتیبه ،لبومحمد عبدلهلل بن مسلم ،لالمامة و للسیاسة للمعیوف بتاریخ
للخلفاء ،تحقیق علی شییی ،بییوت :دلر لالضولء1411 ،ق ،ص111ة.122
 .11مسعودی ،لبوللحسن علی بن حسین ،میوج للذهب و معادن للجوهی ،تحقیق مفید محمد قُمیحه،
دوم ،بییوت :دلر للکتب للعلمیة1425 ،ق ،ج ،2ص412ة417؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص134؛ لبن

قتیبه ،پیشین ،ص112ة115؛ طبیی ،لبوجعفی محمد بن جییی ،تاریخ للطبیی (تاریخ للیسل و
للملوک) ،تحقیق صدقی جمیل للعطار ،دوم ،بییوت :دلر للفکی1427 ،ق ،ج ،5ص217ة214؛ لبن
جوزی ،لبوللفیج عبدللیحمن بن علی ،للمنتظم فی تولریخ للملوک و لالمم ،تحقیق سریل زکار،
بییوت :دلر للفکی1415 ،ق ،ج ،7ص.746 ،747
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 .11یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص136؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص211ة217؛ لبن عبدربه ،پیشین ،ج،4
ص723؛ ثقفی ،لبیلهیم بن محمد ،للغارلت ،تحقیق جاللللدین حسینی لرموی ،تریلن :لنجمن آثار
ملی ،1757 ،ج ،1ص.232
 .12لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص1153؛ بالذری ،پیشین ،ج ،7ص34؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.711
 .17لبن سعد ،پیشین ،ج ،6ص217؛ خلیفة لبن خیاط ،للطبقات ،تحقیق سریل زکار ،بییوت :دلر
للفکی1414 ،ق ،ص.241
 .14زییل در فتوحات روم (به نقلی در جنگ ییموک) ،تییی به چشمش خورد و رگ چشمش رل
پاره کید .لز آن روز به بعد به وی مالک لشتی میگفتند (در زبان عیبی به کسی که پلکهای
چشمش صدمه دیده و شکافته باشد ،گفته میشود« :شَتِیَ عینُه»)؛ بنگیید :لبن لعثم ،پیشین ،ج،1
ص.26
 .15بنگیید :لبن قتیبه ،پیشین ،ص66؛ ضبی ،سیف بن عمی ،للفتنة و وقعة للجمل ،جمع و تصنیف
لحمد رلتب عیموش ،هفتم ،بییوت :دلر للنفائس1417 ،ق ،ص17ة.14
 .16طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.211
 .13یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص.133
 .13طبیی ،پیشین ،ج ،5ص246؛ ضبی ،پیشین ،ص173ة.144
 .11یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص133؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،1ص251ة.261
 .21یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص.131
 .21لبن قتیبه ،پیشین ،ص.111
 .22مشاورههای مالک به لمام علی

رل بنگیید در :طبیی ،پیشین ،ج ،5ص213 ،254؛ لبن

لعثم ،پیشین ،ج ،1ص.414 ،731 ،734 ،762 ،256
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 .27بنگیید :لبن سعد ،پیشین ،ج ،7ص.217
 .24بنگیید :مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص714ة413؛ شیخ مفید ،للجمل ،تحقیق سیدعلی مییشییفی،
قم :مکتبة لالعالم لالسالمی1417 ،ق.
 .25بنگیید :طبیی ،پیشین ،ج ،5ص231 ،263؛ دینوری ،پیشین ،ص.151
 .26دینوری ،پیشین ،ص131؛ لبن عبدربه ،پیشین ،ج ،4ص.711
 .23بنگیید :لبن لعثم ،پیشین ،ج ،1ص751ة751؛ بالذری ،پیشین ،ج ،7ص221؛ ثقفی ،پیشین،
ج ،1ص722ة725؛ دینوری ،پیشین ،ص.154
 .23لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص.1161
 .21طبیی ،پیشین ،ج ،6ص71؛ بالذری ،پیشین ،ج ،7ص163ة163؛ ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص.253
 .71طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.71

 .71بنگیید :یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص114؛ ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص261ة261؛ صبحی صالح ،نرج
للبالغة ،قم :مؤسسة دلر للرجیة ،بیتا ،نامه  ،73ص.411
 .72طبیی ،پیشین ،ج ،6ص72؛ ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص.262 ،261
 .77طبیی ،پیشین ،ج ،6ص72؛ ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص264؛ لبن لثیی ،عزللدین علی بن محمد،
للکامل فی للتاریخ ،تحقیق عمی عبدللسالم تَدمُیی ،بییوت :دلر للکتاب للعیبی1423 ،ق ،ج،2
ص314ة.315
 .74طبیی ،پیشین ،ج ،5ص233؛ ذهبی ،پیشین ،ج ،2ص443؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص،1421
.2112 ،1154
 .75لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص.2112
 .76یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص .114سخنان مختلف لمام علی

در رثای مالک رل بنگیید در:
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ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص265ة231؛ لبن لثیی ،للکامل ،پیشین ،ج ،2ص315؛ ذهبی ،پیشین ،ج،2
ص443؛ صبحی صالح ،پیشین ،نامه  ،74ص 413و حکمت  ،447ص554؛ بالذری ،پیشین ،ج،7
ص161؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.72
 .73ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص264ة .265لحنف بن قیس لز بنی تمیم و لز لفیلد معیوف صدر لسالم
بود که در حولدث دورلن خالفت حضیت علی
علی

نقش مرمی دلشت .لو در جنگ صفین در سپاه

فیمانده بنی تمیم بود و در مسأله حکمیت ،لبوموسی لشعیی رل شایسته لین کار ندلنست و

خود لعالم آمادگی کید ،لما گیوهی که خولهان لبوموسی بودند با وی مخالفت کیدند.
 .73لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص411؛ منقیی ،نصی بن مزلحم ،وقعة صفین ،تحقیق عبدللسالم محمد
هارون ،دوم ،للقاهیة :للمؤسسة للعیبیة للحدیثة1732 ،ق ،لفست قم :منشورلت مکتبة للمیعشی
للنجفی1414 ،ق ،ص157؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.213
 .71لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص.743
 .41منقیی ،پیشین ،ص217 ،157ة214؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص 411و ج ،7ص44ة45؛ لبن
جوزی ،پیشین ،ج ،4ص761ة.762
 .41طبیی ،پیشین ،ج ،5ص213ة213؛ لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص743؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج،3
ص1153؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج ،2ص626؛ دینوری ،پیشین ،ص161؛ لبن لثیی ،للکامل ،پیشین،
ج ،2ص672ة.677
 .42مضمون رجز« :لی لشتی نیکیها! لی برتیین میدم نخع! لی که وقتی همه وحشت کنند پییوزی
لز آن توست! میدم ناالن شدهلند ،همه وحشت کیدهلند ،لگی لمیوز ما رل سییلب کنی نارول نخولهد
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بود»؛ بنگیید :لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص1؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص413؛ منقیی ،پیشین،
ص.137
 .47منقیی ،پیشین ،ص155ة131 ،156؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص11ة14؛ طبیی ،پیشین ،ج،5
ص216ة711؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص413ة413؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص133ة133؛
مقدِسی ،پیشین ،ج ،5ص213؛ لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص743ة741؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج،3
ص1153؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج ،2ص626؛ دینوری ،پیشین ،ص161؛ لبن قتیبه ،پیشین،
ص124ة126؛ لبن لثیی ،للکامل ،پیشین ،ج ،2ص.674
 .44منقیی ،پیشین ،ص134ة133؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص13ة21؛ لبن لبیللحدید ،لبوحامد
عزللدین ،شیح نرج للبالغة ،تحقیق محمد عبدللکییم للنمیی ،سوم ،بییوت :دلر للکتب للعلمیة،
1424ق ،ج ،7ص131ة.111
 .45مقدِسی ،پیشین ،ج ،5ص213؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص14ة15؛ لبن طقطقی ،پیشین ،ص.14
 .46بنگیید :دینوری ،پیشین ،ص163؛ منقیی ،پیشین ،ص131؛ بالذری ،پیشین ،ج ،7ص31ة32؛
طبیی ،پیشین ،ج ،5ص711ة711؛ لبن طقطقی ،پیشین ،ص.14
 .43منقیی ،پیشین ،ص.216
 .43منقیی ،پیشین ،ص156؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص413؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص213ة213؛
لبن قتیبه ،پیشین ،ص.124
 .41طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.712
 .51همان ،ص712ة717؛ دینوری ،پیشین ،ص132؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج ،2ص671ة671؛
منقیی ،پیشین ،ص251ة254؛ مسکویه ،لبوعلی رلزی ،تجارب لالمم ،تحقیق لبوللقاسم لمامی،
طریلن :دلر سیوش للطباعة و للنشی ،1766 ،ج ،1ص.746
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 .51منقیی ،پیشین ،ص256؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص741؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص715ة.716
 .52طبیی ،پیشین ،ج ،5ص715؛ لبن عبدربه ،پیشین ،ج ،4ص.723
 .57منقیی ،پیشین ،ص254؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص216؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.717
 .54طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.714
 .55همان ،ص213؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص1153؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص.773
 .56منقیی ،پیشین ،ص466ة463؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص131ة.111
 .53بالذری ،پیشین ،ج ،7ص35ة36؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص713ة.713
 .53منقیی ،پیشین ،ص135ة.133
 .51همان ،ص116؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.717
 .61منقیی ،پیشین ،ص461؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص137ة.135
 .61لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص151؛ منقیی ،پیشین ،ص.471
 .62لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص151ة157؛ منقیی ،پیشین ،ص441ة441؛ لبن قتیبه ،پیشین،
ص.171
 .67منقیی ،پیشین ،ص426ة471؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص423 ،422؛ مقدِسی ،پیشین ،ج،5
ص213؛ دینوری ،پیشین ،ص.133
 .64لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص66ة32؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص213؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج،2
ص.671
 .65منقیی ،پیشین ،ص.246
 .66همان ،ص 255و 431؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص746؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص.714
 .63بنگیید :لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص 411و ج ،7ص.13
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 .63ذهبی ،پیشین ،ج ،2ص.443
 .61دینوری ،پیشین ،ص164ة165؛ بالذری ،پیشین ،ج ،7ص.33
 .31بالذری ،پیشین ،ج ،7ص31؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص216؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص133؛
منقیی ،پیشین ،ص151ة.152
 .31منقیی ،پیشین ،ص273ة.271
 .32همان ،ص431 ،436ة431؛ دینوری ،پیشین ،ص.132
 .37منقیی ،پیشین ،ص434ة436؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص721؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص.757
 .34طبیی ،پیشین ،ج ،5ص717؛ منقیی ،پیشین ،ص251ة.254
 .35طبیی ،پیشین ،ج ،5ص714؛ منقیی ،پیشین ،ص771ة772؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص.746
 .36منقیی ،پیشین ،ص251ة254؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص714؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج،1
ص771ة.741
 .33طبیی ،پیشین ،ج ،5ص712ة717؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص745؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج،7
ص.216
 .33منقیی ،پیشین ،ص437ة434؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص752ة757؛ طبیی ،پیشین ،ج،5
ص721؛ لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص.767
 .31منقیی ،پیشین ،ص.131
 .31همان ،ص.134
 .31همان ،ص273ة.271
 .32همان ،ص461ة.431
 .37لبن طقطقی ،پیشین ،ص.14
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 .34دینوری ،پیشین ،ص132؛ منقیی ،پیشین ،ص716ة713؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.111
 .35لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص216ة213؛ مقدِسی ،پیشین ،ج ،5ص211؛ دینوری ،پیشین،
ص.271
 .36منقیی ،پیشین ،ص436؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،5ص.715
 .33یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص133؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص721ة771؛ لبن قتیبه ،پیشین ،ص172؛
مقدِسی ،پیشین ،ج ،5ص211ة221؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص472؛ لبن جوزی ،پیشین ،ج،4
ص765؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،5ص715؛ لبن طقطقی ،پیشین ،ص15؛ منقیی ،پیشین،
ص436ة.433
 .33دینوری ،پیشین ،ص.131
 .31بنگیید :لبن قتیبه ،پیشین ،ص.141
 .11خلیفة لبن خیاط ،پیشین ،ص171؛ لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص413؛ خطیب بغدلدی ،لبوبکی
لحمد بن علی ،تاریخ بغدلد لو مدینة للسالم ،تحقیق مصطفی عبدللقادر عطا ،بییوت :دلر للکتب
للعلمیة1425 ،ق ،ج ،1ص211؛ لبن قتیبه ،لبومحمد عبدلهلل بن مسلم ،للمعارف ،تحقیق ثیوت
عکاشة ،دوم ،للقاهیة :للریئة للمصییة للعامة للکتاب1112 ،م ،ص.777
 .11طبیی ،پیشین ،ج ،4ص15ة25؛ ولقدی ،محمد بن عمی ،کتاب للیِّدة ،تحقیق یحیی للجبوری،
بییوت :دلر للغیب لالسالمی1411 ،ق ،ص163ة217؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،1ص45ة63؛ بالذری،
لحمد بن یحیی ،فتوح للبلدلن ،باشیلف لجنة تحقیق للتیلث ،بییوت :منشورلت مکتبة للرالل،
1133م ،ص115ة173 ،113؛ لبوللفیج لصفرانی ،لالغانی ،تحقیق یوسف للبقاعی ،بییوت:
منشورلت مؤسسة لالعلمی للمطبوعات1421 ،ق ،ج ،15ص122؛ خطیب بغدلدی ،پیشین ،ج،1
ص211ة211؛ لبن عماد حنبلی ،لبوللفالح عبدللحی ،شذرلتُ للذهب فی لخبار من ذَهَب ،بییوت:
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دلر للفکی1414 ،ق ،ج ،1ص41؛ لبن لثیی ،عزللدین علی بن محمد ،لُسد للغابة فی معیفة للصحابة،
باشیلف مکتب للبحوث و للدرلسات ،بییوت :دلر للفکی1425 ،ة1426ق ،ج ،1ص173ة173؛ لبن
لبیللحدید ،پیشین ،ج ،1ص136ة133؛ دینوری ،پیشین ،ص156؛ لبن قتیبه ،للمعارف ،پیشین،
ص777ة774؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص.172
 .12طبیی ،پیشین ،ج ،4ص115؛ بالذری ،فتوح للبلدلن ،پیشین ،ص257؛ دینوری ،پیشین،
ص.122 ،121
 .17لبومخنف ،لوط بن یحیی ،وقعة للطف ،تحقیق و تعلیق محمدهادی للیوسفی للغیوی ،مؤسسة
للنشی لالسالمی ،1763 ،ص.123
 .14بالذری ،فتوح للبلدلن ،پیشین ،ص173؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص411؛ لبن لثیی ،لُسد للغابة،
پیشین ،ج ،1ص.173
 .15دینوری ،پیشین ،ص156؛ منقیی ،پیشین ،ص21؛ لبن قتیبه ،للمعارف ،پیشین ،ص777ة.774
 .16ثقفی ،پیشین ،ج ،1ص.765
 .13جولد علی ،للمفصل فی تاریخ للعیب قبل لالسالم ،بییوت :دلر للعلم للمالیین1137 ،م ،ج،1
ص.535

 .13لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص763ة763؛ منقیی ،پیشین ،ص21ة21؛ لبن قتیبه ،لالمامة و
للسیاسة ،پیشین ،ص111؛ لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،14ص13ة11؛ صبحی صالح ،پیشین ،نامه ،5
ص.766
 .11لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص.763
 .111لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص763ة731؛ منقیی ،پیشین ،ص21؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة،
پیشین ،ص111ة.112
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 .111لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص731؛ منقیی ،پیشین ،ص.22
 .112لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص112؛ لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،7ص.46
 .117صبحی صالح ،پیشین ،خطبه  ،224ص.743
 .114بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،2ص.216
 .115لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص71ة72؛ لبن لثیی ،لُسد للغابة ،پیشین ،ج ،1ص173؛ دینوری،
پیشین ،ص.131
 .116لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص3؛ منقیی ،پیشین ،ص.166
 .113لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.72 ،17
 .113بنگیید :لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص71ة413 ،72؛ خطیب بغدلدی ،پیشین ،ج،1
ص211ة211؛ خلیفة لبن خیاط ،پیشین ،ص171؛ بالذری ،فتوح للبلدلن ،پیشین ،ص115ة113؛

لبوللفیج لصفرانی ،پیشین ،ج ،15ص122؛ لبن عماد حنبلی ،پیشین ،ج ،1ص41؛ لبن لثیی ،لُسد
للغابة ،پیشین ،ج ،1ص173ة173؛ بریلمیان ،علی« ،لشعث بن قیس کندی» ،دلئیة للمعارف بزرگ
لسالمی ،تریلن :میکز دلئیة للمعارف بزرگ لسالمی ،1731 ،ج ،1ص43ة.51
 .111مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص472ة475؛ دینوری ،پیشین ،ص131ة111؛ هندوشاه نخجولنی،
تجارب للسلف در تولریخ خلفا و وزرلی لیشان ،تصحیح عباس لقبال (آشتیانی) ،به لهتمام توفیق
سبحانی ،سوم ،تریلن :کتابخانه طروری ،1753 ،ص.43
 .111صبحی صالح ،پیشین ،خطبه  ،11ص61ة62؛ لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،1ص.135
 .111یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص.173
 .112خاکیند ،شکیلهلل ،علل شکلگییی خولرج ،بیجا :میکز چاپ و نشی سازمان تبلیغات
لسالمی ،1732 ،ص31ة11؛ منتظیللقائم ،پیشین ،ص272ة.244 ،273
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 .117سخنان وی رل بنگیید در :منقیی ،پیشین ،ص431ة434 ،431؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة،
پیشین ،ص.171
 .114بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص31؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص412؛ طبیی،
پیشین ،ج ،5ص217؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص.1155
 .115منقیی ،پیشین ،ص173ة223 ،215 ،141؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص115ة.113
 .116لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.3
 .113منتظیللقائم ،پیشین ،ص.216
 .113مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص.736
 .111منقیی ،پیشین ،ص131؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.1
 .121منقیی ،پیشین ،ص111ة112؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص13ة.22
 .121ولروزن ،یولیوس ،للخولرج و للشیعة ،تعییب عبدللیحمن بدوی ،سوم ،کویت :وکالة
للمطبوعات1133 ،م ،ص.71
 .122یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص133ة.131
 .127مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص.477
 .124همان؛ دینوری ،پیشین ،ص111؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص.171
 .125منقیی ،پیشین ،ص434ة435؛ دینوری ،پیشین ،ص131ة.111
 .126لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص713؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص.141
 .123خاکیند« ،موقعیتیابی لشیلف قبیلهلی (رهبیلن ردّه)  ،» ...پیشین ،ص.121
 .123مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص754؛ طبیی ،پیشین ،ج ،5ص771؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج،3
ص1131؛ لبن طقطقی ،پیشین ،ص.15

سال هفدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 68

101

 .121لین سخنان رل بنگیید در :لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص717 ،713؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.3
 .171منقیی ،پیشین ،ص434ة435؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص713ة714؛ لبن جوزی ،پیشین،
ج ،4ص765؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج ،2ص672ة677؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.771
 .171لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،1ص.135
 .172لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص234ة.236
 .177همان ،ص233ة231؛ منقیی ،پیشین ،ص413ة411؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین،
ص172؛ لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،3ص76ة.73
 .174منقیی ،پیشین ،ص.717
 .175همان ،ص.455
 .176همان ،ص517؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.3
 .173لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.715
 .173طبیی ،پیشین ،ج ،6ص4؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص756ة753؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج،3
ص1131؛ دینوری ،پیشین ،ص111ة.111
 .171منقیی ،پیشین ،ص412؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص715ة716؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.4
 .141طبیی ،پیشین ،ج ،6ص4؛ لبن جوزی ،پیشین ،ج ،4ص766؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج،7
ص713؛ منقیی ،پیشین ،ص.411
 .141منقیی ،پیشین ،ص.436
 .142لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.724
 .147لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص.125
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 .144مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص474؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص131؛ مقدِسی ،پیشین ،ج،5
ص221؛ دینوری ،پیشین ،ص112؛ لبن طقطقی ،پیشین ،ص.15
 .145بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص113ة113؛ لبن طقطقی ،پیشین ،ص15؛ طبیی،
پیشین ،ج ،6ص.4
 .146لبوموسی لز رضایت عمومی بریهمند نبود؛ زییل در جنگ جمل لز علی

جدل شد و میدم

رل لز یاری وی بازدلشت (لبن لعثم ،پیشین ،ج ،2ص211ة212؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص131؛
طبیی ،پیشین ،ج ،6ص .)4لو در خالفت عثمان حاکم کوفه بود و حضیت علی

در آغاز

خالفت خود که کارگزلرلن عثمان رل لز شریها بیدلشت ،وی رل به پیشنراد مالک بی سِمَت خود
باقی گذلشت (یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص131؛ بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص21؛ طبیی،
پیشین ،ج ،5ص .)254لما پس لز موضعگییی لبوموسی در بیلبی علی

در جییان فتنه جمل ،آن

حضیت وی رل عزل کید و لو لز کوفه گییخت.
 .143منقیی ،پیشین ،ص411ة511؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،4ص2ة4؛ مسعودی ،پیشین ،ج،2
ص474؛ یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص131؛ بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص21ة.71
 .143منتظیللقائم ،پیشین ،ص.247
 .141بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص114ة113؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص751ة761؛
طبیی ،پیشین ،ج ،6ص4ة5؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص474؛ مقدِسی ،پیشین ،ج ،5ص221؛
دینوری ،پیشین ،ص112ة.117
 .151لبن لعثم ،پیشین ،ج ،4ص.6
 .151منتظیللقائم ،پیشین ،ص275ة.273

 .152طه حسین ،لنقالب بزرگ ،علی

و دو فیزند بزرگولرش ،تیجمه لحمد آرلم ،دوم ،تریلن:
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کتابفیوشی علمی ،1767 ،ج ،2ص33ة.33
 .157لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص724 ،713ة725؛ منقیی ،پیشین ،ص.413
 .154لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،2ص.231
 .155منقیی ،پیشین ،ص431؛ دینوری ،پیشین ،ص.131
 .156منقیی ،پیشین ،ص431؛ دینوری ،پیشین ،ص131؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص.472
 .153منتظیللقائم ،پیشین ،ص.271
 .153منقیی ،پیشین ،ص.161
 .151همان ،ص.131
 .161لبن لعثم ،پیشین ،ج ،4ص11ة17؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص177ة.173
 .161منقیی ،پیشین ،ص432؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص477؛ دینوری ،پیشین ،ص111؛ لبن
قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص.73
 .162لبن لعثم ،پیشین ،ج ،4ص17ة.14
 .167منقیی ،پیشین ،ص512؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص4ة6؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص516؛ لبن
لثیی ،للکامل ،پیشین ،ج ،2ص.632
 .164یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص.131
 .165منقیی ،پیشین ،ص521؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص761؛ شیخ مفید ،لالرشاد ،پیشین ،ج،1
ص261؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص.1
 .166منقیی ،پیشین ،ص512؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص6؛ لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.716
 .163لبن لعثم ،پیشین ،ج ،4ص14؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص173؛ لبن کثیی،
پیشین ،ج ،3ص1137ة1134؛ لبن خلدون ،پیشین ،ج ،2ص.677
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 .163منقیی ،پیشین ،ص513؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص.173
 .161منقیی ،پیشین ،ص.511
 .131بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص113ة111؛ طبیی ،پیشین ،ج ،6ص5ة6؛ لبن
لعثم ،پیشین ،ج ،4ص.15
 .131منقیی ،پیشین ،ص516؛ دینوری ،پیشین ،ص.115
 .132مقدِسی ،پیشین ،ج ،5ص221؛ بالذری ،لنساب لالشیلف ،پیشین ،ج ،7ص111؛ لبن جوزی،
پیشین ،ج ،4ص766؛ دینوری ،پیشین ،ص113؛ لبن کثیی ،پیشین ،ج ،3ص1134؛ منقیی ،پیشین،
ص512ة.517
 .137لبن لعثم ،پیشین ،ج ،4ص.21
 .134همان ،ص77؛ منقیی ،پیشین ،ص.543
 .135پژوهشگیلنی نظیی :گوستاو ویل (1313ة1331م)  ،Gustav Weilرینریت دوزی
 ،Reinhart Dozyبینو Brunnowو فییدریش آگوست مولی (1343ة1312م) Friedrich
.August Muller
 .136بنگیید :لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص715؛ و نیز :ولروزن ،پیشین ،ص.71
 .133ولروزن ،پیشین ،ص71ة.71
 .133همان ،ص.77
 .131همان ،ص77ة.74
 .131دینوری ،پیشین ،ص211ة212؛ خطیب بغدلدی ،پیشین ،ج ،1ص211؛ طبیی ،پیشین ،ج،6
ص23ة21؛ لبن قتیبه ،لالمامة و للسیاسة ،پیشین ،ص143؛ لبن لثیی ،للکامل ،پیشین ،ج،2
ص613ة.611
 .131لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،1ص 133 ،135و ج ،4ص 45و ج ،6ص37؛ صبحی صالح،
پیشین ،خطبه  ،11ص61ة.62
 .132لبن لبیللحدید ،پیشین ،ج ،1ص.131
 .137لبن لعثم ،پیشین ،ج ،7ص.712

