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چکیده
مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی دو شخصیت مؤثرر د وؤدادد دو اخ فت ؤت
علی (ع) بددند که د میاخ کد یاخ ابهت زیادی داشتند؛ اما نفؤد نخ دو م یشؤه یکسؤاخ
نبدد .جایگاه و نفد این دو سردا د وادره مهم وک یت به مقابله ننها بؤا یکؤدیگر منجؤر
شد .مسئله اصلی د این پژومش نخ است که کامش یا ا زایش نفد مالک اشتر و اشعث
د ماجرای وک یت تحت تأریر چه عداملی بدده است .بدینمنظد این رضیه بؤه نزمؤدخ
گذاشته شده است که «مدقعیت و نفد دو سردا ی انی تابعی از وضعیت ع دمی جامعؤه و
جد واکم بر نبرد صفین بدده است» .م چنین ،یا تهمای پژومش نشاخ میدمد که پیش
از ماجرای وک یت مدقعیت مالک اشتر به شکل با زی مثررتر بدد .وی از طریق فطبهما،
جزفدانی ما و م چنین ع لکردش مجامداخ ا برمیانگیخت؛ اما اشعث از اواسؤ نبؤرد
صفین با بی میلی با سپاه علی (ع) م رامی میکرد .با وقدع جریؤاخ وک یؤت مدقعیؤت و
جایگاه این دو سردا دگرگدخ شد و مالک منفعل و اشعث م هکا ه این واقعه شد .ا زایش
نفد اشعث و مدافداماخ وی سبب بازگشت مالک اشتر و یا انش شد و وتی علؤی (ع) ا
تهدید به قتل کردند .ننها د جریاخ واک یت د فصدص کرکردخ یا نکؤردخ اصؤطت
«امیرال ثمنین» برای علی (ع) ،فدشبینی و بدبینی به کل عهدنامه و نیز د با ه اطاعت از
علی (ع) با مم افتتف نظر اساسی داشتند .وش کا د این پژومش تدصیفی  -تحلیلؤی
است و دادهمای استنتاجشده از منابع متقدم تا یخی ا تبیین میکند.
* دانشجوی دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)،
Email: Arman.Forouhi@yahoo.com

** استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه اصفهان.
[تاریخ دریافت49/5/52 :؛ تاریخ پذیرش]49/2/6 :
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کلیدواژهها :علی (ع) ،مالک اشتر ،اشعث بن قیس ،وک یت ،صفین.
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مقدمه
از میان سرداران و صاحب نفوذان سپاه علی (ع) در صفین دو نفر از بقیه شاخصترر
و بررانفوذتررر بودنررد .ایررن دو ش مرریت متنفررذ از انایررا یاررانی و اشرررا

و ب رگرران

کوفه بوده اند؛ مالک بن حارث ،معرو به اشتر ،از طایفه ن ع انیله مَذحَج ،و اشعث بن
ایس کندی از انیله یاانی کنده .در وااع ،با وجود خاستگاه مشترک ایرن دو ش مریت
متنفذ ،در واایع تاری ی صدر اسالم موضعگیرری هرای متفراوتی داشرتند و از مراجرای
حکایت مقابا هم ارار گرفتند .رویکرد سیاسی این دو سردار یارانی برا هرم متفراو
بود .اشعث از عُاال عثاان و حاکم او بر آذربایجان بود .هاچنین ،فرزند اشعث و فرزند
خلیفه سوم با هم ازدواج کرده بودند (دینوری )826 :8661 ،و برخری حکومرت اشرعث را
ناشی از پیوند او با خانواده خالفت میدانسرتند ،در حرالی کره مالرک اشرتر معترر و
منتقدِ عُاال عثاان بن عفان بود .اشتر از م الفان ولید بن عقنه و مهمترین شورشری برر
ضد سعید بن عاص محسوب میشد .وی در خلیفهشدن علری (ع) و ترغیرب مرردم بره
بیعت با آن ب رگوار مؤثر بود ،در حالی که اشعث در زمان بیعت مردم با حضرر علری
(ع) ،حاکم عثاان در آذربایجان بود .مالک در ننرد جارا فرمانرده جنراا راسرت علری
بود ،در حالی که اشعث در آن جنگ حضور نداشت و پس از ورود امرام علری (ع) بره
کوفه و پیروزی ایشان بر فتنه گران جارا ،اشرعث برا بریمیلری بره ایشران پیوسرت .در
وااع ،بیش از آنکه اندیشه علی (ع) را انول داشته باشد اصرارِ اطرافیانش باعث پیوستن
او به ایشان شد .آنان به وی گفتند تو از ب رگان عراای و پیوستنت به معاویره برایرت از
مرگ بدتر است (ابناتینه دینوری .)885/8 :8441/8981 ،با وجود این بعد از پیوستن اشرعث
کنرردی برره علرری (ع) و هاراهرری بررا آن حضررر و حضررورش در صررفین اشررتر برره
وی هیچ گونه بدبینی نداشت و تقابلی بین تفکر آن دو دیده ناریشرد؛ تنهرا تفراو در
سکو اشعث و فعالیت فوق العاده مالک بود .حتی گاه مالک اشتر از جایگاه و مواعیت
اشعث دفاع می کرد و سعی در حفظ مواعیت و من لت (نمر برن مر احم )861 :8919 ،وی
داشت.
این پژوهش در ب شهای گوناگون به این پرسش ها پاسخ میدهد :چررا برا وجرود
هااهنگی اشتر و اشعث انا از عهدنامه حکایت این دو در ماجرای حکایت مقابا هم
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ارار گرفتند و چرا نفروذ اشرعث در انعقراد عهدنامره مرؤثر واارع شرد و اندیشره اشرتر
جایگاهی در آن لحظه حساس نیافت؟ تضاد عالکرد این دو سردار پرس از آن در چره
مسائا و مناحثی مشهود است؟ دیردگاه علری (ع) دربراره ایرن دو سرردار در عهدنامره
حکایت و پس از آن چگونه بود؟ درباره موضوع محا بحث ما تحقیق مسرتقلی انجرام
نشده است؛ ولی مقاالتی پراکنده دربراره مالرک اشرتر و اشرعث مریتروان در تحقیقرا
تاری ی یافت .مجاوعه مقاال

هاایش مالک اشتر ن عری در دانشرگاه صرنعتی مالرک

اشتر تهران (سال  )8611و کتاب پژوهشی پیرامون زندگی و عملکرد مالک

اشکرر

( )8612از جاله آنها است.

صِفین :نبردی بزرگ در صدر اسالم
ننرد صفین ممافی ب رگ بین نیروهای علی (ع) و معاویه و بین جنهه عراق و شرام
بود .نیروهای اسالم انا از خالفت علی (ع) و در عهد عار و عثاان برای فتح ایرران و
روم به عراق و شام هجر کرده بودند و در آن سرزمینها مستقر شده بودند .برخری از
شهرهای ب رگ (کوفه و بمره) برای اسکان مجاهدان و خانوادههایشران تسسریس شرده
بود و برخی شهرها در شام به واسطه مهاجر اعراب وسعت پیدا کرده بودند .نیروهای
اسالم در زمان فتوا در جنهههای م تلف توزیع شده بودند ،ولی در صِرفین ایرنگونره
ننود .در ننردهای اعراب و ساسانیان هایشه ب شی از نیروهای مسلاانان حضور داشتند
و ب شی در جنهههای روم (بی انس) بودند .مرثال بره توصریه امرام علری (ع) یرکسروم
نیروهای شام ،نه هاه آنان ،برای ننررد نهاونرد عرازم عرراق شردند (دینروری862 :8661 ،؛

ابن اثیر1/6 :8612 ،؛ طنری .)852/9 :8611 ،جنگهای بر رگ اادسریه ،جلروال و نهاونرد 8برا
ایرانیان زود به نتیجه رسید و حداکثر دو یا سه روز برود (دینروری856- 855 :8661 ،؛ .)866

در منارزه با رومی ها هم نیروهای اسالم برق آسا عاا کردند .جنگ یرمروک ،کره بررای
بی انسیان و مسلاانان سرنوشتساز بود ،طوالنی نشد .به دلیا سرعت عاا مسرلاانان و
طوالنینشدن جنگها مدام نیروها بین جنههها جابهجا میشدند .چنانکه هم اشتر و هرم
اشعث بعد از ننرد یرموک در سات شام به ناحیه عراق آمدند و در ننرد اادسیه حضرور
یافتند (هاان851 :؛ بهرامیان .)91 :8614 ،مسلاانان برای شکست نیروهای بی انس در ممرر
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نی مشکلی جدی نداشتند و انا از انتشار خنر م الفت خلیفه با ورود نیروهرای اسرالم
به ممر آن سرزمین را فتح کردند (طنری.)888- 881/9 :8461 ،

س
در زمان خالفرت علری ( ع) نیروهرای وفرادار بره ایشران در زمران کوتراهی از پر ِ
فتنه انگی ان جاا برآمدند و بعد از اینکه تالش های امرام (ع) بررای بره راه آوردن آنران
نتیجه ای نداشت ،در یک روز (مسعودی )628/5 :8914 ،یا سره روز (ابرن ابری الحدیرد:8661 ،

 )566/8لشکریان جاا را شکست دادند ،اما وااعه صفین با هاه پیکارهای صردر اسرالم
متفاو

بود .بیشترین نیروی ماکن در دو سپاه بودند و هر دو هم در آمادگی برای ننرد

نظامی به سر می بردند .مواعیت برای ضعف یکی از دو گروه فراهم ننود .به هاین دلیا
مد زمان درگیری بسیار طوالنی شد و خونری ی شدیدی حاصرا آن جنرگ طروالنی
بود ،به طوری که بسیاری از سررداران برا تعرابیر متفراو در شعرهایشران بردان اشراره
کرده اند .مالک اشتر درباره کشته شدن پهلوانان و دالوران چنین سرود« :آترش جنگری را
به انگی ه های پست و تناه برافروخت (معاویه) کره در آن اهرمانران زرهپروش و زورآور
نابود شدند» (نمر بن م احم919 :8919 ،؛ ابناعثم.)816/6 :8988 ،

پیشینه عملکرد اشعث بن قیس در عهد خلفا و تالش برای کسب قدرت
اجداد اشعث بن قیس و سابقه امارت در عهد جاهلی
تحلیا و بررسی زندگی اشعث بن ایس ،اجرداد و حتری ذریره وی نشراندهنرده آن
است که آنان حس امار و فرمانروایی در سر داشتند و برای رسیدن بدان هر اادامی را
انجرام مری دادنرد .بنررا بره نقررا حار ه اصرفهانی فرمررانروایی کنردیان یانرری در شرراال
ج یرةالعرب تا اشعث بن ایس ادامه مییافت .وی مینویسرد« :در روزگرار اریس دیرن
اسالم در مکه ظهور کرد .آنگاه اشعث بن ایس به ریاست آنان رسید» (اصفهانی ،بیتا.)46 :

این حس فرمانروایی که از خردسالی در ذا

اشعث نهادینه شده بود ،در عالکرد بعدی

وی در هاه دورهها ،به خموص در عهد امام علی (ع) ،مشهود بود .حضرر

علری (ع)

به مواعیت اشرافی اشعث بن اریس اهایتری ناری داد و ایرن موضروع عنراد وی برا آن
حضر

را میاف ود.
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تالش اشعث بن قیس برای کسب قدرت در عهد خلفا
اشعث بعد از رحلت پیغانر (ص) ،که فرصت را برای کسب ادر

مناسب میدید،

بر ضد خلیفه اول شورید و با وجود ترفندهایش شکسرت خرورد و فقرر بررای آزادی

خود و خانواده اش امان خواسرت 5و بسریاری از هاراهرانش را بره کشرتن داد .پرس از
مرتدشدن اشعث و ناکامی وی در شورش بر ضد خلیفه اول و دستگیریاش ،وی را بره
مدینه بردند و ب شوده شد .اشعث برای رسیدن به امار

در عهد ابوبکر تالش فراوانی

داشت و بعد از ازدواج با خواهر خلیفه ،به نام امفروه (ابرنعنردالنر ،)869/8 :8985 ،نیر برا
غرور ،شتران زیادی را برای ولیاه عروسی خویش کشت .ابوبکر انا از وفراتش تسکیرد
داشت که در نکشتن اشعث اشتناه کرده؛ زیرا هر جا فتنهای در جریان بود اشعث دستی
در آن داشت (ابنابیالحدید .)91/5 :8661 ،هاچنین ،در عهد خالفت عثاان فرزند اشعث و
فرزند خلیفه سوم با هم ازدواج کردند و پس از آن بود که اشعث از طر
آذربایجان شد (دینوری.)826 :8661 ،

عثاان حاکم

اقدامات اشعث برای کسب قدرت در عهد علی (ع)
پس از کشته شدن عثاان ترا پایران وااعره جارا و ورود امرام (ع) بره کوفره او در
آذربایجان بود و علی (ع) بعد از تسلر بر عراق اشعث را از آذربایجان برکنرار کررد .او
برای ن دیک شدن به حضر علی (ع) نی خود دختر ایشان را خواستگاری کرد ،امرا برا
واکنش تند امام مواجه شد (ابنابیالحدیرد .)19/9 :8661 ،علی (ع) حتی هدیه اشعث را کره
برای رسیدن به حکومت تدارک دیده شده بود ،نپذیرفت (هاان.)591/88 :
قدرتطلبی خاندان اشعث
فرزندان اشعث برای رسیدن به مناصب مهم در دولت اموی با حسین برن علری (ع)
در کربال جنگیدند .دختر اشعث به نام جعده با امام حسن (ع) ازدواج کرد و در اواسرر
خالفت معاویه به طاع اینکه هاسر امپراتور آینده کا جهان اسرالم شرود ،شروهرش را
مساوم کرد (مقدسی ،بیتا .)2/6 :محاد بن اشعث برای ن دیکشدن به حجاج ،امیر عراق
و خراسان ،دخترش میاونه را به عقد محاد ،فرزند حجراج ،درآورد (ابرناتینره دینروری،

 .)99/5 :8441/8981نوه اشعث ،یعنی عندالرحان بن محاد بن اشعث برای دستیابی بره
خالفت بر ضرد حجراج ،کره وی را تحقیرر مریکررد و فرمرانهرای متنرااد در زمران
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فرماندهی اش بر سپاه به وی می داد ،شورید و چهرار مراه خالفرت امروی را بره سرات
بحرانی جدی سوق داد (واگلیرری)861 :8616 ،؛ و زمانی که پیشنهاد ممالحه خلیفه امروی
را دید در عو گرفتن امار راضی به فرونشاندن شورش بود ،هرچند بیشتر یرارانش
با وی در این باره م الفت کردند (هاان.)812- 819 :

مالک اشتر و تالش برای گسترش اسالم
اسالمآوردن مالک از طریق علی (ع)
حضر علی (ع) در سال دهم هجری از سوی پیامنر (ص) برای تنلیغ اسالم عرازم
یان شد .مالک اشتر از ب رگان انیله مَذحَج بود که به دست امام علی (ع) اسرالم آورد.
واادی مینویسد واتی علی (ع) برای تنلیغ اسالم از سوی پیامنر (ص) به یان فرسرتاده
شد ،برخی از ب رگان شاخه نَ َع انیله مَذحَج اسالم آوردند که از جاله آنان مالرک برن
حارث بود .آنها آن حضر

را در ااداما

نظامی در مَرذحَج هاراهری کردنرد (وااردی،

.)65/8 :8981

فرصتطلب و قدرت طلب نبودن مالک در دوران خلفای نخستین
برخال اشعث ،مالک هیچ گاه از اسالم برنگشت یا با مرتردان هاکراری نکررد .در
فتوا ایران و روم اشتر از اینکه از یاران خالد بن ولید خوانده شود پرهیر داشرت و در
جواب یکی از رومیان در این باره گفت« :نه من از یاران رسولاهلل هستم» (هاان.)511/8 :

هاچنین ،مالک در هاان دوران یارانش (ن عیان) را از تعر

به ش می از عنس که به

وی توهین کرده برود بازداشرت؛ «او را مرنجانیرد کره او از جهرت خویشران خویشرتن
خمومت میکند» (ابن اعثم کوفی .)821 :8611 ،در دوران عثاان هم در م الفت با تعطیلری
حدود االهی بر ضد عاال وی به پا خاست و حتی در نهایت بره شرام هرم تنعیرد شرد
(هاان .)661- 661 :خطنه مالک (یعقوبی ،بیتا )814/5 :در هنگام بیعت با علی (ع) اعتقاد وی
و نه ادر طلنی اش را اثنا

می کند .برخال

اشعث ،مالک از ابتدای خالفت علی (ع)

هاواره مشاور و هاراه ایشان بود و انا از صفین در ننرد جاا جانفشانیهای فراوانی
از خود نشان داد .ابراهیم ،فرزند مالک ،و نوه او ،مالک بن ابراهیم ،هر دو در جننشهای
ضد اموی شرکت کردند.
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موضع مؤثر مالک اشتر و انفعال اشعث بن قیس در زمان حرکت به سمت صفین
مالک اشتر در آمادگی کوفه برای هاراهی با امام علی (ع) نقش مرؤثری داشرت .برا
نفوذ مالک در کوفه و س نرانیهای او و دیگر هافکران علی (ع) مردم آمراده هاراهری
با علی (ع) برای جهاد با شامیان شدند .مالک ضران سر نانش گفرت «چررا برا ارومی
بدان گونه که امیرمؤمنان وصفشان کرد نجنگیم که دستهای از آنها بر گروهی از مسلاانان
هجوم برده و خدا را خشاگین کردهاند» (نمر بن م احم .)42 :8919 ،با فریاد مالرک مرردم
کوفه اربد ف اری را ،که م الف ننرد با شامیان بود و با جسار

و بیادبی به امام توهین

کرده بود ،از مسجد بیرون راندند و حتی در بازار مالفروشان کشتند (ابناعثم کوفی: 8988 ،
.)944/5

اشعث با وجود نفوذش در بین یاانیهای کوفه هیچ تالشی نداشت و النته با وجرود
متنفذبودنش تفکر او در زمان حرکت به سات صفین خریدار چندانی نداشرت .اگرر او
هااهنگ با مردم و امام خطنهای میخواند بسیاری با شور و هیجان تسییدش مریکردنرد.
دست کم یاانی ها به او به چشم یکی از اشرا
فرا

خویش مینگریستند .واتی شرامیان برر

مسلر شدند هواخواهان وی چنین میسرودند« :اگر اشعث حس اندوهگستر مرگ

را که بر دل مردم نشسته برندارد و از بین ننرد او را سرزنش باشرد  ...و ترو ای اشرعث
نژاده مردی از یانی» (نمر بن م احم866 :8919 ،؛ ابن اعثم کروفی4/6 :8988 ،؛ مسرعودی:8914 ،
 .)616/5وی با شعر رعایایش ممام به بازپسگیری ساحا فرا شد .کِندیان در اطاعت
از او جان فشانی زیادی داشتند .شنی که طرفدارانش در ابهت او شعر سررودند و وی را
به باز پس گیری فرا تشویق و تحریک کردند ،اشعث در میان مردم ندا داد هر کس که
آب یا مرگ خواهد وعده دیدار ما صنحگاهان است ،چه من آهنگ آب کرردهام .هاران
شب دوازده ه ار مرد ،که سالا بربسته بودند ،ن دش آمدند (نمر برن مر احم.)866 :8919 ،

در ابتدای حرکت برای ننرد صفین وی دوست نداشت مردم را به نفع علی (ع) به جهاد
برانگی اند .رفتن او به صفین هم از جهت هااهنگی با حس عاومی رعایایش در کوفره
بود .افرادِ خیلی کم نفوذتر از او در اهایت جهاد با شامیان خطنه خواندنرد ،ولری از وی
هیچ س نی در این باره نقا نشده است.
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حمایت مالک اشتر از اشعث بن قیس در مسیر صفین
مالک اشتر ،هم به جهت حس مملحتجویی و هم به علت اینکه او هم مثا اشعث
یاانی بود ،تاایا داشت اشعث منمب مهای را در سپاه امام علی داشرته باشرد (هاران:

 )861که در خور شسن وی باشد .او می دانست که دستکم ب شی از عراایان تا حدودی
تحت نفوذ اشعث هستند و در صور

هااهنگ شدن وی با علی (ع) مواعیت حکومت

ایشان بهتر ،و ااتدار دولت آن ب رگوار تثنیت می شود .او به امام پیشنهاد کرد اشرعث ،و
نه حسان بن م دوج ،فرمانده ربیعه و کنده باشد .اما علری (ع) ابتردا وی را از ریاسرت
کنده و ربیعه برکنار کرد و حسان را جایگ ینش ساخت .شاعر معاویه به دستور او برای
جداکردن اشعث از علی (ع) شعری سرود و اشعث را ستود و از نفروذش تاجیرد کررد
(ابن اعثم کوفی .)61/6 :8988 ،زمانی که اشعث به س نان شاعر معاویه اعتنایی نکرد و علی
(ع) اادامی مثنت از اش عث ندید وی را به فرماندهی جناا راست سپاه خویش گااشت.
این بدان معنا نیست که مالک هاواره طرفدار اشعث بود؛ چنانکه در ادامه خواهیم دید،
وی پس از حکایت و نی در جریان نگرارش عهدنامره و زمرانی کره نفراق و دورویری
اشعث را دید بیش از علی (ع) از اشعث متنفر شد.
نامه معاویه به اشعث و تأکید بر مهم بودن اشعث و ننوشتن نامه به اشتر
معاویه ،که با برنامه به دننال جذب ن نگان و صاحبنفروذان برود ،در طرول صرفین
بارها به اشعث نامه نوشت و تا توانست از وی تعریف و تاجید کررد؛ و ضران آن بره
وی در صور پیوستن به پسر ابی سفیان وعده و وعید داد .او هاواره تسکید داشت کره
اشعث سرور و ساالر عراایان است .اشعث نی متقابال به نامههای معاویه پاسرخ مریداد.
او در نامه به معاویه نوشت که علت حاایتش از عراایان این است کره در آن سررزمین
سررکونت دارد (ابررناعررثم کروفی861/8 :8988 ،؛ ابررنابرریالحدیررد )65/1 :8661 ،و تسکیرردی بررر
یاغی بودن معاویه یا اصراری به ذکر برحق بودن علی (ع) نداشت .معاویه بیشتر از هاره
به فکر جذب وی بود و از پاسخ هایی که اشعث به نامههای وی میداد نی این احساس
استنناط می شد .در عاا هم اشعث ،از جریان حکایت به بعد ،هارانگونره کره معاویره
می خواست عاا کرد و حتی بنا به برخی روایا در تحریک ابنملجم به اتا علی (ع)
نقش داشت (یعقوبی ،بیتا .)585/5 :از آن سوی معاویه هیچگاه به فکر نامهنوشتن به مالک
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نیفتاد و دلیلش این بود که وی میدانست اشتر به هیچ وجه از علی (ع) جدا نایشود و
هاواره وی را «اشتر فتنهانگی » (نمر بن مر احم911 :8919 ،؛ ابرنابریالحدیرد)855/82 :8661 ،

می نامید .پسر ابی سفیان برای ش میتهای زیادی نامه نگاشت و به آنان وعده و وعیرد
داد؛ از جاله :ابوایوب انماری (نمر برن مر احم666 :8919 ،؛ ابرنابریالحدیرد.)96/1 :8661 ،
صاحب خانه رسول خدا در آغاز هجر  ،ایس بن سعد (ثقفری کروفی)589- 586/8 :8622 ،

ب رگ خ رجیان و انمار ،زیاد بن عنید ثقفی (ابن اثیرر ،)982/6 :8462 ،عنرداهلل برن عنراس
(نمر بن م احم )989 :8919 ،از ب رگان بنیهاشم و پسرعاوی علی (ع) و افرادی دیگرر از
سرشناسان سپاه علی (ع)؛ اما با وجود نفوذ اشتر در بین عراایران هریچ وارت بره فکرر
نامه نوشتن به وی نیفتاد .زیرا بهخوبی وی را میشناخت و میدانست کره وی بره هریچ
ایاتی از علی (ع) جدا نایشود.
معاویه و دعا بر ضد اشتر و اشعث
در ابتدای پیکار و در روزهای ن سرتین جنرگ صرفین ،معاویره از دسرت عالکررد
اشعث ناراحت بود .وی به عنوان ب رگ عراایان یا یکی از ب رگان ناحیه عراق از اینکره
شامیان آب فرا را ناجواناردانه به رویشان بستهاند ناراحت برود و در روز جنرگ ،برر
سر آب ،پرنج پهلروان شرامی را کشرت (هاران)819 :؛ و بره فرمران او کنردیان حارال
هاهجاننه ای را برای بازپسگیری فرا داشتند .وی هاواره مریگفرت ننایرد کنردیان از
مذحجیان در بازپس گیری فرا عقب باانند و از رعایایش میخواست وی را روسرفید
کنند .افرادی از کنده در اشعارشان تسکید میکردند که آیا با وجود آنکه اشرعث در میران
ما است ما باید تشنه باشیم (ابن اعثم کوفی88/6 :8988 ،؛ نمر بن م احم .)811 :8919 ،در ایرن
وضعیت ،واتی در روز هفتم پیکار صفین ،عنداهلل بن بُدَیا بن ورارا خ اعری ،یکری از
سرداران شجاع علی (ع) ،از پای درآمد معاویه که بر سر جنازه او حاضر شده بود گفت
« خدایا مرا بر اشترِ ن عی و اشعثِ کندی نی پیروز بگردان» (نمر برن مر احم596 :8919 ،؛

ابن عندالنر119/6 :8985 ،؛ ابنابی الحدید .)846/2 :8661 ،معاویره ایرن دو ترن را متنفرذترین و
مؤثرترین یاران علی (ع) در ننرد می دانست .او اطالع داشت کره عراایران بریش از هرر
کسی تابع این دو هستند و با س نرانیهای آن دو سپاه علی (ع) ممام شردند برا تارام
توان بجنگند و آب فرا

را پس بگیرند .خود اشعث بررای نشراندادن پایرداریاش در
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جنگ سرش را برهنه کرد (ابناتینه دینروری .)852/8 :8981 ،النتره ایرن نگررش معاویره بره
اشعث بعدها کای تغییر کرد.
معاویه و نگرانی از دیگر سرداران علی (ع)
از اواسر صفین ،به تدریج تالش اشعث کم شد و وی با بیمیلری در ننردهرا حاضرر
می شد و تالش جدی از خود نشان نای داد .وی ابتدا فرمانده جناا راست بود (خلیفة بن
خیاط )881 :8982 ،ولی به دلیا عالکرد ضعیف از فرماندهی بر جناا راسرت سرپاه امرام
هم مع ول ،و به جای وی مالک فرمانده جناا راست شده برود (نمرر برن مر احم:8919 ،
912؛ ابن جوزی851/2 :8985 ،؛ ابن اثیر .)682/6 :8462 ،معاویه واتی از دلنگرانری خرویش از
برخی یاران علی (ع) یاد کرد و برای کشتنشان توطئه چید ،نامی از اشعث ننرد .معاویره
به سرداران اریشی خویش گفت که گروهی از یاران علری مررا دلنگرران و انردوهگین
کرده اند و آنان سعید بن ایس ،عدی بن حاتم ،اشتر بن حارث ،هاشم بن عتنره و اریس
بن سعد هستند (نمر بن م احم951 :8919 ،؛ ابناعثم کوفی )99- 95/6 :8988 ،و برای منارزه برا
آنان تدابیری اندیشید ،در حالی که صحنتی از اشعث ننود؛ این موضوع نشراندهنرده آن
است که ارتناطی پنهانی بین آنان برارار شده بود ،یا اینکه معاویه به هر دلیلری از بابرت
وی مطائن بود و احساس میکرد از وجود او میتواند برای اهدافش بهرهمند شرود .در
نامهها ی اشعث به معاویه هم تاایال ضانی به سات و سوی وی دیده میشد .معاویه
در اواسر صفین نامه ا ی به اشعث نوشت و از وی به عنوان بر رگ عراایران تعریرف و
تاجید فراوان کرد و کوشید این سردار متنفذ یاانی را با اندیشههای خویش هاراه کند.
اشعث در پاسخ به وی و نی در دیدار با عتنه ،برادر معاویه ،اظهار داشت ،دلیا حاایت
او از علی سکونت در عراق است (نمرر برن مر احم914 :8919 ،؛ ابرناتینره دینروری:8981 ،
.)861/8

تحلیا پاسخ اشعث به معاویه نشان میدهد که وی به حق و باطا اهایتری ناریداد.
آشکار بود که وی روش و منش علی (ع) را انول ندارد و م الفت برا امیرر مؤمنران بره
صالا ااتدار و نفوذش ننود .دننالهروهای این سردار بانفوذ هاه عراای بودند و م الفت
با رهنر عراایان ،امیر مؤمنان (ع) ،به مواعیت انیلهای ضربه میزد .او از اواسر صفین به
بعد هیچ تالش جدی نظامی نداشت و با بیمیلی به پیکرار ادامره مریداد .وی در طرول
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صفین از عدل علی (ع) هم در رنج بود .امام به پایگاه انیلهای اشعث توجهی نداشرت و
آن حضر با توجه به بی میلی وی به ننرد مسئولیتش را به دیگران واگذار کرد؛ با اینکه
در مسیر صفین وی به ساالری جناا راست سپاه امام انت اب شده بود ،بعدا برکنار شرد
و در لیلکاالرررر مالک و ابنعناس فرماندهی دو جناا را بر عهده داشرتند و علری (ع)
در الب سپاه و فرمانده کا بود.
سخنرانی اشعث در لیلاالرررر و عزم اشتر در حمله سرنوشتساز
شروع تقابا جدی اشتر و اشعث مربوط به حاله سرنوشتساز و هارهجاننره علری
( ع) بر شامیان بود .ارار بود با این حاله کار شامیان تاام شود و فتنره آل امیره در شرام
فرو ری د .تضاد نظر اشعث و اشتر هم در حاله سرنوشتساز ناایان شد.
در لیلاالرررر با مقاومت شامیان و اوجگیری درگیریهرا زمینره بررای عالریشردن

اندیشه های اشعث فراهم شد .کشتار شدید سپاه عراق و شام و اوجگیری ننرد منجر بره
واکنش اشعث شد .در لیلاالرررر ،که بیش از یک شب بود ،جنگهایی هولناک رخ داد
و این موضوع واکرنش اشرعث برن اریس را بره دننرال داشرت .وی پرس از شرب اول

لیلاالرررر در میان اوم خود به پا خاست و س نرانی کررد و از کشرتار اعرراب اظهرار
نگرانی کرد .اشعث گفت اگر ما از جنگ دست برنرداریم نسرا عررب نیسرت و نرابود
می شود .وی هاچنین اظهار کرد که اگر اعرابِ عراق نرابود شروند دهقانران ایرانری بره
دختران و زنان عرب چشم طاع خواهند دوخرت و اگرر اعرراب شرامی از برین برونرد

رومی های شام به ناموس عرب های آن سرزمین چشم طاع خواهنرد دوخرت (نمرر برن

م احم .)918 :8919 ،وی در حساسترین و بحرانیتررین لحظره روی مسرئلهای انگشرت
گذاشت که اعراب به آن حساس بودند و ایرن سر نان از زبران انسران برانفوذی چرون

اشعث آن هم بعد از کشتار لیلاالرررر نایتوانست بیترسثیر باشرد .در واارع ،خطنره او
وضعیت فکری دست کم برخی نیروهای امام را تحت تسثیر اررار داد و باعرث شرد روز
بعد در برابر دعو

معاویه به حکم ارآن دست از پیکار بکشند و از علی (ع) ب واهنرد

تن به حکم ارآن دهد و پیکار با فاسقان را واگذارد .بررعکسِ اشرعث ،اشرتر از شرنیدن
خنر حاله سرنوشتسازِ علی (ع) بسیار خوشحال شد و برای آمادهکردن یارانش چنرین
خطنه خواند:
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صررفهایترران را مررنظم کنیررد .خرردایتان رحاررت کنرراد  ...سررپاس خرردای را کرره
پسرعاوی خویش را در میان ما نهاد  ...به من نگاه کنید .چون تنور جنرگ گررم
شود و گَرد از صحنه جنگ برآید و نی ه ها بر هم شرکند و اسرنان بره زیرر پرای
چابکسواران به تکاپو درآیند از من اطاعت کنید و به دننالم باشرید (هاران919 :؛

ابناعثم کوفی.)821/6 :8988 ،

در عاا هم در حاله سرنوشتساز فعرالیتی بریش از سرایر روزهرای ننررد داشرت،
چنان که سه نی ه را در سینه شامیان شکست و پیاپی یارانش را تشویق میکررد و بعرد از
خسته شدن آنان به سراغ دستههای م تلف سپاه امام رفت و با جاعکرردن داوطلنران برا
شور و هیجان ننرد را ادامه داد تا اینکه نشانههرای شکسرت شرامیان ظراهر شرد .لحرن
س نان اشتر به سنکی بود که داوطلنران را بره ننررد تشرویق مریکررد .او در ایرن راه از
حساس بودن مواعیت و تسثیر آن بر سرنوشت مسلاانان س ن میگفرت و بره رزمآوران
گوش د می کرد« :پدر ،مادر ،عاو و ع ی انم فدای شاا باد! کوشش کنید با ترالش خرود
دین را مسلر سازید» .ابنابی الحدید در توصیف ننردهای شرورانگی مالرک و ترالش او

در لیلاالرررر مینویسد « :به گاانم خداوند در میان عرب و عجم شجاعتر از اشرتر بره
غیر از استادش علی نیافریده است» (ابنابیالحدید.)589- 586/5 :8661 ،

اصرار اشعث بر ترک جنگ و تالش اشتر بر ادامه آن
پس از آشکارشدن ن ستین نشانههای شکسرت شرامیان ،و هاچنرین پرس از اینکره
جاسوسان معاویه خ نر س نان اشعث را به گوش وی رساندند ،او به توصیه عاروعاص
دستور داد سپاهیانش ارآنها را بر سر نی ه کنند تا در ادامه پیکرار برین یراران علری (ع)
اختال

افتد .این پیش بینی عارو صحیح بود .گروهی از صحابه علی (ع) هارراه اشرتر

ممرانه جنگ را ادامه میدادند ،در حالی که اشعث و یرارانش اصررار برر تررک ننررد و
بازگشت مالک و هاراهانش داشتند .برخی هم در این مواعیت موضع خاصی نداشرتند.
اشعث با یارانش نه تنها دست از جنگ کشیدند ،بلکه بدین بهانه که در وضرعیت جدیرد
ننرد با شامیان گناه است و نناید با حکم خدا بجنگند و با دعو کنندگان به کتاب خردا
ننرد کنند ،علی را محاصره کردند و خواستار بازگرداندن مالرک و نیروهرای هارراه وی
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شدند .از آن سوی ،اشتر در برابر سفیر و فرستاده علی (ع) ،ی ید بن هانی ،اصرار داشت
که به وی مهلت داده شود تا کار ننرد را یکسره کند و بعد از دو بار رفتوآمرد ی یرد و
زمانی که جان علی (ع) را در خطر دید ،برخال میلش ،بازگشت .پس از بازگشرت برا
طرفداران اشعث و خود او درگیری س تی پیدا کررد (دینروری841 :8661 ،؛ طنرری:8461 ،

21/2؛ ابنمسکویه رازی291/8 :8614 ،؛ ابنجوزی .)858/2 :8985 ،وی اصرار داشت اجازه دهند
تکلیف جنگ را یکسره کنرد و آنران گفتنرد کره در ایرن صرور

در گنراه ترو شرریک

می شویم .اشتر به آنان گفت به شاا نیرنگ زدهاند و شاا هم در دام آنان گرفتار شدهاید؛
آنان حاال که می بینند بر ایشان چیره میشوید به ارآن روی آوردهانرد (ابرنجروزی:8985 ،

858/2؛ نمر بن م احم ،)948 :8919 ،ولی طرفداران اشعث س نان مالک را نپذیرفتند و انا
از آن هم از علی نپذیرفته بودند .مالک آنان را دنیادوست خواند و گفت دیگر هریچگراه
روی ع ن واهند دید و حتی کار بدان جا رسید که به روی اسبهای یکدیگر تازیانه
زدند و امام علی (ع) به آنها ندا داد که بس کنید.
درگیری اشتر و اشعث بر سر مفاد عهدنامه صلح
در تنظیم عهدنامه صلح نی درگیری ادامه یافت و در حالی که طرفداران و هاراهران
معاویه اصرار داشتند اصطالا «امیرالاؤمنین» برای علی (ع) ذکر شود دوستداران معاویه
بدان اعترا داشتند و میگفتند باید برای علی و معاویه با مواعیتهایی مسراوی هریچ
اصطالحی ذکر ن شود .این در حالی بود که مهاجران و انمار امام (ع) را به عنوان خلیفه
مسلاانان انت اب کرده بودند .تا زمانی که اشعث عکسالعالی نشان نداده بود ،امیرد آن
بود که شامیان به ذکر اصطالا «امیرالاؤمنین» برای علی در عهدنامه راضی شروند ولری
با م الفت اشعثِ متنفذ در سپاه عر اق با اید ایرن اصرطالا بررای حضرر
برای جلوگیری از اختال

امیرر (ع) و

بیشتر ،امام پذیرفت این عنوان ،که حق مسلّاش بود ،حرذ

شود و در این باره به عهدنامه حدینیه استناد کرد کره رسرول خردا برا اینکره اصرطالا
«رسول اهلل» حقش بود آن را حذ

کرد و فرمود حرذ

آن ضررری بره رسرالت ایشران

نایزند (واادی .)681/5 :8914 ،النته تفراو ایرن دو عهدنامره ایرن برود کره در عهدنامره
حدینیه هیچ مسلاانی اصرار بر حذ اصطالا «رسولاهلل» از کنار نرام پیغانرر نداشرت.
عنداهلل بن ابی و مغیرة بن شعنه هم از حاضران در حدینیه بودند ،ولی جرئت جسرار
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و دخالت در طرز نگارش عهدنامه به نفع اریشریان مکره را نداشرتند .در حرالی کره در
ماجرای حکایت ،اشعث هم که در سلک یاران علی (ع) بود ،اصرار بر حذ اصطالا
«امیرالاؤمنین» از کنار نام علی داشت و این موضوع باعث رنجش بیشتر خرواص علری
(ع) می شد .اها انله بودن معاویه و یرارانش و ترفنردهای او زمینره را بررای جسرار
اشعث فراهم می کرد .مالک از اظهارنظر تند و بیادبانه اشعث ،که آمرانه به علی دسرتور
می داد اصطالا «امیرالاؤمنین» را از کنار نامت در عهدنامه ب دای ،برهشرد

خشراگین

شد و خطاب به وی گفت« :به خدا سوگند ای یکچشم! که در نظر گرفتم شاشیر خود
را از خون تو سیراب سازم .چه مردمی را کشتهام که از تو بدتر ننودند و من میدانم کره
تو ج فتنهجویی نظری نداری» (یعقوبی ،بیتا .)814/5 :امرا براز هرم علری (ع) وی را آرام
کرد .در وااع ،آنچه مالک را راضی به انعقاد عهدنامه کرده بود ،رضایت علری (ع) بردان
بود .وی در این باره گفت اگر امیر مؤمنان بردان (تررک جنرگ) راضری شرده مرن هرم
راضیام (نمر بن م احم.)945 :8919 ،
نظر اشتر و اشعث درباره پیماننامه
اشتر ،که تالشهای خود و سایر مجاهدان را بر باد رفته میدید ،بسیار ناراحت بود و
به مذاکرا حکایت خوش بین ننود .او در اثنای جنگ و در زمانی که نااینده علی (ع)
ممرانه از وی میخواست بازگردد گفت این (ارآن بر سر نی ه کرردن) کرار پسرر نابغره
( عارو بن عاص) است .با توجه به نقش عاروعاص در ایجاد تفراه در سپاه امرام (ع)،
مالک از دست وی عمنانی بود و به هنگام انت اب حکم بره امرام گفرت مررا در برابرر
عاروعاص بدار که به خدا سوگند چون چشام بر وی افتد او را بکشم (هاان218 :؛ طنری،

25/2 :8461؛ ابن مسکویه رازی296/8 :8614 ،؛ ابناثیر .)684/6 :8462 ،در زمان نگارش پیااننامه
نی وی ضان اینکه بر تنعیت کاما خویش از علی (ع) تسکید کررد ،گفرت بره عهدنامره
خوش بین نیست و دوست ندارد در متن عهدنامه از وی نامی برده شود .بنا بره روایتری،
وی گفت دست راستم از بدنم نناشد و دست چپم برایم سودی ندهد اگر در این عهدنامه
از من نامی برده شود (طنری .)22/2 :8461 ،وی ادامه داد که شاا با ایرن کرار خرود مرانع
پیروزی شدید و گول خوردید .اشعث نظری کامال متفاو داشت و معتقد بود پیروزی
آشکار نشده بود و خطاب به مالک گفت رزمیدنت فایده ای نداشت .نظرر عاروم مرردم
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برخال نظر تو بود و بهترین کار این است که عهدنامه را امضا کنی و با ما هاراه شوی.
مالک در جواب اشعث فرمود من به دلیا دنیاطلنی ترو و نیر آخرر گریر یا از ترو
رویگردانم و با تو هاراه نای شوم ،با وجود این معتقدم علی (ع) ج به راه حق و عدالت
نای رود و مطیع وی هستم .بعد از عهدنامه حکایت ،اشعث آن جایگاه و من لتی را کره
اشتر در لیلاالرررر داشت به دست آورد و او برود کره عهدنامره را برا آب و تراب برر
دستههای سپاه امام و معاویه خواند و انا از آن هم او بود که از یاران معاویه پرسید که
منظورتان از حُکم ارآن چیست؛ و خواسته آنان درباره انت اب دو حَکَم را به اطالع امام
علی ( ع) و یارانش رساند و اصرار کرد که دعو

و خواسته آنان پذیرفته شود.

دیدگاه علی (ع) درباره اشتر و اشعث
نظر امام علی (ع) درباره عهدنامه حکایت و ننرد با معاویه مشابه نظر مالک اشتر بود
و برای جلوگیری از تفراه و بههم ری تگی سپاه ناچار شد برخال میا النری عهدنامره
صلح با معاویه را بپذیرد .امام وااعبینانهتر میکوشید احساسی عاا نکند و هاگان را آرام
کند .واتی به آن حضر گفتند اشتر به عهدنامه راضی نیست و ج به جنگ با دشان به
چی دیگری نایاندیشد گفت ولی اگر وی بنیند که من راضیام راضی شود (هاان 24/2 :؛
نمر بن م احم .)258 :8919 ،حضر علی (ع) در ادامه فرمود« :من از بابت او نگران نیستم.
ای کاش در سپاه من دو تن دیگر شنیه او می بود که نظرشران دربراره دشران چرون او
می بود ،بلکه ای کاش یک تن دیگر چون او مریداشرتم کره در آن صرور برار گرران
فرماندهی شاا بر من سنک میشد و بره اصرالا برخری کژرفتراریهرای شراا امیردوار
میشدم» (ابناثیر .)655/6 :8462 ،بعد از شهاد وی نی  ،او را استثنایی خواند« :کوهی جدا
از دیگر کوهها و سنگی جدا از دیگر سنگها» (نهجالنالغه ،کلاه امار  ،996ص)991؛ و برایش
درخواست آمرزش کرد« :مردی که حکومت ممر را بدو دادیم مملحتجوی ما بود ...
خدایش بیامرزاد و پاداشش را دوچندان گرداناد» (نهجالنالغه ،نامه  ،69ص.)614

برخال

مالک ،اشعث م الف علی (ع) و اندیشه وی بود و حتی تارام طرراهرا و

برنامههای ایشان را بر هم می زد .به هاین دلیرا برود کره امرام در اوج نفراق اشرعث و
خرابکاری های وی ،ضان خطنه ای در ذم او لعنتش کرد« :لعنت خدا و لعنتکننردگان
بر تو باد منافق کافرزاده» (نهجالنالغه ،خطنه  ،84ص .)58امام که فحاشی خروارج را تحارا

تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت 014 /

میکرد (نهج النالغه ،کلاه امار  ،951ص )961و از یارانش میخواست با آنان تنردی نکننرد،
یا زمانی که ضربه خورد توصیه کرد فقر یک ضربه بره ضراربش ب ننرد (یعقروبی ،بریترا:

 )585/5به اشعث به دالیلی بدبین بود ،از جاله :توارع زیراد وی ،ارتنراطش برا معاویره،
بازداشتن هواخواهانش از یاری علی (ع) ،اختال انداختن بین خوارج و امام در زمرانی
که توافق برای ننرد با معاویه بین آنان ایجاد شده بود و  ....تقرینا جایگاه و نقش اشعث
در دوران علی (ع) را عنداهلل بن ابی در دوران رسول خدا (ص) ایفا میکرد .فرزنردان و
نوههای اشعث نی عناد پدر و جدشان با اها بیت (ع) را ادامره دادنرد؛ هارانگونره کره
فرزند مالک هواخواه اها بیت رسول خدا (ص) بود و حتی نوادگان وی دستکم حس
ضد اموی داشتند و در ایامهای ضد اموی شرکت میکردند.

نتیجه
نقش و عالکرد مالک اشتر و اشعث بن ایس در دوران خالفت علری (ع) نارود دو
رویکرد سیاسی متفاو
عر

متنفذ در کوفه بود که هر کدام در زمانی خاص مرواعیتی بررای

اندام یافت .مالک انا از صفین و در اوایا آن پیکارِ ب رگ صراحبنفروذ برود و

اشعث از ماجرای حکایت به بعد مواعیت ماتازی به دسرت آورد .اوج تضراد دیردگاه
این دو در ماجرای مذاکرا

مر بوط به عهدنامه حکایت در پایان معرکه صفین برود .در

آن مذاکرا  ،مالک بر اطاعت از علی (ع) و ادامه ننرد اصرار داشرت و پرس از شرروع
نگارش پیااننامه معتقد به ذکر اصطالا «امیرالاؤمنین» برای علی (ع) بود ،در حالی کره
اشعث معتقد به حذ

اصطالا «امیرالاؤمنین» از کنار نام علی (ع) در نگارش عهدنامره

حکایت بود .هاچنین ،وی م الف اوامر علی (ع) بود و بر ترک جنگ و پاسرخ مثنرت
دادن به درخواست معاویه اصرار داشت و به محاصره حضر
این ااداما ِ اشعث ،زمینه برای اعتراضا

علی (ع) دستور داد .برا

بعدی خوارج ،کره امرر برر بسریاری از آنران

مشتنه شده بود ،فراهم شد.

پینوشتها
 .8مدتی که در نهاوند ایرانیان در حمارهایشان بودند طوالنی شد ولی اصا ننرد و درگیری کوتاه بود.
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 .5امام در کوفه ضان خطنه ای در نکوهش اشعث با تسکید بر خیانت اشعث به اومش فرمود« :آن کس
که کسان خود را به دم شاشیر بسپارد و مرگ را به سر آنران آرد سر اوار اسرت کره خرویش وی
دشانش دارد و بیگانه بدو اطاینان نیارد»؛ نک :.نهجالنالغه ،خطنه  ،84ص.51
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ابن کریبه درنوری،
هل
امضواء ،الطبعا امولی.
ابن مسکوره الرازی ( .)2736تجارا اممم ،تصحی ::ابوالالاسم امامی ،ترران :سرو  ،ا دوم.
اصفرانی ،حمزة بن حسن (بیتا) .تاررخ سنی ملو امرض وامنبیاء ،برلین :مطبعه اورانی.
نکدی» ،در :داررةالمعکار بکزرا اسکالمی ،زرکر نظکر:
بررامیان ،علکی (« .)2736اشکع بکن ککی
محمد اظم موسوی بجنوردی ،ترران :مر ز داررةالمعار بزرا اسالمی ،ج.6
ثالفی وفی ،ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ( .)2711الغکارات ،تصکحی ::جاللالکدرن محکدا ارمکوی،
ترران :انرشارات انجمن ملی.
خلیفا بن خیاط ( .)2121تاررخ خلیفا بن خیاط  ،تحالی ::فواز ،بیروت :دار الکرب العلمیا.
درنوری ،ابوحنیفه احمد بن داوود ( .)2793اخبار الطوال ،تحالیک ::عبکدالمنعم عکامر و جمالالکدرن
شیال ،کم :منشورات الرضی.
طبری ،محمد بن جررر ( .)2693/2733الراررخ طبری ،تحالی ::محمد ابوالف ب ابکراهیم ،بیکروت :دار
ال رراا العربی ،الطبعا الثانیه.
عباسککی ،علیا بککر ( .)2733پژوهشککی پیرامککون زنککدگی و عملکککرد مالک اشککرر ،مشککرد :بنیککاد
پژوهشهای آسران کدس رضوی ،ا دوم.
مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ( .)2116مروج الذهب و معادن الجکوهر ،تحالیک ::اسکعد داغکر،
کم :دار الرجره ،الطبعا الثانیه.
مالدسی ،مطرر بن طاهر (بیتا) .البدء والراررخ ،بور سعید ،بی جا :مکربا الثالافا الدرنیا.
نصر بن مزاحم ( .)2111وکعکا صکفین  ،تحالیک ::عبدالسکالم محمکد هکارون ،الالکاهره :المنشکورات
انالکالا اسکالمی ،کا
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مکربا المرعشی النجفی.
واکدی ،محمد بن عمر ( .)2116المغازی ،تحالی ::مارسدن جونز ،بیروت :مؤسسکا امعلمکی ،الطبعکا
الثالثه.
واکدی ،محمد بن عمر ( .)2123فرو الشام  ،تصحی ::عبد اللطیف عبد الرحمن ،بیکروت :دار الکرکب
العلمیا.
واگلیری ،آل ورکا (« .)2737ابناشع » ،ترجمکه :علیا بکر عباسکی ،در :فصکبنامه تکاررخ اسکالم،
س ،23 ،1ص.239-293
رعالوبی ،احمد بن ابی رعالوا (بیتا) .الراررخ ،بیروت :دار صار.

