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7

احمد نبوی

«شرطة الخمیس» س��پاهی ويژه از افراد تحت فرمان امیرمؤمنان 7بودند که برای اولین

بار در اسالم ،به هنگام حضور امام در عراق شکل گرفت .آنان به دلیل تعهد و جایگاه خود،
هم��اره در خدمت امام بودند و در جنگها نیز نقش پیش��قراوالن لش��کر را داش��تند .در این
نوشتار به تاریخچه ،جایگاه و ویژگیهای این سپاه خواهیم پرداخت.
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مفهوم شرطه الخمیس

«خميس» به معناى لش��کر و س��پاه است؛ از این جهت

كه در آن عصر ،هر لش��کر ،به پنج بخش تقس��یم میشد:
مقدمه ،س��اقه ،میمنه ،میس��ره و قلب« 1.مقدم�ه» پيشتاز

سپاه؛ «ميسره» جناح چپ؛ «ميمنه» جناح راست؛ «قلب»

مرك��ز فرماندهى و «س�اقه» به معنای دنباله و عقبه س��پاه

است .درباره «شرطه» دو معنا وجود دارد:

 .1از ماده «ش��رط» ،به معناى عالمت و نش��ان است 2و

به گروهى از پیش��اهنگان سپاه و لشکر كه در رزم حاضر
باش��ندُ « ،شرطه» میگویند 3و در مقام نسبت دادن ،به آنان
« ُشرطى» میگويند .گویا ُشرطه همان «مقدمه» لشکر است
که چون داراى عالمات و نش��انههايى بودن��د ،به این نام
خوانده شده و با آن عالمتها شناخته میشدند 4.بنابراین

شرطة الخمیس نقش پیشقراولی را ایفا میکردند و اولین
گروهی بودند که وارد جنگ مىشدند.

«شرط» (به سكون راء) به معناى التزام به
 .2ش��رطه از ْ

كارى اس��ت 5.با توجه به این معنا میتوان شرطة الخمیس

گویا شُ رطه همان «مقدمه»
لشکر اس��ت که چون داراى
عالمات و نش��انههايى بودند،
ب��ه ای��ن ن��ام خوانده ش��ده
و ب��ا آن عالمته��ا ش��ناخته
میش��دند.بنابراین ش��رطه
الخمیس نقش پیش��قراولی
را ایف��ا میکردن��د و اولی��ن
گروهی بودند که وارد جنگ
مىشدند.

را گ��روه و نیروی ویژهای دانس��ت که به دلی��ل پیمان و
عهد در جان برکف ب��ودن ،عهدهدار مأموریتهای ویژه

بودهاند .این معنا در روایت نیز بیان ش��ده اس��ت :گروهی
که با امام شرط بهشت مىكنند.

6

همچنین از اصبغ بن نباته پرسيدند :چرا «شرطة الخميس»

نام گرفتيد؟ پاسخ داد« :ضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح»؛

ما كش��تن دش��من را ضمانت ميكردي��م و امیرالمؤمنین
پيروزي و بهشت را براي ما ضمانت ميكرد.

7

ش�رطة الخميس نخس��تین
ب��ار در جنگ جمل به دس��ت
امی��ر مؤمن��ان 7در ع��راق
تش��کیل ش��د .پ��س از این
پیکار ،گروهی از آنان پس از
س��خنراني امام 7در مسجد
جامع بصره گ��رد آن حضرت
را گرفتند.
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با توجه به معانی گفته شده ،میتوان شرطة الخمیس را «نیروی ویژه»ای دانست که به دلیل

تعه��د و جایگاه خود ،هم��اره در خدمت امام بودند و در جنگها نیز نقش «مقدمة الجیش»
یا پیشقراوالن لشکر را داشتند.

8

چگونگیشکلگیری

شرطة الخمیس نخستین بار در جنگ جمل به دست امیر مؤمنان 7در عراق تشکیل شد.

9

پس از این پیکار ،گروهی از آنان پس از س��خنراني امام 7در مس��جد جامع بصره گرد آن
حضرت را گرفتند.

10

به گزارش كشي ،بشر بن عمرو ْهمداِني چنین روایت میکند که امیرمؤمنان 7در میان

یاران حاضر شد و فرمود« :اكتتبوا في هذه الشرطة»؛ در اين گروه نام بنويسيد.

11

امام حضور در ش��رطة الخمی��س را ارزش معرفی میفرمودند؛ به گون��های که برخی از

یارانش��ان را به حضور در آن بش��ارت دادند .امیرمؤمنان 7در روز جنگ جمل به عبداهلل بن
َ
��ر َيا ا ْبنِ َي ْح َيى َف َأن َْت َو َأبُ َ
��ر َط ِة الْخَ ِم ِ
يس َح ّق ًا ،لَق َْد َأخْ َب َر ِني
وك ِم ْن شُ ْ
يحيى حضرمى فرمود« :أ ْب ِش ْ
ك َو ْاس ِم َأبِ َ
اس ِم َ
��ول ا ِ
َر ُس ُ
يس َع َلى لِ َس ِ
يس َواهللُ َس َّما ُك ْم شُ ْر َطةَ الْخَ ِم ِ
��ر َط ِة الْخَ ِم ِ
ان
هلل 9بِ ْ
يك ِفي شُ ْ
نَ ِب ِّي ِه»؛ 12ای پس��ر يحيى! بش��ارت باد که تو و پدرت از ش��رطة الخميس هستيد .پيامبر خدا از
عضويت تو و پدرت در ش��رطة الخميس خبرم داد .خداوند ش��ما را به زبان پيامبرش ،شرطة
الخميس ناميد.

امیر مؤمنان پیوس��ته از نام و جایگاه ش��رطة الخميس یاد میفرم��ود و حتی در گرماگرم

جن��گ صفين ني��ز فرمود« :يا ش��رطه الموت صب��را ،ال يهولنكم دين ابن ح��رب ،فان الحق

ق��د ظهر»؛ اي س��پاه م��رگ! پاي��داري كنيد و از دين پس��ر حرب نهراس��يد ك��ه حق قطعا
پيروز است».

13

درنگی در آمار

در متون تاریخی ،آمار نیروی های ش��رطة الخميس یکس��ان ارائه نش��ده و در تعداد آن

اختالف وجود دارد.

کشی از  5یا  6هزار نفر یاد میکند؛

14

مزی و ابنعساکر رقم  12000را ضبط کردهاند ؛

18

طبری مدعی است آمار آنان  40هزار نفر بوده است.

19

ای��ن آمار که تماما ناظر به فراوانی نیروهای ش��رطة الخميس اس��ت ،ب��ا تنهایی و غربت

ماهه��ای پایانی حیات امی��ر مؤمنان 7همخوانی ندارد؛ زیرا تاری��خ اذعان دارد که امام پس
از نبرد صفین ،از بیوفایی و ش��انه خالی کردن س��ربازانش در کوفه گالیه داش��ت و آنان را

«م��رد نمايان نامرد!» و «كودكصفتان بىخرد» توصیفک��رد و دردمندانه آرزو میکرد که
ای کاش با آنان آش��نا نمیشد چرا که با نافرمانى و ذلّتپذيرى ،رأى و تدبير حضرت را تباه
ساختند.

20

اگر آمار ارائه ش��ده از کش��ی و مفی��د را بپذیریم و به تعداد  5یا  6ه��زار نفر تکیه کنیم،

ای��ن آم��ار را باید ناظر ب��ه آغاز ش��کلگیری آن ،در مقطع زمانی پیکار جم��ل تحلیل کرد.

بدیه��ی اس��ت صرف نظ��ر از احتم��ال ریزش برخ��ی از سس��ت ایمانان از ص��ف نیروهای
ویژه ،نباید این نکته را از نظر دور داش��ت که بس��یاری از نیروهای ش��رطة الخميس به دلیل
پیش��قراولی به ش��هادت رس��یده ،یا مجروح ش��دند .آمار ارائه شده از ش��هدای صفین مؤید

این مدعاست.

به گزارش ابن اعثم ،در سپاه  90هزاری امام 800 ،مرد از انصار 900 ،مرد از صحابه حاضر

در بیعت رض��وان و  80مرد صحابه بدری حاضر بودند 21.پیکار صفین هفت ماه پس از پایان
پیکار جمل و در آغاز صفر سال  37هجری روی داد .به گزارش مسعودی (متوفی 345ق)،

22

مقدس��ی (متوف��ی 507ق) 23و ابنجوزی (متوفی 597ق) 24در این جنگ  70هزار نفر کش��ته

ش��دند و در این میان ،آمار ش��هدای س��پاه امیرمؤمنان 25 7هزار نفر بود که  25نفر از آنان
صحابه بدری بودند 25.ذهبی  65نفر از ش��هدای صف نیروه��ای امام علی 7را از صحابهای

میداند که در بیعت رضوان حضور داشتند.

26

از این رو طبیعی اس��ت که پس از نبرد صفین ،بیش��تر نیروهای شرطة الخميس به شهادت

رس��یده باش��ند 27و نقل ابن س��عد در طبقات درباره آمار  12هزار نفری سپاه امام حسن 7و
نامیدن آنان به عنوان شرطة الخميس روا نیست.

28
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شیخ مفید 15و برقی 16به  6هزار نفر اشاره میکند؛

17
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ویژگیها

شرطة الخمیس از نیروهای نخبه ،باایمان ،سختکوش و گوش به فرمان تشکیل شده بود

که در دوران س��خت حضور امام در عراق ،در خدمت ایشان قرار داشتند .حضور چهرههای

برجس��ته اس�لام در این لشکر ،گواه ش��وکت و عظمت آن اس��ت .اعضای این سپاه ،به دلیل
داش��تن ویژگیهای برجسته ،از امتیاز خاصی نسبت به س��ایر نیروها برخودار بودند .اصبغ بن

نباته در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه امام نزد شرطه الخمیس ،چنین گفته است:
َ
ُول لَ َنا تَشَ َّر ُطوا َف َوا ِ
ان َيق ُ
هلل َما
«أ َّن ُس ُيو َف َنا َكان َْت َع َلى َع َوا ِت ِق َنا َف َم ْن َأ ْو َمى ِإلَ ْي ِه َض َر ْب َنا ُه بِ َهاَ ،و َك َ
اشْ ِت َر ُاط ُك ْم لِ َذ َه ٍب َو لاَ لِ ِف َّض ٍة َو َما اشْ ِت َر ُاط ُك ْم ِإلاَّ لِ ْل َم ْوت»؛ 29ما شمشيرهايمان بر شانههايمان بود؛
حضرت به هر كس اشاره ميكرد؛ او را از پا درمیآوردیم .او به ما میفرمود :قسم به خدای من
که با شما به طال و نقره شرط نمیکنم ،بلکه پیمان ما با شما مرگ و شهادت است.

برقی از علي بن حكم ،این سخن را در ادامه فرمایش امیرمؤمنان 7نقل میکند که فرمود:

«تشرطوا ،فإني لست أشارطكم إال على الجنة»؛ پیمان
پیامبر 9به اصحاب خود چنین فرمود:
ّ
ببندید؛ همانا من با شما جز برای بهشت پیمان نمیبندم».

30

مأموریتها

این ویژگیهای خاص ،زمینهس��از عه��دهداری مأموریتهای مهم دیگری غیر از نبرد در

میدان جنگ نیز بود .شکلگیری این نیروی ویژه ،با هدف انجام مأموریتهای خاص ،برپایی

امنیت دارالخالفه ،مقابله با ناامنیهای مناطق مختلف و حضور بهنگام در حوادث بود؛ از این
رو امام این گروه را از باایمانترین و برترین یاران خود سامان داد.

31

مهمترین مأموریت های شرطة الخمیس از این قرار بود:

 .1امنیت کوفه .این گزارش ابواس��حاق ثقفی کوفی (متوف��ی 283ق) میتواند گواه این

امر باشد:

امير المؤمنين 7هنگامى كه از صفين بازگشتند ،مالك اشتر را به محل حكومت خود در

جزيره فرستادند و به قيس بن سعد فرمودند :شما در كوفه باشيد و اداره شرطة الخمیس را به
دست بگيريد ،تا حكميت پايان گيرد و بعد به سوی آذربايجان برويد.

32
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 .2با ش��دت یافتن حمالت و غارته��اى كارگزاران

معاويه به قلمرو حکومت ،امام برای دفع هجوم وحش��یانه
و دس��تبردهای آنان ،بارها شرطة الخمیس را برای مقابله با

آنان اعزام کرد .يحيى بن صالح گويد :ياران من مىگفتند:
على 7هنگامى كه شاميان بر نواحى عراق تاختند ،شرطة

الخميس را براى جلوگيرى از آنها فرستاد ،و قيس بن سعد
را به تعقيب آنها روانه كرد و او تا اواس��ط راه شام آنها را

تعقيب نمود.

33

 .3ش��رطة الخمیس در برخی از مأموریت های ویژه،

مانند جلب مجرم 34،کمک در کشف جرم و امور قضایی
نیز حضور جدی داشتند .امام محمد باقر 7فرمود :روزى

على 7وارد مس��جد ش��د و ديد جوانى در حال گریستن
اس��ت .حضرت علت را جويا ش��د؛ جوان گفت :يا على!

ش��ريح قاضى حكمى كرده كه من نمىدانم بايد چه كنم!
پدر من ،با جمعى از دوس��تان به س��فر رفت و همه س��الم

بازگش��تند جز پدر من كه بازنگش��ت .من از آنان س��راغ
پدرم را گرفتم و ايشان پاسخ دادند كه در راه فوت كرده.
از اموالش پرس��يدم ،گفتند :چيزى به جاى نگذاشته است.

ش�رطة الخمی��س از نیروهای
نخبه ،باایمان ،س��ختکوش و
گوش به فرمان تشکیل شده
بود که در دوران سخت حضور
ام��ام در ع��راق ،در خدم��ت
ایش��ان قرار داشتند .حضور
چهرهه��ای برجس��ته اس�لام
در این لش��کر ،گواه ش��وکت
و عظم��ت آن اس��ت .اعضای
این س��پاه ،به دلیل داش��تن
ویژگیهای برجسته ،از امتیاز
خاصی نسبت به سایر نیروها
برخودار بودند.

آنها را نزد شريح بردم .همگى نزد شريح قسم خوردند كه

حرفهايشان درست است؛ ولى من مىدانم پدرم اموال
زيادى را همراه خود به سفر برد.

حض��رت فرمود تا دوباره همه نزد ش��ريح قاضی بروند.

پس همه را نزد ش��ريح بردند .حضرت فرمود :چگونه ميان

اينان حكم كردى؟ ش��ريح همه ماجرا را بيان كرد و گفت:
اين جوان ش��اهدى بر ادعايش (مال و ثروت پدر) نداشت و

ب��ا ش��دت یافت��ن حم�لات و
غارتهاى كارگزاران معاويه
ب��ه قلم��رو حکوم��ت ،ام��ام
ب��رای دفع هجوم وحش��یانه
و دس��تبردهای آن��ان ،بارها
شرطة الخمیس را برای مقابله
با آنان اعزام کرد.
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همسفران نيز همه قسم ياد كردند كه او مالى از خود باقى نگذاشته است .حضرت فرمود :هيهات!
در چنين مس��ئلهاى اين گونه حكم مىكنى؟! ش��ريح گفت :يا امير المؤمنين! چگونه بايد حكم

كنم؟ اميرالمؤمنين 7فرمود :اى ش��ريح! به خدا سوگند در ميان آنان به گونهاى حكم كنم كه

هيچ كس قبل از من اينگونه حكم نكرده است ،مگر داود پيامبر .7آنگاه به غالم خود فرمود:
��ر َطةَ الْخَ ِم ِ
يسَ ،ف َد َعا ُه ْم َف َو َّك َل بِ ِه ْم بِ ُك ِّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه ْم َر ُجلاً ِم َن الشُّ ْ��ر َط ِة»؛ ای قنبر!
« َيا َق ْن َب ُر ا ْد ُع لِي شُ ْ
شرطة الخمیس را برای حضور نزد من خبر كن و هر يك از همسفران را به يكى از آنان بسپار.

قنبر چنين كرد .حضرت به تمام آنها فرمود :آيا فكر مىكنيد من نمىدانم با پدر اين جوان

چه كردهايد؟ سپس فرمود ،آنها را از يكديگر جدا كنند و چشمانشان را ببندند و هر يك را به

س��تونى از ستونهاى مسجد ببندند .آنگاه امام 7كاتب خود عبيد اهلل بن ابىرافع را طلبيد و
فرمود :قلم و دوات را بياور و خود بر مس��ند قضاوت قرار گرفت و مردم اطراف آن حضرت
جمع شدند .حضرت فرمود :هر گاه من تكبير گفتم ،شما نيز بگوييد.

آنگاه يكی از همسفران را نزد خود خواند و چشمانش را باز كرد؛ سپس به كاتب فرمود :هر

چه اقرار مىكند ،بنويس .امام 7رو به آن مرد كرد و فرمود :چه روزى با پدر اين جوان از منزل

خارج شديد؟ چه ماهى بود؟ چه ساعتى بود؟ در كجا پدر اين جوان بيمار شد؟ چه بيمارى داشت؟

چند روز بيمارياش طول كشيد؟ چه روزى درگذشت؟ چه كسى او را غسل داد؟ و  ...مرد همه
سؤالها را پاسخ داد .پس حضرت تكبير گفت و مردم حاضر در مسجد ،همگى تكبير گفتند.

از صداى تكبير ،همس��فران ديگر به ش��ك افتادند كه مرد ا ّول همه چيز را آشكار كرده

است .آنگاه حضرت فرمود :چشمانش را ببنديد و به جاى اولش ببريد و مرد دوم را بياوريد.
پس چشمان مرد دوم را باز كردند و در مقابل امام 7نشاندند .امام فرمود :تو گمان مىكنى

ك��ه من حقيقت را نمىدانم؟ مرد دوم گفت :يا اميرالمؤمني��ن! من فقط يكى از اين جماعت

بودم و دوس��ت نداشتم او را بكشند .آنگاه به تمام ماجرا اقرار كرد .تا اينكه همه همسفران
نيز يكى يكى اقرار كردند؛ به همان صورتى كه مرد دوم اقرار به گناه كرد.

در پای��ان این محاکم��ه ،حضرت فرمودند تا ام��وال آن مرد را پ��س بدهند و خونبهاى

مقتول نيز از آنان گرفته شد .پس از اين ماجرا ،اميرالمؤمنين 7درباره نوع قضاوت حضرت

مفصل به شريح فرمود.
داود 7مطالبى ّ

35

حساسیت جایگاه شرطة الخمیس ضرورت سالمت و عدم تخطی از چارجوب مشخصی

را نیز میطلبید .گزارش ذیل ،نش��ان از نظارت دقیق ،تصمیم بجا و مجازات بیمالحظه یک

اعضای شرطة الخمیس دارد.

امام على بن ابیطالب 7افرادی از ش��رطه را فرس��تاد تا لبيد ب��ن عطارد تميمى 36را نزد

آن جناب بياورند .آنان در راه بازگش��ت ،از منزل يكى از افراد بنىاس��د گذشتند که نعيم بن

دجاجه 37هم در آنجا حضور داش��ت .نعيم برخاس��ت و لبید را از دست فرستادگان على7

گرف��ت .آنها نزد على 7آمدند و گفتند :ما لبيد را مىآورديم ،ولى نعيم او را از ما گرفت و
رهانید .على 7فرمان داد تا نعيم را که از افراد ش��رطة الخمیس بود ،احضار کرده و او را به
ان المقام معك ّ
ان فراقك
لذل و ّ
دلیل س��رپیچی مجازات کنند .نعیم گفت« :يا أمير المؤمنين ّ
لكفر»؛ 38ای امير مؤمنان! با تو زيس��تن موجب خارى مىش��ود و جدا ش��دن از تو كفر است.

على 7فرمود :واقعا چنين است؟! گفت :آرى .على 7فرمود تا آزادش كنند.

39

شیخ کلینی بدنبال این روایت ،ماجرایی نقل میکند که امام پس از مجازات نعیم و شنیدن
این س��خن از وی ،چنین فرمود :تو را بخشیدم؛ همانا خداوند میفرماید« :ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن
��يئَة»؛ 40یعنی بدى را به بهترين راه و روش دفع كن .اما س��خن تو که «با تو زيس��تن ،سبب
َّ
الس ِّ
خواری اس��ت» یک بدی است که تو آن را کسب کردهای ،ولیکن این سخن تو «جدا شدن از

شما كفر است» یک نیکی است که به دست آورده ای؛ این خوبی به جای آن بدی.

41

چهرههای شاخص

در متون رجالی و تاریخی ،از برخی چهرهها یاد ش��ده است که جزو نیروها و فرماندهان

ش��رطة الخمیس بودن��د .به دلیل اهمی��ت این موضوع ،از ای��ن افراد در قال��ب دو گروه یاد

میشود:

الف) اصحاب پیامبر9

این افراد ،پیش��تر ،از همراهان پیامبر بودند و در زمان امام علی 7جزو ش��رطة الخمیس

شدند .احمد بن ابىعبد اهلل برقى (متوفی 280ق) از صحابه زیر یاد میکند:
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س��لمان؛ مقداد بن االس��ود معروف به مقداد بن عمرو بن ثعلبه؛ ابوذر غفاری؛ عمار یاسر؛

أبو س��نان؛ أبو عمره (عامر بن مالك بن النجار انصاری)؛ جابر بن عبد اهلل انصاری؛ س��هل بن

حنیف؛ عثمان بن حنيف.

42

شیخ مفید نیز با دو تفاوت به اسامی فوق اشاره میکند :او به جای ابو عمره از«ابو عمرو» و به

جای ابوسنان از «ابوساسان» یاد میکند 43.درباره اسامی باال چند نکته الزم به یادآوری است:

این نامها متعلق به اصحاب پیامبر 9است که در زمره یاران امام جای داشتند .ابوذر(متوفی

 32هجری) ، 44مقداد(متوفی  33هجری) 45و سلمان فارسی (آخر 36هجری) 46از یاران خاص
امیرمؤمنان 7به ش��مار میروند که در دوره شکلگیری ش��رطة الخمیس حضور نداشتند،

مگر آنکه همگان در زمره کس��انیاند ک��ه با امیرمؤمنان 7همپیمان ش��دند؛ پیمانی که بر

محور پیروی از امام و عطای بهش��ت ش��کل گرفت« :تش��رطوا ،فإنا أشارطكم على الجنة و

لس��ت أش��ارطكم على ذهب و ال فضة ،إن نبينا 9فيما مضى قال ألصحابه :تش��رطوا ،فإني
لس��ت أشارطكم إلاّ على الجنة» .گویا شرطة الخمیس که در دوره خالفت امام توسعه یافته،
همان یاران نخست و همپیمان با امام همچون سلمان  ،مقداد و أبوذر باشند.
درباره نام مورد اختالف برقی و مفید باید یادآوری کنیم:

 .1درباره نام واقعی ابوعمره انصاری اختالف است؛ گویا نامش عامر بن مالك بن النجار

انصاری اس��ت 47،اما کنیه مشهورش همان ابوعمره (نه ابوعمر) میباشد .وی را از صحابه بدر

میدانند که در صفین به شهادت رسید.

48

 .2درباره ابوسنان یا ابوساسان باید دانست:

اوال در نگاه امین عاملی ،در نس��خ حدیثی و رجالی ،درباره نام او اختالف اس��ت .گاه از

این فرد «ابوسنان» و گاه «ابوساسان» یاد میشود 49و گویا این دو یکی است و در این مورد به
دلیل شباهت لفظ این دو اسم ،تصحیف صورت گرفته است.

50

ثانیا درباره این شخص اطالعی در دست نیست و افراد مختلفی به این نام معروف هستند

که بیارتباط با امیرمؤمنان 7میباش��ند .البته نصر بنمزاحم از فردی به نام أبوس��نان أسلمي

یاد کرده که گزارش��ی از عمار نقل میکند 51.در این کتاب اثر دیگری از وی نیست که این
گمنامی ،توجه به ابوساسان را تقویت میکند.

ب) صحابه امیرمؤمنان7

ـ ابوالرضی عبداهلل بن يحيى حضرمي؛
63
ـ یحیی حضرمی؛
ـ عبي��دة الس��لماني الم��رادي؛ 64او از کارگ��زاران
امیرمؤمن��ان  7بود 65.عبیده را فقی��ه و مفتیای نامیدهاند
که در مکتب امام رش��د یافته ب��ود .برخی معتقدند که در
قضاوت همسنگ شریح قاضی بود؛ 66به گونهای که هر گاه
مسئلهاى بر ش��ريح دشوار مىشد ،به عبيده ارجاع میداد.
67
عبیده در نهروان در صف یاران امام جای داشت.
62

قیس ب��ه عنوان ي��ار باوفاي
امیرمؤمنان 7وفرماندهشرطة
الخمي��س به ش��مار میرفت.
او س��االری س��پاه امام تا زمان
ش��هادت ایش��ان را ب��ر عهده
داشت .یريم بن سعد گزارش
میکند که قيس بن سعد را در
حالىكهفرماندهشرطةالخميس
ب��ود ديدم كه كن��ار دجله آمد
و وضو گرفت و س��پس پيش
رفت و با مردم نماز گزارد.
اصب��غ ب��ه عن��وان یک��ی از
فرماندهان صفین ،در محضر
عل��ى 7ای��ن س��خن را بیان
ک��رد :اى امير مؤمن��ان! تو مرا
به ش�رطة الخمیس گماشتهاى
و اعتم��ادى به من كردى كه به
ديگران نك��ردهاى؛ من امروز
از پاي��دارى و پيروزىآفرينى
خوددارى نمىكن��م؛ اما درباره
ش��اميان (بايد بگويم) كه آنها
از م��ا شكس��ت خوردهان��د (و
س��رداران نامدارش��ان هالک
شدهاند) در حالى كه در ميان ما
هنوز دالورانى باقى ماندهاند؛
اجراى فرمانت را از ما بخواه و
اجازه ده تا ما پيشروى كنيم.
على 7به او فرم��ود« :به نام
خدا پيشروى كن».
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«ح َضين بن ال ُمن ْ ِذر شیبانی رقاشی»
ثالثا ابوساسان ،کنیه ُ
اس��ت .او معروف به ابوساسان یا ابالیقظان است و بزرگ
قبیله ربیعه بود .ذهبی او را از شرطة الخمیس میداند 52.او
از امرا 53و پرچمداران س��پاه ام��ام در صفین بود 54و پرچم
قبیل��ه ربیعه به دس��ت او قرار داش��ت 55.در «معجم رجال
الحدیث» ضمن اش��اره به حضور ابوساس��ان در شرطه ،از
56
صحابی بودن او گزارش داده شده است.
به جز افراد یاد ش��ده ،ازقيس بن س��عد انصاري نیز باید
ی��اد کرد .او از اصحاب بن��ام پیامبر 9بود 57.قیس به عنوان
يار باوفاي امیرمؤمنان 7و فرمانده شرطة الخميس به شمار
میرفت 58.او س��االری سپاه امام تا زمان شهادت ایشان را بر
عهده داشت 59.یريم بن س��عد گزارش میکند که قيس بن
سعد را در حالى كه فرمانده شرطة الخميس بود ديدم كه كنار
دجله آمد و وضو گرفت و س��پس پيش رفت و با مردم نماز
گزارد 60.قیس در آغاز خالفت امام مجتبی 7فرماندهی سپاه
را عهدهدار بود .البته ادعای نویسنده طبقات که این لشکر 12
61
هزار نفری را شرطة الخمیس نامیده ،نمیتوان پذیرفت.

71
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72

ـ حبيب بن مظاهر أسدي؛
69
ـ عبداهلل بن ا ُ َسید ِکندی؛

68

ـ ابویحیی حكيم بن سعيد حنفي؛

70

ـ سليم بن قيس هاللي؛

71

ـ اصبغ بن نباته تمیمی مجاش��عی؛ 72او از یاران خاص و مورد اعتماد امیرمؤمنان 7بود که

پس از ضربت خوردن امام ،توفیق عیادت از حضرت را یافت 73.بنا بر نقل نصر بن مزاحم ،اصبغ

به عنوان یکی از فرماندهان صفین ،در محضر على 7این س��خن را بیان کرد :اى امير مؤمنان!

تو مرا به شرطة الخمیس گماشتهاى و اعتمادى به من كردى كه به ديگران نكردهاى؛ من امروز

از پايدارى و پيروزىآفرينى خوددارى نمىكنم؛ اما درباره ش��اميان (بايد بگويم) كه آنها از ما

شكست خوردهاند (و سرداران نامدارشان هالک شدهاند) در حالى كه در ميان ما هنوز دالورانى
باقى ماندهاند؛ اجراى فرمانت را از ما بخواه و اجازه ده تا ما پيشروى كنيم .على 7به او فرمود:
«به نام خدا پيشروى كن» 74.اصبغ بن نباته از أصحاب إمام حسن 7نیز به شمار میآمد.

75

ـ عباد بن نسیب؛ بخاری او را که معروف به ابوالوضی العبسی(القیسی) 76است ،از اعضای

شرطة الخمیس میشمارد.
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پینوشتها:
 .1ابن اثیر ،النهایه ،ج ،2ص .79

 « .2الشرط بفتحتين العالمه» .طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،4ص .257
ُّ « .3
الش ْر َط ُة أ ّول طائفة من الجيش تشهد الوقعة» .النهایه ،ج ،2ص .460

 .4راغب اصفهانی ،المفردات ،ص .450
الش��ريطةُ ،و الجمع ُشروط و ش ُ
َرائط .و َّ
َّ .5
��ر ُط معروف ،و كذلك َّ
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ال ُحلُو ُم الَأْ ْط َفا ِل َو ُع ُق ُ
الر َجا ِل َو لاَ ِر َج َ
ت أَن ِّي ل َ ْم أَ َر ُك ْم َو ل َ ْم أَ ْع ِرف ْ ُك ْم َم ْع ِرفَ ًة
ات ال ْ ِح َجا ِل ل َ َو ِد ْد ُ
فرمود« :يَا أَشْ��بَا َه ِّ
ت َس َ��دماً قَاتَلَ ُك ُم اهلل ُ ل َ َق ْد َم أَ ْ
َب التَّ ْه َما ِم
ت ن َدَ ماً َو أَ ْع َقبَ ْ
َو اهلل ِ َج َّر ْ
لت ُْم قَلْب ِي قَيْحاً َو ش ََ��حنْت ُ ْم َص ْد ِري َغيْظاً َو َج َّر ْعت ُ ُمونِي نُغ َ
أَن ْ َفاساً َو أَف ْ َس ْدت ُْم َعلَ َّي َرأْي ِي ب ِال ْ ِع ْصيَا ِن َو ال ْ ِخذْلاَ ِن»؛ اى مردنمايان نامرد! اى كودكصفتان بىخرد كه عقلهاى شما
به عروس��ان پردهنشين شباهت دارد! چقدر دوست داشتم كه شما را هرگز نمىديدم و هرگز نمىشناختم! شناسايى

شما -سوگند به خدا -كه جز پشيمانى حاصلى نداشت و اندوهى غمبار سر انجام آن شد .خدا شما را بكشد كه دل
من از دست شما پرخون و سينهام از خشم شما ماالمال است! كاسههاى غم و اندوه را ،جرعه جرعه به من نوشانديد

و با نافرمانى و ذلّتپذيرى ،رأى و تدبير مرا تباه كرديد» .نهجالبالغه ،خطبه .)27
 .21ابن اعثم ،الفتوح ،ص .500
 .22مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ص 256؛ مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،2ص .352
 .23مقدسی ،البدأ و التاریخ ،ج  ،5ص .207
 .24ابن جوزی ،المنتظم ،ج ،5ص .120

« .25و قتل بها من الصحابة ممن كان مع علي خمسة و عشرون رجلاً منهم عمار بن ياسر» .مروج الذهب ،ج  ،2ص .352
الرضوان ،قتل منهم ثالثة و ستّون رج ً
ال ،منهم ع ّمار» .ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج ،3ص.545
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« .11ب ِ ْش ِر بْنِ َع ْمرٍو ال ْ َه َمدَ ان ِ ِّي قَ َ
ين 7فَ َق َ
ال ا ْكتَتِبُوا فِي َه ِذهِ ُّ
الش ْر َط ِة فَ َو اهلل ِ لاَ ِغنَى ب َ ْعدَ ُه ْم إِلاَّ ُش ْر َط ُة النَّا ِر
ير ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
ال َم َّر بِنَا أمِ ُ
إِلاَّ َم ْن َع ِم َل ب ِ ِمث ْلِ أَ ْع َمال ِ ِه ْم» .رجال كشي ،ص .5
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