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چکیده
اشعث بن قیس یکی از چهره های برجسته ی قبیله ی کنده بود که در طول حیات سیاسی خود با 
اتخاذ مواضع سلبی و ایجابی، در بسیاری از رویدادهای زمانه ایفای نقش نمود. منفعت جویی های 
فردی و قبیله ای، عمده ترین شاخصی بود که رفتارهای سیاسی وی را جهت دهی میکرد. این 
انگیزه ها گاه به طرز آشکار، اشعث را در صف یاران امام علی7 می نشاند وگاه در نهان، با معاویه 

هم دست و هم داستان میکرد.
پرسشی که این مقاله حول محور آن سامان یافته این است که آیا اشعث بن قیس در توطئه ای 
که یک عنصر خارجی برای قتل امام 7 طراحی کرده بود، نقشی داشت؟ یافته های این پژوهش 
نشان می دهد که اشعث با پناه دادن به ابن ملجم که از مصر به قصد ترور امام7 به کوفه آمده 
بود و نیز با بیدار کردن او در دقایق پیش از وقوع حادثه و تحریض وی به انجام قتل، مرتکب فعل 
مجرمانه »معاونت در جرم« شد که این نقش در پرتو داده های تاریخی مورد کاوش و سنجش 

قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
سده ی نخست هجری در تاریخ اسالم، مشحون از حوادث کثیراالضالعی است که شناخت 
آنها جز از راه تحلیل سیستمی و مطالعه ی همه عوامل دخیل  در پرتو واکاوی و بازخوانی 
واقعیت  اجتماعی  نیست. ساخت  و ممکن  میسر  تاریخی-  منابع  در  مندرج  گزارش های 
تاریخی در یک جامعه قبیله ای که عمدتاً محصول هم گرایی و واگرایی قبایل و جریان های 
سیاسی حاکم میباشد، حوادث را از سه الیه ی زیرین، میانی و رویین برخوردار کرده است. 
در هر یک از این الیه ها، عوامل و کارگزارانی حضور دارند که به گاه تبیین حادثه، باید 
از فروافتادن در ورطه ی مغالطه ی »کنه و  تا  مجموعه ی آنها را مورد شناسایی قرار داد 
وجه« به دور ماند؛ مغالطه ای که در منطق پژوهشی تاریخ، اجتناب از آن، شرط التزام به 
عقالنیت روشی شمرده شده است. )سروش،1370: 13؛ ابراهیمی، 1394: 33( براین اساس، 
پژوهش گر نباید وجهی از یک پدیده را معادل با کل آن پدیده به شمار آورد و یا نقش یک 
عامل را در میان مجموعه عواملی که در پیدایش یک حادثه نقش آفرین بوده اند پررنگ 

نشان دهد و نقش سایر عوامل را نادیده بگیرد و یا از آنها غفلت نماید.
مطالعه ی سیستمی، یکی از بهترین روش هایی است که به کمک آن می توان حادثه را به 
مثابه یک مجموعه ی ارگانیک تلقی کرد و نقش هر یک از اجزای درون سیستم را مورد 
یکسانی  کارکرد  و  نقش  از  هیچ گاه  قطعات یک سیستم  است  بدیهی  قرارداد.  شناسایی 
برخوردار نیستند اما برآیند سیستم، چیزی جز کارکرد هم سوی اجزای درونی آن نیست 
که هر کدام نقش خود را چنان ایفا می کنند که سیستم دچار کژکارکردی نشود و نتیجه ی 

مطلوب حاصل گردد.
مجرمانه ی  عنوان  مرادی  ملجم  بن  عبدالرحمن  گرچه   ، علی7  امام  قتل  ماجرای  در 
»فاعل مباشر« یافت اما اقامت او در منزل اشعث بن قیس در کوفه و همراهی اشعث با 
ابن ملجم در محل وقوع جرم و نیز سخنان تحریک آمیز او در دقایق منتهی به ترور، حاکی 
از نقشی است که وی در این ماجرا به عنوان »معاون جرم« ایفا کرده است. از منظر فقه 
اسالمی، گرچه معاون جرم در نفس فعل مجرمانه نقشی ندارد اما وقوع فعل مجرمانه را 
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تسهیل میکند. )مرعشی،1375: 6( شرع مقدس اسالم بر این نکته تأکید میورزد که اگر 
کسی در کشتن فرد مسلمانی- حتی با کلمه ای- مساعدت کند، در روز قیامت از رحمت 

خدا مأیوس خواهد شد. )طوسی،1387: 285/6(
بدیهی است توجه به عوامل دیگر- در کنار ابن ملجم  می تواند بر زوایا و خبایای ناروشن 

حادثه قتل امام7 پرتوافشانی کند و نقش سایر بازیگران را در این ماجرا آشکار سازد.

1. معرفی اشعث تا خالف علی7
از  برخورداری  به سبب  که  بود  کنده  قبیله ی  اشراف  از  قیس  بن  معدی کرب  ابو محمد 
موهای ژولیده به »اشعث« ملقب شد. )عسقالنی، 1415: 239/1؛ ابن قتیبه، 1992: 333( 
قبیله ی اشعث که از تأثیرگذارترین قبایل قدرتمند یمنی در تحوالت جزیرة العرب به شمار 
میآمد، از دو طایفه بزرگ »بنی معاویه« و »بنی اشرس« تشکیل شده بود که هر کدام 
خاندان هایی را در خود جای داده بودند. )ابن سالم،1410: 305؛ ابن حزم،1403: 429؛ 

ابن عبد ربه،1372: 306/3(
پدر  و  پدر  به همراه  تعلق داشت که  بنی معاویه  از طایفه ی  بنی حارث  به خاندان  اشعث 
 )148  :1367 )اصفهانی،  داشتند.  برعهده  را  کنده  سیادت  متوالی-  نسل  -سه  بزرگش 
پیش ازاین، ریاست بر کنده در دستان خاندان دیگری از همین طایفه - به نام بنو آکل 
المرار- بود که اقتدار آنها در پی منازعات درون خاندانی فروپاشید. )ابن المثنی،1407: 47؛ 
ابن شبه،1410: 544/2؛ حتی، 1366 : 107( اشعث، مسبوق به همین سابقه بود که به 
عنوان مهم ترین بازمانده ی ملوک کنده در روزگار اسالمی، همواره سودای احیای موقعیت 

پیشین نیاکان خود را در سر داشت. )بهرامیان،1379: 47/9(
نخستین رفتار ماجراجویانه ای که از اشعث بن قیس سرزد، حمله به سکونت گاه بنی حارث 
بن کعب بود. او که به انتقام خون پدرش میخواست بر قبیله ی مراد حمله ور شود، اشتباهی 
به محل سکونت بنی حارث تاخت و در این شبیخون به اسارت درآمد و ناچار شد برای 
آزادی خود سه هزار شتر فدیه دهد. )ابن قتیبه،همان: 332( این مقدار فدیه در تاریخ عرب 
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بی سابقه بود و بعدها به ضرب المثلی در میان این قوم بدل شد. )ابن ابی الحدید،1430: 
216/1( اشعث، بار دیگر پیمان صلح و حسن هم جواری خود را با بنی حارث بن کعب 
شکست و به اسارت آنها در آمد و این بار شرط آزادی وی پرداخت دویست شتر ماده ی 
جوان تعیین شد که اشعث نیمی از آن را پرداخت و نیم دیگر بر عهده ی او ماند تا اینکه 

اسالم پیمان های جاهلی را از اعتبار انداخت. )ابن رسته، 1365: 281(
 )650-635/4 :1995,Lecker( .با اینکه پدر اشعث پیش از این به یهودیت گرویده بود
از عناصر کندی  او هم به سان پدرش و برخی دیگر  آیا  ولی به درستی معلوم نیست که 
عام  به  که  هجری  نهم  سال  در  اشعث  حال،  این  با  خیر؟  یا  بود  درآمده  آیین  این  به 
الوفود شهرت یافت، به همراه گروهی از سواران کنده به حضور پیامبر در مدینه رسید و 
مسلمان شد. )ابن هشام،1416: 177/4( اشعث و همراهانش با جامه های حریر و زربافت 
بر پیامبر وارد شدند ولی آن حضرت که از پوشش تفاخر آمیز آنها رضایت خاطر نداشت، 
دستور داد تا به نشانه ی تواضع، لباس های خود را عوض کنند. )ابن سعد،1374: 316/1؛ 

ذهبی،2004: 306/1(
اشعث گرچه در این دیدار مسلمان شد اما بر ایمان خود استوار نماند. چه، اندکی پس از 
وفات پیامبر6 بود که به همراه تیره هایی از قبیله ی کنده راه ارتداد را در پیش گرفت 
نماینده  ابوبکر  شد.  وارد  مرکزی  حکومت  با  ناسازگاری  در  از  و   )109 )بالذری،1978: 
خود- زیادبن لبید انصاری- را به یمن فرستاد تا شورشیان را به تسلیم و اطاعت فرا خواند. 
بزرگان کنده نیز دچار اختالف شدند. گروهی اظهار انقیاد کردند و جماعتی هم به رهبری 
اشعث بن قیس حاضر به تسلیم در برابر نماینده خلیفه نشدند.)واقدی،167:1410( اشعث در 
این مقاومت، سودای ملوکیت داشت و میخواست تا ریاست خود را تثبیت کند. ازاین رو تاج 
نیاکانش را بر سر نهاد و از یارانش خواست تا او را »ملک« بخوانند. )بالذری،همان: 109( او 
در مخالفت با ریاست تیم بن مّره گفت: »پدران ما پیش از آنکه قریشی و ابطحی در جهان 

باشد، پادشاهان زمین بودند«. )کوفی،1374: 35(
اشعث نیروهای تحت امرش را به مقابله با زیاد بن لبید فراخواند. او گرچه در آغاز توانست 
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ضرباتی را بر نیروهای زیاد وارد آورد اما سرانجام در برابر آنها عقب نشست و به قلعه ی 
نجیر پناه برد. )طبری، 1967: 335/1( وی همین که هزیمت یاران خود را دید برای خانواده 
و ده نفر از عمو زادگانش امان خواست و تسلیم شد و به دیگر یاران خود خیانت کرد. به 
همین سبب مورد لعن و نفرین آنها قرار گرفت و به او لقب »عرف النار« )پیمان شکن( داده 

شد. )ابن حبیش، 1412: 138/1؛ طبری،همان: 338/3(
اشعث به همراه سایر تسلیم شدگان به مدینه فرستاده شد. او در محضر ابوبکر اظهار اسالم 
کرد و به خلیفه وعده ی همکاری و معاضدت داد. ابوبکر او را بخشید و خواهرش قریبه )ام 
فروه( را به ازدواج وی درآورد. )ابن ابی الحدید،همان: 218/1؛ ابن عبدالبر،1412: 1949/4( 
خلیفه بعدها از رفتار مسامحه آمیز خود با اشعث پشیمان شد و در وقت احتضار افسوس 
می خورد که چرا در آن روز او را گردن نزد تا مانع از فتنه گری ها و ماجراجویی های وی 

شود. )مسعودی،1378: 658/1؛ یعقوبی، 1378: 18/2؛ ابن جوزی،1412: 78/4(
اشعث پس از ازدواج با خواهر ابوبکر در مدینه ماند و در روزگار خالفت عمر بن خطاب به 
همراه کندیان در فتح یرموک -در شام- شرکت کرد و یک چشم خود را در این جنگ از 
دست داد. )بالذری، همان: 141( ابوعبیده ی جراح که فرماندهی سپاه اسالم را در فتح شام 
بر عهده داشت، اشعث را برای تقویت جبهه ی قادسیه -به فرماندهی سعد بن ابی وقاص- 
به عراق فرستاد. اشعث به همراه1300 نفر از کندیان در معرکه ی قادسیه حضور یافت و 
پرچم کنده را بر دوش کشید. )دینوری،1368: 153و156( سپس به یاری هاشم بن عتبه 
در جلوال شتافت )بالذری،همان: 265( و با تأسیس کوفه از نخستین کسانی بود که در 
این پادگان شهر سکونت گزید و مجال بیشتری برای فعالیت یافت. از همین پایگاه بود که 
به جبهه ی نهاوند اعزام شد و فرماندهی جناح راست سپاه را بر عهده گرفت. )همان:302(
با رفتن شرحبیل بن سمط -یکی از عناصر برجسته ی کنده- به شام، به موقعیت اجتماعی 
اشعث در کوفه افزوده شد. او در دوره ی خالفت عثمان در کانون توجه خلیفه قرار گرفت 
و پس از ازدواج دخترش با فرزند خلیفه پیوند میان آنها وثیق تر شد. خلیفه به پیشنهاد 
فرماندار کوفه حکومت آذربایجان را به او داد )منقری،1366: 38( و اشعث در تمام مدت 

39

7
لی

م ع
اما

ل 
 قت

ای
جر

 ما
در

س 
 قی

بن
ث 

شع
ش ا

نق



خالفت عثمان در آنجا ماند. فرمانروایی او بر آذربایجان از جمله مواردی بود که نارضایتی 
مردم را به دنبال داشت و موجب سرزنش خلیفه گردید.)دینوری، همان: 194(

2. اشعث در دوران خالفت علی7
2-1. واگرایی و ناسازگاری با امام علی7

زمانی  تردید شد،  دچار  علی  امام7  به  نسبت  موضع خود  در  اشعث  که  بار  نخستین 
بود که امام7 او را از آذربایجان به کوفه فراخواند. از منظر امام7 کارگزاران عثمانی، 
اصالحی  سیاست های  پیشبرد  در  بتواند  حضرت  آن  که  نبودند  صالحی  اجرایی  بازوان 
خود به ایشان تکیه کند. عناصری نظیر اشعث بن قیس که سمبل اشرافیت قبیله ای در 
عصر حاکمیت عثمان به شمار می آمدند و به ثروت و مکنت  فراوان دست یافته بودند، 
ازاین رو  کنند.  مشارکت  او  اهداف  پیشبرد  در  امام7  با  همگام  و  همسو  نمی توانستند 
اشعث به محض اینکه حکم عزل خود را دریافت کرد همراهان و نزدیکانش را در جریان 
امر گذاشت و گفت: » علی می خواهد اموال آذربایجان را از من بستاند و من می خواهم به 
معاویه بپیوندم«. )منقری، همان: 39( در حقیقت بینش اشرافی، خویشاوندی با عثمان، 
نگرانی از اجرای عدالت از سوی امام7 و حسابرسی از اموال وی اشعث را به اتخاذ چنین 
موضعی واداشت. بااین حال، آنچه او را از اجرای نیتش منصرف کرد شماتت یارانش بود 
که پیوستن او را به شامیان مایه ی خفت و خواری خود می شمردند و مردن را بر رفتن 
به سوی معاویه ترجیح می دادند. )ابن قتیبه،1381: 127( یاران اشعث که برخی از آنها از 
نخستین وارد شدگان به کوفه بودند و در آنجا منافعی داشتند او را به رفتن به سوی کوفه 
و پیوستن به امام7 ترغیب کردند. )منقری، همان: 39( شاید نگرانی یاران اشعث از آنجا 
ناشی می شد که امام7 تلویحاً تهدید کرده بود که اگر اشعث حاضر به تسلیم و همراهی 
نشود و نیت خود را در پیوستن به معاویه عملی سازد همه اموال و دارایی هایی که از طرف 
عثمان به او عطا شده بود، به نفع بیت المال ضبط خواهد شد. )همان: 38( دراین میان 
البته نباید از دغدغه ی اشعث نسبت به حضور رقیب پر نفوذ و توانمندی چون شرحبیل 
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بن سمط کندی در جناح معاویه غفلت ورزید. بااین حال، او پس از شماتت یارانش به کوفه 
آمد و با امام7 بیعت کرد اما اظهار وفاداری او به امام7 قدری محتاج تأمل است. چه، 
مکاتبات وی با معاویه از همین زمان آغاز شد )همان،191( و ناسازگاری های او با امام7 

از این پس به فراخور احوال چهره نمود.
با معاویه آماده می کرد.  امام7 خود را برای مقابله  بازگشت که  اشعث زمانی به کوفه 
رویارویی با معاویه مستلزم آن بود که امام7 پیشاپیش به تحکیم موقعیت خود در عراق 
و نیز تجهیز قوا بپردازد. به همین منظور توجه او معطوف به سران قبایلی شد که در نبرد 
جمل حضور نداشتند. جریر بن عبداهلل بجلی و اشعث بن قیس کندی از کسانی بودند که 
امام7 از آنها خواست تا سپاه او را در برابر شامیان همراهی کنند. هر دوی آنها به حیث 
ظاهر با امام7 بیعت کردند اما روند امور موجب شد تا جریر و نیروهای تحت فرمانش 
از بدنه ی سپاه امام7 جدا شوند و اشعث نیز به رغم اکراهی که انصار و قراء نسبت به 
او داشتند، به همراهی با سپاه امام7 ادامه داد و در صفین حضور یافت. مخالفت انصار 
ابتدای بحران رده آغاز شده بود.  با اهل رده -به ویژه اشعث بن قیس- از همان  و قراء 
موقعیت ممتاز اشعث در عهد عثمان و تصرف صوافی واگذار شده در عراق که پیش از این 
در اختیار قراء بود، به عنوان چرخشی آشکار در سیاست اقتصادی عثمان در منطقه، از یاد 
هیچ یک از انصار و قراء نرفته بود. در حقیقت وجود اشعث و یارانش در سپاه امام7 مانع 
از ایجاد یک ائتالف منسجم در برابر شامیان می شد. زیرا انصار و قراء هیچ منافع مشترکی 

با اشعث و یارانش نداشتند.
در ابتدای سازماندهی سپاه بود که امام7 دستور عزل اشعث از ریاست کنده و ربیعه 
را صادر کرد و حسان بن مخدوج را به جای وی گماشت. این امر خاطر اشعث را مکدر 
کرد. چه، او خود را از رهبران قدرتمند قبیله ای می شمرد که نباید از نظر دور داشته شود. 
نارضایتی او اگر به واگرایی می انجامید تشتت را در سپاه امام7 دامن می زد و بی تردید 
چنین وضعیتی به تضعیف موقعیت امام7 در برابر معاویه می انجامید. )هیندز، 1381: 
144/9-145( دراین حال امام7 به توصیه ی مشاورانش، اشعث را بر جناح راست سپاه 
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عراق منصوب کرد تا انگیزه ی واگرایی از او ستانده شود. )ذهبی، 1413: 541/3(
گرچه در ابتدای حرکت سپاه امام7 به سوی صفین، هوشمندانه از اختالف افکنی های 
اشعث جلوگیری به عمل آمد ولی او در گرماگرم جنگ به تحریک معاویه فرصت یافت تا 
بذر تردید در ذهن لشکریان امام7 بپاشد و مانع از ادامه ی جنگ شود. در لیلة الهریر 
بود که اشعث، مردان قبیله خود را مورد خطاب قرار داد وگفت: »امروز، روز دشواری بود. 
اگر فردا به همین روش سپری شود، نسل عرب  نابود و نوامیس ما بی پناه خواهند شد«. 
)دینوری، همان: 231( جاسوسان معاویه نیز هم صدا با اشعث در میان نیروهای عراقی 
خانواده هایشان  به  نسبت  را  سربازان  تا  آوردند  میان  به  زنان  موقعیت  ناامنی  از  سخن 
معاویه  گوش  به  را  اشعث  سخنان  سخن چینان  همین که  جا(.  )همان  سازند  بیمناک 
رساندند، او شرایط را مناسب یافت تا دستور دهد قرآن ها را بر نیزه ها باال ببرند و طرفین 
را به داوری قرآن بخوانند. )منقری، همان: 661( امام7 لشکریانش را از تسلیم در برابر 
با معاویه سر و سّری داشت  سیاست عوام فریبانه ی معاویه برحذر داشت ولی اشعث که 
)یعقوبی،همان: 90/2( به همراه یاران و گروهی که بعدها به خوارج موسوم شدند، امام7 
را تحت فشار قرار دادند و گفتند: »اکنون که ترا به کتاب خدا می خوانند بپذیر. وگرنه تو 
و یارانت را به آنها تسلیم می کنیم. یا اینکه با تو چنان می کنیم که با پسر عفان کردیم«. 
)کوفی، همان: 674؛ یعقوبی، همان: 90/2(  بدین سان، اشعث سخنگوی اهداف معاویه شد 
و برای حفظ منافع خود در عراق )هیندز،همان: 146( حکمیت را بر امام7 تحمیل کرد 

و سرنوشت تاریخ اسالم را دگرگون ساخت.
دِر  از  دیگر  بار  اشعث  فرارسید،  حکمیت  برای  داوران  انتخاب  به  نوبت  که  بعد  در گام 
ناسازگاری وارد شد و نسبت به انتخاب گزینه های مورد نظر امام7 -عبداهلل بن عباس 
و مالک اشتر- اعتراض کرد و با پشتوانه ی گروهی جاهل، ابوموسی اشعری را بر امام7 
بر  او  اصرار  ساخت.  فراهم  اسالم  جهان  بر  را  امویان  سلطه ی  مقدمات  و  نمود  تحمیل 
انتخاب ابوموسی ناشی از حسادت و عداوتی بود که نسبت به مالک اشتر - حامی پرشور 
امام علی7- می ورزید. )منتظرالقائم،1380: 243( بی جهت نیست که طه حسین با عنایت 
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به رفتارهای ناسازگارانه ی اشعث در سپاه امام علی 7 ، این احتمال را در میان آورده است 
که شاید او مجری توافقاتی بود که پیش از این با معاویه به عمل آورد. )حسین، 1367: 100(

واگرایی های اشعث محدود به صفین نماند. هنگامی که امام7 برای سرکوب خوارج به نهروان 
می رفت به ناچار اشعث را هم با خود برد تا در غیاب او جبهه ی جدیدی را در کوفه نگشاید. 
چه، او در این زمان از نفوذ فراوانی در میان کوفیان برخوردار بود. )الجاسر،1971: 129( پس از 
پایان نبرد نهروان، امام7 سپاهیانش را برای رویارویی با شامیان فراخواند. اشعث بار دیگر 
ندای مخالفت سرداد و گفت: »نیروهایمان تمام شد؛ زره هایمان پاره گشت، شمشیرهایمان 
شکست و نوک نیزه هایمان خم شد. ما را بازگردان تا سالح و نیروی بیشتری برای پیکار با 
دشمن برگیریم«. )ابن هالل ثقفی،1371: 27( در اینجا بود که امام7 او را »عرف النار« 
)پیمان شکن( خواند. )بالذری،1417: 379/2( این لقب یادآور صفتی است که پیش از این 

در بحران رّده به او داده شده بود. )ابن حبیش،همان: 138/1(
خطبه ها  در  او  کالم  بریدن  و  امام7  به  خود  مکرر  اعتراض های  با  این  از  بعد  اشعث 
وسخنرانی ها می کوشید تا موقعیت ایشان را تضعیف کند و در متابعت مردم از آن حضرت 
ایجاد خلل نماید. گاه او را مورد سؤال قرار می داد که چرا به شیوه ی عثمان عمل نمی کند 
مالمت  را  حضرت  آن  کوفه  مسجد  در  فتنه جویانه  گاه  و   )186-185 )ثقفی،1371: 
نپرداخت.  به احقاق حق خود  پیامبر6  از  بعد  اگر راست می گوید چرا  می کرد که 
و  آراء  گاه  بلکه  نبود  این  به  محدود  او  ناشناسی  حد   )190-189/1  :1403 )طبرسی، 
تصمیمات فقهی و قضایی امام7 را تخطئه می کرد )شوشتری، بی تا: 114؛ ابن بابویه، 
1413: 62/2( و سیره ی عادالنه ی آن حضرت را در برخورد با موالی و عجمان با تعصب 

عربی خود به زیر سؤال می برد. )ابن ابی الحدید،همان: 74/19(
اشعث که پیش از این امام7 را به پذیرش حکمیت واداشته بود، روزی به قصد تشویش 
اذهان در مسجد کوفه برخاست و خطاب به امام7 گفت: »روزی ما را از پیروی حکمین 
بازداشتی و روز دیگر ما را به تبعیت از آنها فرمان دادی. ما نفهمیدیم که باالخره صالح 
ما در کدام است«. امام7 با پاسخی کوبنده او را بر جایش نشاند و گفت:» لعنت خدا 
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برتو باد. تو از سود و زیان چه می دانی؟« )همان،219/1؛ اصفهانی، بی تا: 159/8( سپس 
متکبِر  او گرفت: »ای  به  نسبت  تنفر  اشعث سخن گفت که کالمش رنگ  با  به گونه ای 
متکبرزاده، منافِق منافق زاده! یک بار در عهد کفر اسیر گشتی، بار دیگر در حکومت اسالم 
به اسیری درآمدی و هر بار نه مالت به تو سودی بخشید و نه تبارت به فریادت رسید. 
آن که کسان خود را به دم شمشیر سپارد و مرگ را به سر آنان آرد سزاوار است که خویِش 
وی، دشمنش دارد و بیگانه بدو اطمینان نیارد«. )نهج البالغه/ خطبه 19( بی ادبی او نسبت 
به امام7، حّد یقفی نداشت. گفته اند که او با گروهی از خوارج به قصد استهزاء امام7، 

با سوسماری بیعت کردند و آن را امیرالمؤمنین خواندند. )کلینی، 1382: 318/1(
2-2. معاونت در قتل

بلکه  نبود  یادشده  موارد  به  محدود  اشعث  و  امام7  میان  روابط  در  تیرگی  و  اختالف 
ریشه ی بسیاری از پریشانی ها و نابسامانی ها در روزگار حاکمیت امام7 علی به اشعث 
بازمی گشت. )مهدوی دامغانی، 1379: 392/1( گستاخی اشعث به جایی رسید که در یک 
نوبت آشکارا، امام7 را تهدید به قتل کرد. )ذهبی، 2004: 40/2-41( روزی که او به 
ضرب و شتم قنبر - دربان امیرالمؤمنین - پرداخت، مورد مؤاخذه قرار گرفت و چون کار 
به مشاجره و پرخاش کشید، اشعث امام7 را تهدید به قتل کرد. در آن روز امام7 به 
او پاسخ داد: »من از مرگ بیمی ندارم، خواه او بر من درآید و خواه من بر او وارد شوم«. 
)اصفهانی،1380: 52( طولی نکشید که این تهدید در همکاری با ابن ملجم مرادی که از 

مصر به قصد از میان  برداشتن امام7 به کوفه آمده بود، عملی شد.
ابن ملجم که از قبیله ی بنی مراد بود، در روزگار خلیفه ی دوم به همراه عمرو بن عاص 
احکام  و  قرآن  دیار  آن  مردم  به  و  شد  ماندگار  آنجا  در  و  کرد  شرکت  مصر  فتح  در 
به همراه  امام7 علی  ابتدای زمام داری  او در  می آموخت. )سمعانی، 1408: 451/1( 
گروهی از خویشاوندان به مدینه آمد و با آن حضرت بیعت کرد. )بالذری، 1417: 26/3( 
گزارش هایی در دست است که در نبرد صفین حضور یافت و در رکاب امام7 شمشیر 
زد )ابن عساکر، 1415: 554/42؛ سمعانی، همان:451/1( ولی پس از ماجرای حکمیت 
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از صف یاران امام7 جدا شد و به خوارج پیوست. )عسقالنی،همان: 100/3( بااین حال، 
منابع تاریخی از همراهی او با خوارج در نهروان، گزارشی را در خود منعکس نکرده اند.

آن  قتل  مأموریت  انجام  پذیرش  امام علی7،  با  مواجهه  ملجم در  ابن  نخستین تحرک 
حضرت بود. دوستان دیگرش - برک بن عبداهلل تمیمی و عمروبن بکر تمیمی- نیز به ترتیب 
عهده دار مأموریت از میان برداشتن معاویه و عمروبن عاص شدند. )مفید،1399: 16( ابن 
ملجم برای اجرای نقشه ی خود از مصر به کوفه آمد و در منزل اشعث بن قیس سکنی 
گزید. )یعقوبی، 1378: 138/2( گفته اند او از طریق هم پیمانی یا خویشاوندی - از ناحیه ی 
مادرش- با قبیله ی کنده ارتباط داشت. )بالذری، 1417: 28/3؛ مادلونگ، 1377: 423( 
ابن ملجم نقشه ی  تا  او زمینه ای فراهم کرد  از  با پناه دادن و پذیرایی  هرچه بود، اشعث 
خود را عملی سازد. بنا به گزارش یعقوبی، عبدالرحمن نزدیک به یک ماه در منزل اشعث 
ماند و در این مدت شمشیر خود را تیز می کرد. )یعقوبی، 1378: 138/2( بعید است که 
اشعث در طول این مدت از انگیزه و نیت او بی خبر مانده باشد. چه، اوالً یک ماه دوری 
از خانواده و ماندن در یک شهر غریب، بی آنکه به ظاهر، وقت او صرف کار خاصی شود، 
می توانست خودبه خود برای شخص میزبان پرسش  برانگیز شود. دیگر اینکه آیا تیزکردن 
بود؟  ماه صرف زمان  به معنای ظاهری آن حمل شود، مستلزم یک  اگر  شمشیر، حتی 
بدیهی است سخن یعقوبی تنها ناظر به وجه ظاهری امر نیست، که آن کار به نوبه ی خود 
محتاج به زمان اندکی است، بلکه در معنای موسع، آنچه از این گزارش مستفاد می شود 
تمهید مقدمات و آماده شدن ابن ملجم برای اجرای منویات خویش است. از این منظر، 
اما  می کرد  زمینه چینی  خود  نقشه ی  پیاده کردن  برای  ماه  یک  طول  در  مهمان  چگونه 
میزبان از تحرکات او بی خبر ماند؟ حتی اگر تعبیر »تیزکردن شمشیر« را به معنای ظاهری 
آن حواله کنیم. آیا در ذهن شخص میزبان )اشعث( این پرسش ایجاد خلجان نکرد که 
مهمان او فاصله ی طوالنی مصر تا کوفه را به قصد کشتن چه کسی طی کرده است که 

اکنون شمشیرش را برای او تیز می کند؟
با عنایت به رفتارهای پیشین اشعث نسبت به امام علی7 و تهدید آن حضرت به قتل، به 
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نظر می رسد که او نه تنها میزبان غافلی نبود بلکه از نیت ابن ملجم به خوبی آگاهی داشت و 
مراقب اجرای آن هم بود. این موضوع در رساله ی یکی از اباضیان معاصر چنان مورد توجه 
قرارگرفته که در آن، تمام توطئه به اشعث نسبت داده شده است. )شهیدی، 1383: 160( 
رفتار اشعث در پناه دادن به ابن ملجم که پس از یک ماه اقامت در منزل او به عنوان مباشر 
قتل امام علی7 عمل کرد، پژوهش گران دیگری را نیز به این درک و دریافت کشانده است 
که طرح ترور امام7 توسط اشعث طراحی شده )بیضون، 1379: 124( و یا دست کم، او 
یکی از توطئه گران قتل آن حضرت بوده است. )معروف الحسنی،1370: 489/1( این مدعیات 
زمانی تقویت می شود که آنها را در کنار سخن تحریک آمیز اشعث در شب حادثه ی قتل 
امام7 قرار دهیم. اشعث در آن شب، ابن ملجم را تا محل وقوع جرم همراهی کرد و به 
هنگام نماز صبح، او را - که گویا در مسجد کوفه به خواب رفته بود- بیدار کرد و مورد 
خطاب قرار داد: »یا ابن ملجم! النجاء النجاء بحاجتک فقد افضحک الصبح«. )مفید، 1399: 
 :1421 اربلی،  390/1؛   :1417 طبرسی،  51؛  اصفهانی،1380:  749؛  کوفی،همان:  17؛ 
417/1؛ ابن ابی الدنیا، 1379: 40( پسر ملجم ! در انجام حاجتت تعجیل کن که روشنی 
صبح تو را رسوا خواهد کرد. او با این سخن تحریک آمیز، ابن ملجم را به عمل مجرمانه ای 
که خود را برای انجام آن آماده کرده بود، ترغیب و تشجیع نمود و با این کار از منظر فقهی 
و حقوقی، مرتکب عمل »معاونت در جرم« شد )رضایی، 1387: 20( و رفتار او مصداق 

»تعاون بر إثم و عدوان« که مورد نهی خداوند است، قرار گرفت . )مائده/2(
تردیدی نیست که اقدام اشعث در بیدار کردن ابن ملجم که به قصد کشتن امام علی7 
به مسجد کوفه آمده بود نوعی ترغیب شمرده می شود. فقهای مسلمان، ترغیب را نوعی تحریک 
و از مصادیق معاونت در جرم شمرده اند و بر این باورند که در تحریک، شخص محرک می کوشد 
تا فکر و اراده ی ارتکاب جرم را در دیگری ایجاد کند اما در ترغیب، شخص تالش می کند تا از راه 
های گوناگون، میل به ارتکاب جرم را که در دیگری موجود است تقویت نماید و او را به ارتکاب 
عمل مجرمانه مصمم سازد. )مرعشی،1375: 37( شرط الزم در تحقق معاونت در جرم، وحدت 
قصد میان معاون و مجرم اصلی است. )موسوی بجنوردی، 1382: 9( آیا اشعث بن قیس که 
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از دمیدن صبح و رسوا شدن ابن ملجم نگران بود و او را از خواب بیدار کرد تا در انجام 
فعل مجرمانه ی قتل امام7 علی شتاب کند به همراه مجرم اصلی )ابن ملجم( از »وحدت 
قصد« برخوردار نبوده است؟ اگر چنین نبود، دیگر ترغیب و تشجیع ابن ملجم به انجام 
فعل مجرمانه چه معنایی داشت؟ تردیدی نیست که او در همراهی با ابن ملجم در شب 
حادثه و ماندن در مسجد کوفه در انتظار آمدن امام7 و القاء آن سخن تحریک آمیز، 
قصدی جز همان نیتی که ابن ملجم در پی برآوردنش بود، در سر نداشت. ازاین رو، عمل 
آورد.  به شمار  علی7  امام  قتل  معنوی«  »معاونت  مصادیق  زمره ی  در  می توان  را  او 

)مرعشی، 1375: 31(
از سوی دیگر، حجر بن عدی که در همان شب در مسجد کوفه به انتظارآمدن امام علی7 
برای اقامه ی نماز صبح مانده بود، سخن تحریک آمیز اشعث خطاب به ابن ملجم را شنید 
و به او گفت: »ای اعور! تو می خواهی امام7 را بکشی؟«. )مفید، همان: 17؛ مسعودی، 
همان: 772/1( سپس شتابان به سوی منزل امام7 رفت تا آن حضرت را از نیت اشعث 
و ابن ملجم آگاه سازد اما از قضا آن شب امام7 از مسیری دیگر به مسجد آمد و پیش 
از آنکه حجر او را مالقات کند مورد سوء قصد ضارب قرار گرفت. )اصفهانی،1380: 51؛ 

مفید، همان: 17؛ کوفی، همان :750؛ ابن سعد، همان: 29/3؛ بالذری، 1417: 493/2(
    بعدها امام صادق7 آشکارا بر نقش اشعث در ماجرای قتل امام علی7 انگشت نهاد و 
فرمود: »او در خون امیرالمؤمنین، دخترش جعده در خون امام حسن7 و پسرش محمد 

نیز در خون امام حسین7  دست داشتند«. )کلینی، همان: 318/1(
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نتیجه گیری
ننهاد.  فرو  را  جاهلی  ارزش های  اسالم  قبول  از  پس  حتی  که  بود  اشراف زاده ای  اشعث، 
منفعت جویی های فردی و قبیله ای اشعث، اساس رفتارهای سیاسی او را در هم گرایی ها و 
واگرایی های سیاسی تشکیل می داد. گرچه او در شمار بیعت کنندگان و همراهان با امام 
علی7 جای داشت اما در حقیقت عنصری نبود که مطیع و منقاد پیشوای خود باشد و 
در هر شرایطی به تشخیص وی عمل کند و هم چون سربازی فداکار، اوامر و نواهی او را 
بر منافع شخصی خود مقدم بدارد. این امر نه تنها در مخالفت ها و کارشکنی های او عیان 

می شد بلکه کار را بدانجا کشاند که گستاخانه امام7 را تهدید به قتل کرد.
آمدن ابن ملجم به کوفه، زمینه را برای تحقق آمال اشعث فراهم کرد. او ابن ملجم را که به 
قصد از میان برداشتن امام7 به کوفه آمده بود در منزل خود پناه داد و در شب حادثه، 
او را تا محل وقوع جرم همراهی کرد و به تحریض و ترغیب وی در ارتکاب فعل مجرمانه ی 
قتل امام7 پرداخت. در واقع، اشعث با پناه دادن به ابن ملجم فرصت را برای او فراهم 
کرد تا امام7 را از میان بردارد و تهدید پیشین خود را از طریق او عملی سازد. اقدام 
عملی ابن ملجم، خیال اشعث را آسوده کرد تا شخصاً به قتل امام7 اقدام نکند و دست 
خود را به خون ایشان آغشته نسازد. او با ترغیب ابن ملجم خواست تا او را در انجام قصد 
و نیت خود مصمم تر سازد و خواسته یا ناخواسته، جامعه را از وجود امامی عدالت گستر 
محروم و میدان را برای معاویه از رقیب خالی نماید و امویان را بر مقدرات جامعه مسلمین 

مسلط سازد.
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