
  

  

ُسر بن ابى ارطاه   ب
 )1(مھتاب شورمیج 

لَیس مشھور به بسر بن ابى ارطــاه  ُ وَيمَر بن عمران بن الج ُ میر بن ع متولـد سـال (عُ
رحـم معاويــه و از سرســپردگان  آشـام و بـى يكـى از فرمانـدھان خــون) نھم ھجرى

وى . ھاى سیاسى قابل توجھـى داشـته اســت رود كه فعالیت امويان به شمار مى
 .ى سیاسى دوران خالفت معاويه ايفا كرد گیر در عرصه نقشى چشم

ى تصويرى كلى از جوانب مختلف زندگى بسر بـن ابــى ارطـاه  در اين مقاله با ارائه
علیه السالم از جمله نقش  ى منازعات سیاسى میان معاويه و امام على در عرصه

ھـاى سیاســى بسـر  ھاى قدرت امويان، به بیان فعالیــت وى در غارات و تحكیم پايه
 .پردازيم در دوران خالفت معاويه مى

 .علیه السالم، معاويه، بسر بن ابى ارطاه، صفین، غارات على: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

خان اختـالف وجـود دارد . در مورد صحابى بودن بسر بن ابى ارطاه كه اھل شام بود میان مور
. ھــاى سیاســى و نظــامى از دوران عمــر و عثمــان گــزارش شــده اســت حضــور وى در صــحنه

او در . ھمچنین وى در زمان معاويه بن ابوسفیان، در فتح جزيره، مصر، افريقیه شركت داشـت
كرد و بـه شـیوه عاص از مقابـل امــام   جنگ صفین با سعید بن قیس ھمــاوردى  ى عمـرو بـن 

 .علیه السالم گريخت على
با  در دوران خالفت امام على مواره معاويـه بـا آن حضـرت در معارضـه بـود و  سالم، ھ علیـه ال

شوب و  فرستادن جماعتى از سپاھیان خود به درون قلمرو امام على علیه السالم به ايجـاد آ
تـرين و  رحـم شدند از بـى كسانى كه براى اجراى اين امور انتخاب مى. پرداخت اغتشاش مى

بن  از آن جمله مى. ريزترين سرسپردگان معاويه بودند خون عاص، ضـحاك  بن  تـوان بـه عمـرو 
شق . قیس بن عوف غامدى و بسر بن ابى ارطاه اشاره كرد بسر تنھا در يك حملـه كـه از دم

خاك و خـون  تا يمن تدارك ديد، ھزاران تن از شیعیان و پیروان امـام علـى علیـه السـالم را بـه 
علیه السالم گشته، دچار وسواس و ديوانگى شد  او سرانجام گرفتار نفرين امام على. كشید

 .و سپس عقلش زايل گرديد و مرد

  شرح حال و شخصیت بسر بن ابى ارطاه

بنى كنانـه و نـامش را ھـم عمـرو و ھـم  3و ابن اثیر 2ابن ابى الحديد بسر بن ابى ارطاه را از 
بدهللا ذكـر كـرده بدالرحمن و يـا ابوع چنیـن او را از اھـالى شـام و  ھـم. انـد عمیر و لقبـش را ع

 .اند مشھور به بسر بن ابى ارطاه دانسته
و بعـدھا بـه شـام  4بسر دو سال قبل از وفات پیامبرصلى هللا علیه وآله در مدينه متولـد شـد

له حديثـى  از مردم مدينه كسى نقل نكرده است كه او از پیامبر اكرم. رفت صلى هللا علیــه وآ
امـا در . زيرا وقتى رسول خداصلى هللا علیه وآله از دنیا رفت بسر خردسال بـود: شنیده باشد

اند كه بسر پیامبرصلى هللا علیه وآلـه را  روايتى آمده است كه اھالى شام و ديگران نقل كرده
ُسـر را از  5.ديده و از او احاديثى را نقل كرده است گر، ب خان شـامى و برخـى دي چه مور اگـر 

اند و قائلند كه ضمن درك پیامبرصلى هللا علیه وآله از او نقـل روايـت نـیز كـرده  صحابه دانسته
است، اما براساس گزارش ابن سعد و ابن اثیر در عبارات فوق، بسر دو يا سه سـال پیـش از 
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با توجه به اين مطلب برخـى . صلى هللا علیه وآله متولد شده است رحلت حضرت رسول اكرم
بر اين اساس در رواياتى كه احتماالً . اند صحابى بودن او را با قاطعیت رد و يا در آن ترديد كرده

.اند، بايد احتیاط كـرد تحت تأثیر ديدگاه نخست از حضور بسر در فتوح صدر اسالم سخن گفته
6 

یه وآلـه روايــت كـرده اسـت، امـا  به گفته ى برخى منابع، بسر دو حديث از پیامبرصلى هللا عل
ُسر رحلت كرده وى  رجال نويسان شیعه مى گويند چون پیامبرصلى هللا علیه وآله در كودكى ب

گونه مطالب را شامیان كه در اختالف میان امـام  توانسته از ايشان حديثى نقل كند و اين نمى
ند كردنـد سـاخته علیه السالم و معاويه جانب دارى معاويه را مى على ضح . ا ھر صـورت وا در 

ھاى منفور تاريخ اسالم و تشیع به  است كه ابن ابى ارطاه مانند ابن ملجم و ابن زياد از چھره
 7.رود شمار مى

ُسر صحت ندارد؛ زيرا او مرد بدى بود و پـس  ابن اثیر از ابو عمر نقل مى كند كه صحابى بودن ب
ند كـه وى  ھـم 8.از قبول اسالم نیز كارھاى زشتى را انجام داد چنیـن بعضـى مـورخین معتقد

 9.ى مرتدين قرار گرفت پس از پیامبرصلى هللا علیه وآله، در دين خويش پايدار نماند و در زمره

ُسر بن ابى ارطاه در عصر خالفت عمر و عثمان فعالیت   ھاى نظامى ب

ھاى مسلمانان در سال سیزدھم ھجرى در زمان خالفت عمر به شام،  در جريان لشكركشى
له كـرد ُسر به فرمان خالد بن ولید به روستاھايى در اطراف دمشـق حم نقـل اسـت كـه  10.ب

نم الفِھرى را به فرماندھى سپاھى براى فتح جزيره فرستاده بود یاض بن غَ عیـاض در . عمر عِ
ـا را گشـود. سفیان در شام بود لشكر يزيد بن ابى ّ ھ ُ َقّه و ر ـا . به دنبال آن، عیاض شھر ر ّ ھ ُ در ر
یاض  بود كه يزيد بن ابى ُسر بن ابى ارطاه را با دو ھزار مرد و علمى سپید به مدد ع سفیان ب

ا . فرستاد ّ ھ ُ مقارن ورود او میان لشكر مسلمانان غوغا افتاد كه شايد لشكر روم به مدد اھل ر
مده از ايـن حركـت . آمده است سالم آ چون معلوم شد كه بسر بن ابى ارطاه به مدد سپاه ا

ُسر به آنھا ملحق شد، كسى را فرستاد و از عیاض شـمار غنـايم را . خوشحال شدند وقتى ب
 :عیاض جواب داد. ستخوا

شـما را در آن حقّـى . اند ھا كرده و غنايم يافته ھا كشیده، جنگ در غیبت شما مسلمانان رنج
تح شـوند و . شھرھاى ديگر مانده كه بايد فتح كرد. نیست چون به معاونت شما آن شھرھا ف

 .غنايم به دست آيد ھم ما را باشد و ھم شما را
ُسر گفت مد در اين مورد میان عیاض و ب . وگوھاى زيادى شد و نزديك بود كه به مخالفت بیانجا

ُسر گفت  :عیاض به ب
ين اگر دل تو مى. مرا به حضور تو و لشكر تو ھیچ احتیاجى نیست جـا مقـام كـن واالّ  خواھد، ا

 .به جانب شام بازگرد
ُسر خشمگین شد و به شام نزد يزيد بن ابى يزيـد . سفیان بازگشت و از عیاض شكايت كـرد ب

نـم نوشـت و  عمر ھم نامه. اى جريان را به اطالع عمر رسانید طى نامه یاض بـن غَ اى براى ع
عمر كار عیــاض را . اى عمر را از ماجرا آگاه كرد عیاض ھم ضمن ارسال نامه. علت را جويا شد

 11.كند ستود و گفت تا زنده است او را معزول نمى
ُسر اسـت؛ زيـرا در جنـگ ى زورگويى و زياده اين گزارش حاكى از روحیه ھـايى كـه او و  طلبى ب

در . سپاھش شركت نداشتند ادعاى شريك بودن در غنائم جنگى را بـا عیـاض داشـته اسـت
طلـبى وى  ى زورگويى و زيـاده علیه السالم را بايد روحیه واقع علت مخالفت بسر با امام على

 .خواھان عثمان و از پیروان معاويه گرديد ى طرفداران و خون دانست؛ بدين خاطر بسر در جرگه
ُسر از جمله افرادى بود كه عمر بن خطاب براى كمك به عمرو بن عاص در فتح مصـر بـه نـزد  ب

اند اين افراد چھـار نفـر بودنـد  اى گفته چنانكه عده. البته در اين مورد اختالف است. او فرستاد
ُســر بــوده اســت در ســال بیســت و يكــم ھجــرى كــه عمــرو بــن عــاص  12.كــه يكــى از آنــان ب

اين حمالت به صـلح . ھايى از افريقیه را گشود به بسر فرمان داد تا حمالتى تدارك بیند بخش
ّان انجامید ان و فَز ّ ين  بالذرى گزارش مى 13.با مردم ود دھـد كـه عمـر، عمـرو بـن العـاص را بد

َحى را به سبب بردبارى در دشوارى م ُ ب ج ْ َھ یر ابن و َ م ُ ُسر بن ابى  سبب كه امیر بود و ع ھا و ب
ُسر ]  سكه[ارطاه را نیز به سبب فتوحات انجام داده ھر كدام دويست  مقرر داشت و در حق ب
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 :گفت
 14.كه به دست وى گشوده است] را[خداوند چه شھرھا 

مه میر مصـر، نا ستاد و از او خواسـت كـه  در زمان عثمان عبداللَّه بن سعد ا اى بـه عثمـان فر
اى از صحابه مشـورت كـرد و سـرانجام  عثمان با عده. دستور دھد تا واليت افريقیه را فتح كند

ند طايفـه. بر فتح افريقیه مصمم گرديد اى بودنـد از فرزنـدان  اول جماعتى كـه او را اجابـت كرد
ه بـن  ى رسول خداصلى هللا علیه وآله؛ از جمله عبدالرحمان بن ابى بزرگان صحابه بكر، عبداللـَّ

ُسر بن ابى ارطاه مدادى  15.عمروالعاص و ب ُسر با لشـكرى ا در سال بیست و ھفتم ھجرى ب
مى. از مدينه به سوى افريقیه حركت كرد ين رو احتمـال  صر  از ا رود كـه پـس از آن بسـر در م

 16.اقامت گزيده باشد
فت . وضعیت نظامى بسر در عصر ابوبكر واضح نیست نا بـه منـابع تـاريخى وى در دوران خال ب

 .گزيند كند و گويا در عصر عثمان در مصر اقامت مى ھاى نظامى خودنمايى مى عمر در فعالیت

ُسر در دوران خالفت امويان ديدگاه   ھاى سیاسى ب

شام را داشـت  ھنگامى كه امام على علیه السالم به خالفت رسید به معاويـه كـه حكومـت 
معاويه با عمرو عاص مشـورت . اى نوشت و او را به اقرار يا به جنگ و يا به صلح فراخواند نامه

علیـه السـالم عـداوت داشـتند از  كرد و سرانجام جماعتى از بزرگان شام را كه بـا امـام علـى
لك و مزة بـن ما ُسر بن أبى ارطاه، ح ھم... جمله يزيد بن أنس، ب چنیـن ده نفـر از بزرگـان و  ، 

گان  ّ را كه از اشـراف و بزر طِ الْكِندى ْ م َ َحبیل بن س ر ُ معاريف را حاضر كرده و به آنھا گفت من ش
علیه السالم عثمان را كشته  طالب گويم كه على بن ابى خوانم و به او مى شام است فرا مى

شام بیايـد لى. و قصد دارد به  فع ع ید تـا او در د ھى دھ ضور او گوا علیـه  شـما بزرگـان در ح
ھـاى سیاسـى بـه  اين خبر گوياى آن است كه بسر در عرصــه 17.السالم با ما موافقت نمايد

ضر شـده اسـت  وى ضمن اين. قسم ناحق و دروغ آلوده است بود، حا كه آلت دست معاويـه 
 .علیه السالم شھادت دروغ بدھد ھاى خالفت معاويه بر علیه امام على جھت اثبات پايه

كرد كـه  در اثناى جنگ صفین معاويه خود را در حال شكست ديد با عمرو بن عــاص مشـورت 
عمـرو بـن عـاص . اى براى عبداللَّه بن عباس بنويسد، تا بتواند دلش را به صـلح نـرم كنـد نامه

سد ضمن ارسال نامه به ابن عباس، در زير آن اشعارى مى ُسـر و . نوي شعار عمـرو، ب در ايـن ا
ايــن گــزارش حــاكى از  18.دانــد گــر مــى يــاران او را ســبب تبــاھى عــراق و مردمــى وسوســه

مى فت امـوى  ُسر با دسـتگاه خال يان  ھـم. باشـد سیاست بازى و تبانى ب سر در جر چنیـن ب
حكمیت، از جمله كسانى بود كه از طرف معاويـه در زيـر پیمـان صــلحى كـه در سـال سـى و 

معاويه بعد از ماجراى حكمیت و بازگشت بـه شـام،  19.ھفت ھجرى نوشته شد شھادت داد
ھرى و  اك بن قیس ف ّ جمعى از قريش را كه با وى بودند از جمله عمرو بن عاص سھمى، ضح
فرا خوانـد و بـا آنـان در مــورد نـبرد مصــر  ُسر بن ابى اَرطــاه و نـیز جمـاعتى از غـیر قــريش را  ب

شاوران سیاسـى و نظامـى  اين گزارش نشان مى 20.مشورت كرد دھـد كـه بسـر يكــى از م
گى از سـوى معاويـه مــورد  درجه اول معاويه بوده و بدين جھـت در امـور مھـم سیاسـى و جن

 .گرفته است مشورت قرار مى

ُسر بن ابى ارطاه در دستگاه امويان فعالیت   ھاى نظامى ب

ى سپاه  قبل از شروع جنگ صفین، معاويه لشكرى آماده كرد و بسر بن ابى ارطاه را بر ساقه
يه بـه تعبیـه لشـكر پرداخـت و   21.منصوب نمود در جريان جنگ صفین، در يكـى از روزھـا معاو

ھاى معروف قريش از جملــه بسـر بـن ابـى  فرمان داد تا علمھاى نیكو ساختند و به شخصیت
به جنـگ آورد 22.ارطاه دادند بود، روى  در ايـن جنـگ . معاويه چون تعبیه لشكر خـويش كـرده 

یدان جنـگ  ته بـود در م به دسـت گرف طرف معاويـه كـه علمـى ســیاه  ُسر بن ابى أرطاه از  ب
الن داد و مبارز خواست ْ و َ لى. ساعتى ج میرالمؤمنین ع ھم از طــرف ا بن قیـس  علیـه  سـعید 

شد  سعید او را نیزه. السالم بیرون آمد ُسر از آن زخمى عظیم برداشت و سست  اى زد كه ب
ضوع اشـاره  23.و سپس فرار كرده و به صف خويش پیوسـت ين مو صر بـن مـزاحم نـیز بـه ا ن
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دانى، قیس بن سعد انصارى را نام  مى ْ كند اما با اين تفاوت كه او به جاى سعید بن قیس ھم
ُسر را مأمور نابود كردن او در جنگ صفین كرده بود مى نصر بن مزاحم نقل  24.برد، كه معاويه ب
شت و ارتقـاى درجـات او را  مى ُسـر قصــد بزرگدا لم سـیاه بـه ب كند گويا معاويه بـا سـپردن ع

 25.اى از رجال يمنى از اين اقدام اندوھگین شدند البته عده. داشته است
ُسر بن ابى ارطاه خواست تا به ھماوردى  به گزارش نصر بن مزاحم در جنگ صفین معاويه از ب

 :كند ابن اعثم در اين باره چنین گزارش مى 26.علیه السالم برود امام على
ُسر گفت بترسید و به مبارزه بـا او ]   معاويه]: [ ه[علیه السالم معاويه را به مبارزه طلبید على: ب
حال اراده دارم كه با او در میدان حرب درآيم، باشد كه بر او ظفر ]  پس بسر گفت. [جرأت نكرد

بسر به میدان آمد و ساعتى . يابم و او را بكشم تا نام من به شجاعت و دالورى منتشر گردد
علیــه الســالم كــه نبايــد او را  جــوالن داد و ھیــچ ســخن نگفــت، از خــوف امــیرالمؤمنین علــى

سالم ديـد كـه سـوارى در میـدان  امـیرالمؤمنین علـى. بشناسد و بداند كه او كیست علیـه ال
ى سینه بسر كـرد،  حواله]  اى[ آھسته جنگ را ساخته بر او حمله كرد و نیزه. نمايد جوالن مى

علیـه السـالم خواسـت تـا او را بـا تیـغ  امـام علـى. چنانكه بسر از اسب جدا شد و قفـا افتـاد
پاى خـود  چون ازار در پاى نداشت ھم. درگذراند، بسر مرگ را ديد ھر دو  چون عمرو بن عاص 

شد تـا فـرا . وقتى چشم امیرالمؤمنین بر عورت او افتاد روى بگردانیــد. را بلند كرد ند  بسـر بل
يـا : علیـه السـالم او را شـناختند و فريـاد زدنـد  خود از سر او افتاد و ياران امام على]اما [كند، 

لعنت خدا بر . بگذاريد كه برود: امیرالمؤمنین فرمود. او بسر بن ابى ارطاه است! امیرالمؤمنین
يد. او باد سید، گفـت. معاويه از آن حالت خند یش او ر سر، : چـون بسـر پ سـھل باشـد اى ب

آنچـه . برند علیه السالم به كشف عورت مى تر چنینند كه جان از دست على مبارزان من بیش
عاص را افتـاده اسـت سر بـا لشـكرى كـه . امروز تو را افتاد، ديـروز عمـرو  از آن پـس ھرگــاه ب

شه رو مى علیه السالم در میانشان بود روبه على به گو گريخـت و سـواران  اى مــى شـد خـود 
 27.كردند را دوره مى]  علیه السالم[شامى على 

بسر . كرد در جريان جنگ صفین موقعى كه حرب غالم معاويه كشته شد، معاويه دلتنگى مى
یه يه روح فزود، سـپس  بن ابى ارطاه ضـمن نصـیحت معاو ى او را تقويـت كـرده و جـرأتش را ا

ھنگامى كه تعداد زيادى از شامیان در جنگ كشـته شـدند  28.لشكر را به جنگ تحريص نمود
 :يك مرد شامى نزد معاويه رفت و گفت

تو مـى ما والـى  ما اين ھمه رنج و شـدت از  گان را بـر  بینیـم كـه جمـاعتى متنعمـان و خواج
مى]  آنان... . [اى، چون عمرو عاص و بسر بن ابى ارطاه و گردانیده ند و از  ما را در جنــگ  انداز

 29.كنند دور ايستاده و نظارت مى

  ھاى سیاسى بسر علیه شیعیان در زمان معاويه فعالیت

ھنگامى . علیه السالم آغاز شد ھا بر شیعیان از ھمان زمان امام على گیرى فشارھا و سخت
ھاى امـام علـى ندان امنیـت  كه نیرو گر چ عراق جـاى دي شدند، جـز  علیـه السـالم پراكنـده 

بن  از جملــه. معاويه چند نفر را با سپاھیانى عازم مناطق مختلف كـرد. نداشت سر  ھا ب ى آن
ته بـود تـا در  معاويه بـدان. ابى ارطاه، سفیان بن عوف عامدى و ضحاك بن قیس بودند ھـا گف

سانند تل بر كان ھمـه را بـه ق . مسیر خود در بالد ھر كس شیعه على بود حـتى زنـان و كود
به  جا تعدادى از اصـحاب و دوسـتداران علـى بسر ابتدا به مدينه رفت و در آن علیـه السـالم را 

كس از  ھا را ويران كرد و سپس به مكه و از آن شھادت رسانده و خانه ھر  جا به سراه رفت و 
 30.علیه السالم را يافت به شھادت رسانید اصحاب على
يك  طبرى حمله ى بسر به مدينه را از حوادث سال چھل و دوم ھجـرى دانسـته و آورده بسـر 

شورش كــرده بـود كشـت اعـزام بسـر از  31.ماه در مدينه ماند و ھر كس كه بر علیه عثمـان 
سوى معاويه به مدينه را مسعودى به سال چھلم ھجرى آورده، كه با سه ھزار نفر به سوى 

مى 42ى بسر به مدينه را در سال  ابن اثیر حمله 32.مدينه رفت قل  بـر اسـاس . كنـد  قمرى ن
مان  اين روايت بسر به حجاز رھسپار شد و يك ماه در مدينه ماند و ھر كس را كه در خون عث

 33.شريك بود سنگدالنه كشت
علیـه  علیه السالم و ترك كـردن و فـرو گذاشـتن آنـان علـى چون خبر پراكنده شدن ياران على

Page 4 of 10

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\124.htm



لى علیـه السـالم خواسـته اسـت كـه ايشـان را بـه  السالم را به معاويه رسید و شنید كـه ع
طاه 34اند، سواد بفرستد سر برتافته ى  معاويه ھم بسر پسر ابى ارطاه و گفته شـده پسـر ار

 :عامرى از بنى عامر بن لوى را با سه ھزار مرد فرستاد و به او گفت
كن و ھـر كـس را بـر او گذشـتى بترسـان و از . برو تا به مدينه درآيى پـس مـردم آن را تبعیــد 

ستت افتـاد غـارت كـن و  كسانى كه به فرمان ما در نیامده اند، مال ھر كس را كه مالش به د
عذرى  ھايى و  شان را نـزد تـو ر به مردم مدينه چنان بفھمان كه قصد جـان ايشـان دارى و اي

یان مكـه و مدينـه  نیست و برو تا به مكه درآيى و آن گیر و مــردم را در م جا به ھیچ كس كار م
یده سـاز سى چـه مـا را در آن . بترسان و آنان را ترسیده و رم صعنا ر به  یش رو تـا  سـپس پ

 .ى آنان به من رسیده است پیرانى است و نامه
كه دستور معاويـه  گذشت مگر آن اى از طوايف عرب نمى پس بسر بیرون رفت و به ھیچ طايفه

ناره. داد تا به مدينه آمد را انجام مى نه ك گـیرى  فرماندار مدينه ابو ايوب انصارى بـود كـه از مدي
ى  وقتى بسر وارد مدينه شد افعال ناپسندى را انجام داد و عده 35.كرد و بسر وارد شھر شد

عده ى  زيادى از شھر گريختند، از جمله جابر بن عبداللَّه انصارى، ابو ايوب انصارى و ديگـران و 
 37.او ضمن تھديد مردم به انصار نیز توھین كرد 36.زيادى ھم كشته شدند

باس بـن عبـدالمطلب كـه آن  پس از آن كه بسر از مدينه به طرف مكه حركت كرد، قثـم بـن ع
علیه السالم در مكه بود، با شنیدن خبر عزيمت بسر به جانب مكه  وقت از طرف امیرالمؤمنین

 :كنند منابع تاريخى اين وقايع را چنین نقل مى. جا بیرون رفت از آن
چون . وقتى بسر به مكه نزديك شد، خواجگان و اشراف و اكابر به رسم استقبال بیرون آمدند

اشراف مكه به يـك جملـه . ھاى قبیح داد بسر ايشان را ديد بانگ بر آنھا زد و ايشان را دشنام
ما كـه : آواز برآوردند و گفتند حق  ین سـخنان در  اى امیر، ما از تو چشم آن نداريم كه اين چن

ما را از ايـن نـوع تھديـد كـنى چون ... اقارب و عشاير تويیم از اين جنس سخن گويى و  بسـر 
مردم مكه از روى اضطرار . بسر چند روز در مكه ماند. سخنان اكابر مكه را شنید خاموش شد

در [شیبة بن عثمان العبدى را بسر بـه نیابـت خـويش . نه از روى اختیار با معاويه بیعت كردند
مت قلـع و استیصـال شـما را داشـتم و ! اى اھل مكه: و گفت] جا گمارد آن بدانید كه من عزي

 38.ى معظم از شما عفو كردم اما به حرمت خانه. خواستم شما را مالشى نیك دھم مى
 :بسر در سخنرانى خود در مكه گفت

با او بیعـت . خواھد انتقام خون عثمان را بگیرد اكنون معاويه زمام حكومت در دست دارد و مى
سوگند اگـر ! از مخالفـت حـذر كنیـد! اى مردم مكه.  كنید و جان خويش بر باد مدھید بـه خـدا 

تاراج گـردد و خانـه كنم كه ريشه چنین نكنید كارى مى ھايتـان  ى شما بركنده شود و اموالتان 
 39.ويران گردد

قوم خـود را . بسر سپس از مكه به طائف رفت مد و  ستقبال او بـیرون آ به ا مغیرة بن شعبه 
 :بسر به مغیره گفت. شفاعت كرد

 .قصد دارم كه قوم تو را ھالك كنم! اى مغیره
 

 :مغیره گفت
به حركـت درآمـده مى ين كـار بـه خـدا پنـاه بـرى كـه از آن وقـت كـه  بر  خـواھم كـه در ا اى خ

ــا دشــمنان امــیرالمؤمنین عثمــان شــنیده ســخت ــو را ب ــاكنون انديشــه و عملــى . ام گــیرى ت ت
خدا  اما اگر دشمن تو و دوست تو در نظرت يكسان آيند آن. اى پسنديده داشته گاه بـه درگـاه 

 40.اى مرتكب گناه شده
 :كند كه مغیره گفت ابن اعثم نقل مى

خون  اى از حال تو تفحص مى تا تو از شام بیرون آمده! اى امیر كردم و چون دانستم كه طلـب 
شدل بـوده عثمان مى بسـر چـون سـخن مغـیره را شـنید، . ام ام و ثناھـا گفتـه كنى، بدان خو

مه . اى نـاخوش نگفـت خاموش شد و سخن نگفت و ھیچ كس از اھل طائف را نرنجانیـد و كل
گیر و بـه : چون وارد شھر شد، يكى از مبارزان لشكر خود را بخواند و گفت خود بر عى بـا  جم

 41.جانب بثاء برو
ستاد ثاء فر به ب لى ابـن  در آن. سپس بسـر يكـى از يـاران خـود را  جـا جمـاعتى از محبــان ع

شان را در  علیه السالم بودند به او دستور داد كه آنھا را به قتــل برسـاند و خانـه طالب ابى ھاي
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گناھـان را فقـط  آن فرد به موجب فرمان بسر، بدان ناحیه رفت و جمعـى از بـى. آتش بسوزاند
 42.علیه السالم كشت و مراجعت نمود به دلیل دوستى با امیرالمؤمنین على

علیـه السـالم  جا شمارى از شیعیان علـى در آن. آنگاه بسر مردى از قريش را به تباله فرستاد
بعضى در اين مورد با او سخن . او دستور داد كه ھمه را بكشد و اموالشان را تاراج كند. بودند

منیـع باھلـى . نامـه بیـاوريم گفتند كه اينان قوم تواند، دست از ايشان بدار تا مگر از بسر امان
كرد جھت گرفتن امان سر شـفاعت  طائف شـد و نـزد ب مه راھـى  بسـر پـذيرفت، ولـى در . نا
نامه نوشـت و  عاقبت امان. كرد به اين خیال كه آنھا كشته شوند كشى مى نوشتن نامه وقت

ند نامه.  به منیع باھلى داد براى كشـتن آورده بود شـامیان . ى بسر زمانى رسید كه مردم را 
سید و نامـه را آورد و  یع ر كت درآورده بودنـد من به حر كه شمشیرھاى خود را در برابر آفتــاب 

 43.فرمان آزادى را داد
جـا بـود  علیه السالم در آن مردى بزرگوار از اصحاب مصطفى. بسر پس از طائف به نجران رفت

له  گفتند و چون خدمت حضرت رسول كه او را پیش از اسالم عبدالمدان مى صلى هللا علیـه وآ
گردن زد. آمد، آن حضرت او را عبداللَّه نامید . بسر عبداللَّه و مالك پسرش را خواند و ھر دو را 

 :بسر اھل نجران را به كشتن تھديد كرد و گفت
عت  بدان خدايى كه جان بسر در قبضه كه شـما متاب ى ارادت اوست اگر بعـد از ايـن بشـنوم 

كــرده باشــید و در راه او قــدمى زده باشــید بــاز گــردم و ھمگــان را بــه ]  علیــه الســالم[ علــى
 44.اكنون شما خود دانید. شمشیر درگذرانم

 
 :دھد كه بسر در نجران چنین گفت يعقوبى گزارش مى
ھان بـه خـدايى كـه جـز او خـدايى نیسـت اگـر امـرى كـه آن را نـاخوش ! اى برادران ترسايان

 45.داشته باشم از شما به من رسد، البته از شما بسیار خواھم كشت
اى از بنى أرحب كـه از دوسـتان  جا طايفه در آن. بسر پس از نجران به جانب ھمدان روانه شد

مه. و محبان امیرالمؤمنین بودند مقام داشتند ى  بسر ايشان را بخواند و چون حاضر شدند، ھ
كـرد از  نشینان قبايل ھمدان بود و اظھار تشیع مــى و ابو كرب كه سرور باديه 46.آنان را كشت

فه 47.اين واقعه بسیار ناراحت شد و به صنعاء رفت سپس سـمت جیشـان كـه طاي ى  بسـر 
علیه السالم در آنجـا بودنـد حركـت كـرد و ھمـه آنھـا را  انبوھى از شیعیان امیرالمؤمنین على

نان  او پس از آن بر قبیله 48.گرفت و كشت به زنـان آ كرد و نسـبت  ى ھمدان در يمن حملـه 
چنانكـه روزگـارى . ھا اولین زنانى بودند كه در اسالم به آنان اھانت شد حرمتى نمود و اين بى

 49.در مدينه نیز چنین شد

  اعزام بسر به يمن از سوى معاويه

او ضـمن ايـن مأموريـت بـه . معاويه به بسر فرمان داد از راه حجاز و مكه و مدينه به يمن بـرود
 :بسر فرمان داد

ست ]  علیـه السـالم[ علـى]  امـام[چون به مكانى رسیدى كه مردمش در اطاعـت  بودنـد، نخ
بر آنھـا چـیره خواھــى  تو  زبان بر گشاى و چنان تھديد كن كه يقین كنند از تو رھايى نیابند و 

كه سـر برتافــت . شد سپس اندكى از آنان دست بدار و به بیعت با من دعوت كن و ھر كـس 
 50.بكش و شیعیان على را ھر جا كه يافتى بكش

لى ابن اثیر نقل مى شیعیان ع علیـه السـالم  كند معاويه بسر را به حجاز و يمن فرستاد تـا از 
جام داد كـه . براى او بیعت بگیرد و مخالفان را به قتل رساند بسر در يمن ھمان كارھايى را ان

مه  ھم 51.در مدينه انجام داده بود بى ارطـاه نا چنین وائـل بـن حجـر حضـرمى بـه بسـر بـن ا
جا كسى نیسـت  نوشت كه نیمى از مردم حضرموت شیعیان على ھستند، بشتاب كه در آن

ضرموت چـه  وقتى بسر بدان. كه راه تو را بگیرد مردم ح با  جـا رسـید، ابـن حجـر از او پرسـید 
ین قصـدى . خواھم از ھر چھار نفر يكى را بكشم كنى؟ بسر گفت مى مى وائل گفـت اگـر چن

به تنھـايى ربـع ھمـه مردم اسـت و بسـر  دارى نخست عبداللَّه بـن ثوابـه را بكـش كـه او  ى 
لى 52.عبداللَّه بن ثوابه را كشت مام ع كارگزار ا علیـه السـالم در  عبیداللَّه بن عباس نیز كـه 

جا متوارى گرديد و دو پسر خردسـالش بـه دسـت  ى بسر از آن يمن بود، با شنیدن خبر حمله
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 53.بسر كشته شدند

  علیه السالم ھاى سیاسى بسر در عصر امام حسن فعالیت

. علیه السالم با معاويه صلح كرد، معاويه كارگزاران خود را معین نمود ھنگامى كه امام حسن
 :عبداللَّه بن عامر برخواست و معاويه را گفت. سفیان را به امارت بصره فرستاد عتبة بن ابى

مرا عـزل كـرد من مــال و . يا امیر المؤمنین، عثمان ھالك شد و من عامل بصره بودم و علـى 
ندھى مـالى كـه در دسـت مـردم دارم از . ام ودايع خويش نزد مردم نھاده اگر مرا امارت بصره 

 .رود دستم مى
مراه او . به اين دلیل معاويه امارت بصره را به او داد معاويه بسر بن ابى ارطاه را با لشكرى ھ

طبرى ھم در حوادث سال چھلم ھجرى آورده است كه در اين سال حمران بن ايان بر  54.كرد
معاويه بسر را سوى او فرستاد و بـه او گفـت كـه پسـران زيـاد را بكشـد و . بصره تسلط يافت

به فرمانـدارى بصـره  55.ى حمران بن ابان را دفع كند فتنه بسـر بـن ابـى ارطــاه در ايـن سـال 
علیه السالم در آغاز سـال چھـل و يكــم  ى اين كار چنین بود كه چون امام حسن انگیزه. رسید

به سـوى او  ھم بسـر را  يه  فت، معاو با معاويه صلح كرد و حمران بن ابان بر بصـره تسـلط يا
بسـر  56.زياد فرمانـدار فـارس بـود. گسیل داشت و به وى فرمان داد كه زياد بن ابیه را بكشد

 57.در بصره ماند تا اموال عبداللَّه بن عامر را به تمامى از مردم گرفت و به نزد معاويه رفت
فت بسر ھم بر پله. ھنگامى كه ابن عامر در بصره سخنرانى كرد : ى دوم منبر قرار گرفت و گ

مان را  ھر كس بیايد و بیعت كند ذمه خدا انتقـام خـون عث ى خدا از او برى است و بدانید كـه 
عت . پس قاتالن او را كشت و كار را به اھلـش سـپرد. طلب كرد مردم از ھـر سـو آمدنـد و بی

 :علیه السالم ناسزاى گفت و پس از آن چنین ادامه داد بسر در باالى منبر به على 58.كردند
مى كه مى] ھر[شما را به خدا  مى دانـد مـن راسـت  ند مـن دروغ  گـويم، بگويـد و ھـر كـه  دا

 .گويم، بگويد مى
 .دانیم به خدا ما تو را دروغگو مى: ابوبكره برخاست و گفت

بســر دســتور داد تــا او را خفــه كننــد، امــا ابولولــوه ضــبى برخاســت و خــودش را روى ابوبكــره 
ما را بـه : گفـت. سپس به ابوبكره گفتند چرا اين كار را كـردى. انداخت و او را محفوظ داشت
ابن ھالل ثقفـى در  59.بسر پس از شش ماه بصره را ترك كرد. خدا قسم بدھد و عمل نكنیم

 :دھد باره چنین گزارش مى اين
لى  آيا مى: بسر در باالى منبر از على ياد كرد و مردم را به خدا سوگند داد و گفت دانید كه ع

شما را به خـدا : بسر سخن خود را تكرار كرد و گفت. كافر بود و منافق؟ مردم خاموش ماندند
ھد نمــى حال كه ما را به خـدا قسـم مـى: دانید؟ ابوبكره برخاست و گفت نمى دانیـم كـه او  د

 60.بسر فرمان درھم كوبیدن او را داد. كافر يا منافق بوده

 علیه السالم و سرانجام بسر نفرين امام على

علیه  امام على. علیه السالم پیش از شھادت خود، بسر بن ابى ارطاه را نفرين كرد امام على
 :السالم فرمود

اطاعت يك مخلوق . ھاى تو را ناچیز شمرد بسر دينش را به دنیايش فروخت و حرمت! بارخدايا
 61!خدايا او را نمیران تا عقلش را از او زايل فرمــايى. فاجر را بر آنچه در نزد توست برترى نھاد

 62.و رحمت خود را حتى براى يك ساعت از روز براى او فراھم مفرما
 :علیه السالم فرمود چنین امام على ھم

 63ترسند؟ آيا اينان از روز قیامت نمى! معاويه، عمرو عاص و بسر را لعنت كن! بار خدايا
به جنـون گرفتـار  بسر اندكى بعد از شھادت امام على سواس گرديـد و  علیه السـالم دچـار و

مى گفت و ھر بار شمشیر خود را مـى ھذيان مى. شد گفـت شمشـیر بدھیـد تـا  خواسـت و 
مى ست او  دادنـد و  بكشم و چندان در اين موضوع اصرار كرد تا ناچار شمشیرى چوبین بـه د

شد و بر ھمیـن حـال  زد كه بیھوش مى نھادند و او چندان بر آن بالش مى بالشى پیش او مى
 :كند گونه نقل مى ثقفى اين. بود تا مرد
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بسـر . دادند خواست به او مى براى بسر شمشیرى چوبین ساخته بودند و چون شمشیر مى
چون . شد كرد تا بیھوش مى آورد و آنقدر چنان مى مى] در[چون شمشیر زنان آن را به حركت 

مى آمد باز شمشیر طلب مى به ھوش مى نان  دادنـد و بـاز ھــم كرد و ھمان را به دسـتش  چ
 64.خدايش نیامرزد. شد و اين سبب مرگش شد كرد تا بیھوش مى مى
 

 :نويسد ابن اثیر نیز در گزارشى مشابه چنین مى
علیـه السـالم رسـید  ھنگامى كه خبر كشته شدن دو كودك عبیداللَّه بن عباس به امام على

ست و آن ند و گفـت به سختى نالید و به درد گري : گـاه خـداى را بـر بسـر بـن ابـى ارطـاه خوا
ين و خـردش را از وى بـزداى! خدايا . نفـرين وى در او كـارگر افتـاد و خــرد از مغـز بسـر پريـد! د

خواسـت و بـراى او  شمشیر مى. اش گرديد ى سرگرمى گونه شد كه بازى با شمشیر مايه آن
ھاى خـود مــى  شمشیرى چوبین مى یان پا ھاد و بـر آن  آوردند و خیكى پر بـاد كـه آن را در م ن

گى از خـويش درآورد كـه جـان . زد شد و با شمشیر چوبین بـه آن مـى سوار مى ندان ديوان چ
 65.سپرد

بود مروان زنـده  و در  66در مورد پايان كار بسر نقل شده است كه او تا خالفت عبدالملك بـن 
فات او  مورد وفات بسر بعضى گفته خى و اند كه در ايام خالفت معاويه در مدينه فوت كرد و بر

و  67وى در آخر عمرش خرفت شد. اند را در ايام خالفت عبدالملك بن مروان در شام ذكر كرده
 68.قمرى در گذشته است 88و يا  86به قولى در خالفت ولید به سال 
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 ).ش1375فرھنگى، 
يتى  يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى، ترجمه - ھران، (ى دكـتر محمـد ابـراھیم آ ت

 ).ش1371انتشارات علمى و فرھنگى، 
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