
 نقدى بر آمار تلفات جنگ ھاى امام على علیھ السالم 
 )نھروان, صفین, جمل(

 )1(مصطفى صادقى 

 80 پايیزـ  7فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

كه , آمار تلفات جنگ ھاى جمل, آن چه در اين نوشتار مورد بررسى قرار خواھد گرفت صفین و نھروان است 
باره آن انجـام نگرفتـه  تاكنون تحقیقـى در گزارش شـده و  در منابع قديم و جديد با رقم ھـاى بسـیار بـااليى 

, دست يابى به رقم واقعى تقريبا غیر ممكن است, با آن كه در میان آمار فراوان و متضاد اين سه نبرد. است
ين , اما در اين نوشتار تالش شده است با توجه به مجموع گزارش ھا و قراين بخش نادرست و مبالغھـآمیز ا

باور , در عین حال. آمار مشخص شود و تا آن جا كه ممكن است رقم نزديك به واقع ارايه گردد نگارنده بر اين 
ستدالل , است كه آمار واقعى از آن چه در اين جا ھم گفته مى شود كم تر است با ا ولى اثبات اين نظريـه 

 .به متون تاريخى موجود امكان پذير نیست

 ـ جمل ـ صفین ـ نھروان ـ آمار ) ع(امام على: واژه ھاى كلیدى
 مقدمه

در مدت كوتاه خالفت ظاھرى خود گرفتار سه جنگ داخلى شد كه عالوه بر تلفات و خسارت ھـاى ) ع(امیرمومنان على
آن حضرت را از اصالح امورى كه در دوران خلفاى پیشین پديد آمده بود بازداشت و اثرات انحرافى و بھره ,  انسانى فراوان

 .بردارى منفى سیاست بازان اموى از اين نبردھا براى ھمیشه به جاى ماند
شته ھـاى  درباره تلفات انسانى اين سه جنگ آمارھاى مختلفى ارايه شده كه مجموع آن ھا نشان گر باال بودن رقم ك

كرده انـد 150كتب تاريخى رقم كشته شدگان مجموع اين نبردھا را حدود . اين نبردھاست جمـل از ده (; ھزار تـن ذكـر 
مبالغھآمیز بودن و , نگاه ابتدايى به اين آمار). نفر 4009ھزار و نھروان  110صفین از ھفتاد ھزار تا , ھزار تا سى ھزار نفر

بر . نادرستى آن را به ذھن متبادر مى سازد ست اول و معت عددھا را منـابع د سیارى از ايـن  كه ب ست  مشكل اين جا
موده انـد كه روش موردشناسـى و . تاريخ اسالم گزارش كرده اند و راه را براى بررسى و تحقیق دشـوارتر ن ضمن ايـن 

زيرا اعداد و ارقام به قدرى آشفته و گوناگون است , به سادگى امكان پذير نیست, برگرداندن روايات مورخان به يك منبع
ھاى , در عین حال. كه ايجاد اشتراك میان آن ھا و ارجاع آن ھا به يك گزارش به راحتى ممكن نیست گزارش  بـا وجــود 

 .امكان دست يابى به رقمى مناسب منتفى نیست, فراوان و ارقام گوناگون
ين , جست وجوى آمار درست اين سه نبرد, ھدف اصلى اين تحقیق ضیه ا از میان گزارش ھاى آمارى فراوان است و فر

ند از. است كه در رقم ھاى داده شده زياده گويى وجود دارد طه عبارت جود در ايــن راب ھاى مو لت : برخى از پرسش  ع
يا شـرايط عمومـى آن , اختالف در آمار چیست؟ در صورت درستى فرضیه بوده؟ آ يان از مبالغـه چـه  انگیزه مورخان و راو

نبرد, ھمچون جمعیت(زمان  بوط بــه ...) تعـداد جنگجويـان و, منطقه  مه عــددھا مر يا ھ مار مشـھور تناسـب دارد؟ آ بـا آ
 كشتگان است يا مجروحان نیز به عنوان تلفات و جزء كشتگان به حساب آمده اند؟

مى نمايـد) ع(زدودن چھره اى خون ريز از دوران خالفت علوى و شخص امیرمومنان شن  ايـن . ضرورت اين تحقیـق را رو
 .صفین و نھروان مى پردازد, گفتار در سه بخش به بررسى سه جنگ جمل

 
 جنگ جمل

حركت اصحاب : اين مراحل عبارتنداز. براى بررسى آمار تلفات اين جنگ الزم است به مراحل مختلف اين نبرد توجه شود
یان راه بـه ايشـان; جمل از مكه و پیوستن قبايل بصره به آنان ھايى در م تعـداد ; حركت امام از مدينه و پیوسـتن گـروه 

 . و بررسى جنگ اصلى جمل; تلفات جنگ جمل كوچك; كوفیانى كه در ذوقار به سپاه امام پیوستند
به طلحـه و زبـیر داد كـه مـردم بــر آن سـوار ) منبه(يعلى بن امیه , طبرى و شیخ مفید, بنا به نقل بالذرى چھارصد شتر 

ين مطلـب) 3(مسعودى تعداد سواران را ششصـد نفـر آورده) 2.(شدند و راه افتادند بر ا ته اسـت, و طـبرى عـالوه  : گف
بیر راه (( با طلحـه و ز فر  شتند و در مجمـوع ھـزار ن سوار شــدند عــده اى ھـم خـود مركـب دا غیر از آنان كه بر شتران 

ولى ھر دو مورخ ) 5(;اما بالذرى مجموع آنان را نھصد و در نسخه اى از كتابش ھفتصد نفر ذكر كرده است) 4)).(افتادند
به ) بالذرى و طبرى( سانى كـه  نه و ك از ابومخنف و زھرى روايت كرده اند كه مجموع سپاه عايشه از اھـل مكـه و مدي

پس تا اين . شیخ مفید از شمار كل سپاھیان جمل سخنى به میان نیاورده است) 6.(آنان پیوستند سه ھزار نفر شدند
 .بیش از سه ھزار نفر در سپاه جمل حضور نداشته اند, مطابق ھمه روايات, مرحله

ولـى آن چـه , در گزارش ھاى تفصیلى مورخان درباره تعداد افراد سپاه جمل در بصره رقم قطعى به چشـم نمـى خـورد
طـبرى ھـم از سـى ھـزار نفـر ) 7.(رقم سى ھزار نفر است, شھرت يافته و مورخانى چون ابن اعثم آن را نقل كرده اند

سپاھیان جمل باشد با ابھام و ترديد جـدى روبروسـت و در عبـارت , اما اين كه مراد او از اين رقم) 8(,سخن گفته است
ته انــد  نیز ايـن رقـم را از طـبرى گرف يت كنیـم كـه ديگـران  او تصريحى بر اين مطلب وجود ندارد و اگر اين احتمـال را تقو

جاى , بنابراين. موضوع با ترديد بیش ترى مواجه خواھد شد شه بسـیار  پذيرش اين عدد به عنوان آمار قطعى سپاه عاي
 .تإمل دارد

سته انـد و دربـاره تعـداد آنــان , در محلى به نام ذىقار, از آن جا كه نیروھاى كمكى در دو راھى كوفه و بصره به امـام پیو
سخن مـى , اختالف نظر فراوان وجود دارد به ذىقـار  یش از رسـیدن  مار ھمراھـان آن حضـرت تـا پ از اين رو ابتدا درباره آ
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 .گويیم
از مدينـه راه افتــاده و در راه , با حدود ھفتصد نفـر ھمـراه) ع(امام, بنابه نقل بیش تر مورخان و گزارش ھاى مستند آنان

یه. نیز عده اى به آن حضرت پیوستند مد حنف بن اعلـم و مح , بالذرى به نقل از ابومخنف و طبرى در دو روايت از طلحـه 
ضمن اين كه براى اثبـات ) 9.(ھمچنین مسعودى و شیخ مفید گفته اند كه امام با ھفتصد نفر ھمراه از مدينه بیرون آمد

. چون او خود در اين نبرد حضور داشته اسـت, اين مطلب اگر روايتى جز روايت محمد حنفیه ھم نبود باز كفايت مى كرد
صت نفـر ھمـراه او , اما عالوه بر اين ھا صد و ش گزارش ديگرى از طبرى كه مى گويد وقتى امام از ربذه حركت كرد ھفت

 .در میان راه مدينه تا ربذه به آن حضرت پیوسته اند, پیداست شصت نفر اضافى) 10.(بودند نیز اين رقم را تإيید مى كند
كب((كه با توجه به كلمه ) 11(ھمراھان مدنى امام را چھارصد نفر ذكر كرده, يعقوبى در گزارش غیر مستندى مى )) را

 .توان گفت مراد يعقوبى سواره نظام امام بوده نه تمام ھمراھان ايشان
از ما ـ اھل مدينه ـ : ((در اين میان روايت ديگرى وجود داد كه خلیفه بن خیاط از مردى اسلمى نقل كرده كه گفته است

ستد) 12)).(با امام چھارھزار نفر ھمراه بود فر باي صد ن , اين گزارش به فرض صحت نمى تواند مقابل روايت مشھور ھفت
چون راوى نگفته است كه ھنگام حركت از مدينه چھارھزار نفر بوديم بلكه مجموع ياران مدنى آن حضرت را گفته كه بــه 

ند در روز . احتمال زياد بیش تر آنان از كوفه بوده اند گران داده و گفتــه ا اين مطلب شبیه گزارشى است كه خلیفـه و دي
كه بايد گفـت ايـن افـراد ) 13(,جنگ جمل ھشتصد نفر از انصار و چھارصد نفر از شاھدان بیعت رضوان در كنار امام بودند

 . در ذىقار به امام پیوسته اند نه اين كه از مدينه ھمراه او حركت كرده باشند
قتى آن حضـرت : ((اما طبرى درباره رقم كسانى كه بیرون از مدينه و پیش از ذىقار به امام پیوسته اند چنین مى گويد و

ید , يعقوبى) 14)).(آمادگى خود را اعالم كردند, به منطقه فید رسید قبايل اسد و طى نزد او آمده مسعودى و شیخ مف
ند ) 15.(شمار آن ھا را ششصد نفر بیان كرده اند ھم چنین گفته مى شود دو ھزار نفر ديگر از اطراف به امام پیوسته ا

آن چه از منابع بـه خوبـى , به ھر حال) 16.(اين رقم را بايد مربوط به بعد از ذىقار دانست, كه با توجه به ديگر گزارش ھا
ست يادى دربـاره . استفاده مى شود اين است كه امام تا محل ذىقار نیروى زيادى در اختیار نداشته ا گزارش ھـاى ز و 

بن , اعزام پى درپـى نزديكـانى چـون محمـدبن ابـى بكـر) 17.(نگرانى آن حضرت از كمبود نیرو در منابع وجود دارد محمد
ست كـه امـام ) ع(عمار و باالخره امام حسن, مالك اشتر, ابن عباس, ھاشم مرقال, جعفر نیز نشـان گـر آن ا بـه كوفـه 

ست مردم كوفـه بــوده ا يارى خواسـتن از  صدد  سته و در  مى دان كافى ن صره  . ھمراھان خود را براى نبرد بــا سـپاه ب
 .نیز تإيید ديگرى بر اين مطلب است) 18(خوشحالى آن حضرت از رسیدن سپاه كوفه

پیش از رفتن به سوى بصره در آن جا توقف كرد و با نیروھـاى ) ع(ذىقار محلى میان راه كوفه و بصره است كه امام على
مورخان مى گويند چون آن حضرت به پیمان شكنان دست نیافت از ربذه كسانى . كمكى كوفه سپاه خود را تقويت نمود

عده زيادى به كوفه رفتند ولى ھر بار ابوموسى از تجھیز مردم كوفه جلوگیرى كرد تا . را براى جذب نیرو به كوفه فرستاد
ست كـه . و عمار ياسر مردم را به راه انداختند) ع(امام مجتبى, اين كه مالك اشتر ين ا آنچه مورد اتفاق مورخان است ا

مثال ; ولى آن چه شديدا محل اختالف است شمار اين نیروھاست; نیروھاى كمكى در منطقه ذىقار به امام پیوسته اند
كار را مشـكل تـر كـرده. طبرى درباره شمار كوفیان ھفت روايت آورده كه ھر كدام رقمى را به دست مى دھـد , آن چـه 

مانند گزارش ھاى مربوط به پیش گويى امام دربـاره (; روايات مشابھى است كه آمار متفاوتى در آن ھا ذكر شده است
از آن جا كه بیش ترين افراد سپاه امام در جنگ جمل را كوفیان تشـكیل مـى دادنـد بررسـى ايـن ). عدد نیروھاى كوفى

ھاى . اختالفات براى پاسخ به سوال اصلى اين تحقیق الزم و راه گشا مى باشد مار نیرو اكنون ھمه اقـوال مربـوط بــه آ
 :از نظر مى گذرانیم. كمكى كوفه را كه در ذىقار به امام پیوسته اند

ابن ) 19.(نفر خواھند آمد 6600از كوفه : به ابن عباس فرمود) ع(شیخ مفید به نقل از نصربن مزاحم آورده است كه امام
طبرى گـزارش ھـاى ) 20.(نفر خواھند آمد 6560از كوفه : ابى الحديد از ابومخنف نقل كرده كه امام به ابن عباس فرمود

ھزار و ده ھـزار نفـر مـى دانـد, ھفت ھزار و دويست, ھفت ھزار, متعددى آورده كه رقم نیروھاى كوفه را پنج ھزار .(نه 
نفـر خواھنـد  12001از كوفه : ھم چنین او از ابومخنف روايت كرده كه ابوطفیل در ذىقار شنیده است كه امام فرمود) 21
مسعودى و ابن ابى الحديد در ) 23.(بین شش ھزار تا ھفت ھزار نفر از كوفه آمدند: خلیفه بن خیاط مى گويد) 22.(آمد

ته ) 24.(تا ھفت ھزار را ذكر كرده اند 6560رقم , گزارش ھايى غیر از آن چه پیش گويى امام را دربر دارد اما بـالذرى گف
او ھم چنین عدد نه ھزار را از محمد حنفیه نقل كرده . از كوفه ھزار نفر و به قولى دوازده ھزار نفر به ذىقار آمدند: است
در كتاب سلیم بن قیس رقم پیش ) 26. (نفر گزارش كرده اند 9650و  9200دينورى و ابن اعثم نیز كوفیان را ) 25.(است

 )27.(گويى امام يازده ھزار نفر است
مده انـد ايـن . به نظر مى رسد اختالف درباره نیروھاى كمكى كوفه به خاطر اين است كه آنان در چند مرحله به ذىقـار آ

نگ امـام در ذىقـار فه ) 28(ورود تدريجى از مجموع گزارش ھا و طوالنـى شـدن در به كو ضرت  ستادگان آن ح و تعـدد فر
اختالف ) 29.(مورخان ھم گفته اند مردم كوفه برخى از راه آبى و برخى از راه زمینى به ذىقار آمدند. استفاده مى شود

البته اشتباه در نقل اعداد از سوى راويـان . را نیز بايد به ھمین جھت دانست) ع(در رقم پیش گويى شده از سوى امام
 .و مورخان را نیز نبايد از نظر دور داشت

ثم و , اين رقم را بالذرى ـ در سه جا ـ طـبرى. اما مجموع اين نیروھا بین نه تا ده ھزار نفر ترجیح داده مى شوند ابـن اع
سر پیـامبر) 30.(دينورى نقل كرده اند با ھم نگ  براى ج به حسـاب ترديـد مـردم كوفـه  و دو ) ص(كمى اين رقم را بايــد 

صحابى او و كار شكنى ھاى ابوموسى اشعرى و ديگر قاعدين گذاشت و در نظر داشت كه اين اولین رويارويى دو گروه 
ین جھـت . بود كه بسیارى از جنگجويان با ھم قبیله خود ھماورد مى شدند) ص(آن ھم صحابه پیامبر, مسلمان بـه ھم

نى در ذىقـار مانـد (بود كه وقتى امام تصمیم به مقابله با اصحاب جمل گرفت و از مردم كوفه كمك خواست مدتى طوال
با انضمام اين نه يا ده ھزار نفر به دو يا سه ھزار نفرى كه از مدينه با امام . و بارھا و بارھا براى كوفیان پیك فرستاد) 31

مام , ھمراه بوده يا پیش از ذىقار به آن حضرت پیوسته اند رقم دوازده ھزار نفرى كه در برخى گزارش ھا سپاه ا مجموع 
 .تا بصره دانسته شده است تكمیل مى شود
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حل , مطلبى كه باقى مى ماند قل آن در مرا تكرار رقم دوازده ھزار نفر است كه به نظر مى رسد راويـان و مورخـان در ن
عه , مثال رقم كوفیان را دوازده ھزار; مختلف افراط كرده اند رقم كل سپاه امام را دوازده ھزار و رقم جنگجويان پـس از واق

عدد دوازده ھـزار نفـر . جمل را ھم دوازده ھزار نفر ذكر كرده اند علت اين مطلب را مى توان تقدسى دانست كه درباره 
ینى و ابــن ابــى الحديــد نقـل كـرده انـد. سپاه از برخى روايات استفاده مـى شـود كه كل ست  يتى ا له روا : از ايـن جم

ست ) 32)).(لشكرى كه دوازده ھزار نفر باشد شكست نمى خورد(( مشكل ديگر اين عدد تناقض آن با گزارش ھـايى ا
حدود نـه ھـزار نفـر را دربـاره , بنابراين. كه مجموع سپاه امام را دوازده ھزار نفر مى داند قم مشـھور  شايسته اسـت ر

ضافه ; پیوسته اند ترجیح دھیم) ع(كوفیانى كه در ذىقار به امام چون روايات متعددى آن را بیان كرده اند و اين رقـم بـه ا
 .و كسانى كه پس از ذىقار به امام پیوسته اند رقم دوازده ھزار نفر را تكمیل مى كند) ع(ھمراھان قبلى امام

مى باشـد شیخ مفیـد ) 33.(آن چه درباره تعداد افراد سپاه امام در جنگ جمل مشھور است آمار بیست ھزار نفـر  ما  ا
ايـن ) 34.(سپاه خود را آرايش داد كه مجموع سواران و پیاده نظام شانزده ھزار نفر شد, امام پیش از جنگ: گفته است

مى شـود) ع(نقل مفید با روايت ديگرى كه پیش تر از امام باقر ضرت فرمـوده , در آن روايـت. نقل كرده به خوبى تإيید  ح
نده ھـزار نفـر )  نزديك بصره(امام با دوازده ھزار نفر به خريبه : است لك فرما رسید كه عمار فرمانده ھزار نفر میمنه و ما

گیريم ھمـان رقـم ) 35.(میسره و خود امام فرمانده ده ھزار نفر بود اگر گروه ھاى الحاقى و قبايل بصره را ھـم در نظـر ب
 )36.(شانزده ھزار تكمیل خواھد شد

سیر , ولى در عین حال. حال اگر عدد بیست ھزار را ھم بپذيريم پا را از آن فراتر نخواھیم گذاشت با  سخن شیخ مفید 
 .كلى گزارش ھاى جمل تناسب بیش ترى دارد كه اين ويژگى در عدد بیست ھزار نیست

 
 :آمار كشتگان جنگ جمل

ته انــد((متإسفانه در اين قسمت نیز اختالف زيادى وجود دارد و بسیارى از نقل ھا بدون سند و بـا تعبـیر  گفتـه ((, ))گف
 .آمده كه نشانه دقیق نبودن آمار كشتگان است)) هللا اعلم((و )) مى شود

ھزار, ده ھزار, ھفت ھزار, شش ھزار: اين رقم ھا عبارتنداز ست , پانزده ھـزار, چھـارده ھـزار, سـیزده ھـزار, دوازده  بی
صد يـا پنـج ھـزار , ھزار, پانصد, چھارصد, كه از اين میان به اختالف اقوال. سى ھزار, بیست وپنج ھزار, ھزار ھـزار و ھفت

ھزار, ده ھـزار, نه ھـزار, ھشت ھزار, كشته از سپاه علوى بوده اند و پنج ھزار ھزار از , دوازده  يا ھیجـده  ھفـده ھـزار 
قم . سپاه مقابل كشته شده اند اما ھیچ يك از اين گفته ھا از محاسبه دقیق و بیان جزئیات برخوردار نیسـت و گـاه از ر

مار , از اين رو بھترين راه براى محاسبه تلفات جمل) 37!(كل سپاھیان نیز بیش تر است يداد و آ ين رو بررسى جزئیات ا
 .جزئى است كه درباره كشتگان داده شده است

مل ھا كشـته و , پیش از جنگ اصلى ج ين نبرد عده اى در ا صره درگیرىھـايى رخ داده و  مردم ب مان شـكنان و  میـان پی
چار ) عثمان بن حنیف(میان فرماندار بصره , اولین درگیرى. زخمى شده اند كه سـپاه را نا و سپاه طلحه و زبـیر روى داد 

كه . به عقب نشینى كرد ست  ته ا ید گف شیخ مف ند و تنھـا  ته ا سخن نگف يداد  ين رو نفـر از  500مورخـان از تلفـات ا
كرده ) 38.(عبدالقیس و عده اى از ديگر قبايل مجروح شدند ابن ابى الحديد ھم به نقل از ابومخنف به مجروحان اشـاره 

حه و زبـیر كـه از رسـیدن , میان عثمان و بیعت شكنان قرارداد صلح امضـا شــد, پس از اين زد و خورد) 39.(است ما طل ا
در اين شبیخون بین چھل , سپاه امام در ھراس بودند شبانه به بیت المال و فرماندارى حمله كردند كه به گفته مورخان

در اين مرحله بود كه عثمان بــن حنیـف ) 40.(تا ھفتاد نفر از پاسداران بیت المال و نیروھاى انتظامى شھر كشته شدند
 .دستگیر و شكنجه شد

صعقب : ((اما در جايى ديگر مى گويد, تعداد نگھبانان را چھل نفر مى دانند, با اين كه بیش تر مورخان از جمله ابومخنف
ند) 41)).(گفته است آنان چھارصد تن بودند ين ) 42.(بالذرى ھم گفته او را پس از گزارش عدد چھل تإيید مـى ك ولـى ا

مده كه روايـات , سخن كه تنھا از قول ابومخنف در شرح نھج البالغـه آ بـا گـزارش ھـاى ديگـر او تنـاقض دارد و از آن جـا 
اما علت اختالف . متعددى عدد چھل را تإيید مى كند بايد گفت در اين گزارش راوى عدد چھارصد به اشتباه افتاده است

كه پنجـاه تـن از : ((پنجاه و ھفتاد را مى توان از سخن مسعودى كه مى گويد, در اعداد چھل ھفتاد نفر كشـته شـدند 
 )43.(دريافت)) آنان گردن زده شدند

حه و زبیــر , پس از اين پیمان شكنى و كشتار سپاه طل بر  صره  حكیم بن جبله به اتفاق گروھى از ھـواداران فرمانـدار ب
متإسفانه . نام گرفت آغاز گرديد) چون در اين جا ھم عايشه بر شتر سوار شد(يورش برد و درگیرى سوم كه جمل اصغر

نار , آمار اين درگیرى نیز گاه با آمار درگیرىھاى پیش آمیخته شده است ھم در ك له اول  به خصوص اين كه حكیم در حم
يد. عثمان بن حنیف نقش مھمى ايفا نموده است ياران حكیـم كـه : ((ابن ابى الحديد به نقل از ابومخنف مى گو مه  ھ

ند) 44)).(سیصد تن بودند كشته شدند فر مـى دا شیخ ) 45.(طبرى شمار كشتگان اين حمله را ھفتاد ن فه و  ما خلی ا
مفید با اشاره به ھفتصد نفر يار حكیم تنھا از شھادت او و برادرانش سخن گفته اند و شیخ مفید اضافه كرده است كـه 

 )46.(پس از شھادت آنان مردم پراكنده شدند
مشكل و گـاه , دست يابى به رقم صحیح, بنابر آن چه گفته شد و به سبب آشفتگى زياد درباره تلفات اين سه درگیرى

ست. ترجیح بدون دلیل است . اما آن چه را مى توان قطعى دانست تعداد چھل تا ھفتاد كشته شبیخون به داراالماره ا
ست بل تإمـل ا يت آورده ; ديگر گزارش ھاى پراكنده و منحصر به فرد درباره تلفات اين درگیرىھا قا طبرى در يـك روا مثـال 

ھا طـبرى ) 47.(شما ششصد تن از اھالى بصره را كشتید: است كه فرستاده امام به طلحه و زبیر گفت اين روايت را تن
ين , در حالى كه در ھیچ يك از گزارش ھاى مربوط به حوادث بصره چنین عددى نیامده اسـت, آورده فات ا يـا مجمـوع تل

 .درگیرىھا به اين عدد نمى رسد
ست یان نی سخنى در م له اول عقـب . از تلفات سپاه عايشه در اين زد و خوردھـا  نان در مرح شـايد بـه دلیـل آن كـه آ

بل , نشینى كرده و در حمله دوم غافل گیرانه عمل كرده اند و در درگیرى سوم ھم به پیروزى دست يافته انـد فات قا تل
شته ) 48(,اما در نبرد اصلى كه يك روز يا يك و نیم روز بـه درازا كشـید. توجھى از ايشان برجاى نمانده باشد حداكثر ك
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مار موجـود را  گر آ فر تخمیــن زد و دي ھاى سپاه جمل را بايد حدود شش ھزار و كشته ھاى سپاه امام را حـدود ھـزار ن
اما وقتى به شمارش ريز كشته ھا , چون اگر چه مورخان ارقام بااليى را گزارش كرده اند; مبالغھآمیز و نادرست دانست

ھزار نفـر  يا پنـج  ند از چھـار ھـزار  مى پرداز و بیان تلفات قبايل مختلف ـ كه بیش ترين تلفات را در اين نبرد داشته اند ـ 
يعقوبـى ) 49)).(ازد دو ھزار و پانصد و بنى ضبه ھشتصد كشته داد: ((خلیفه در اين رابطه گفته است.  تجاوز نمى كنند

نفر از بنى تمیم و بكـربن وائـل را اضــافه  1500نفر نوشته و بالذرى با اختالف كمى از خلیفه  4700مجموع كشته ھا را 
; دو ھزار نفر: مضر; دو ھزار نفر: ازد: ((طبرى كامل ترين گزارش كشته ھاى قبايل را اين گونه آورده است.() كرده است

یان; پانصد نفر: بكربن وائل; ھزار نفر: بنوضبه; پانصد نفر: بنوتمیم; پانصد نفر: قیس فر:  سـاير يمن : بنى ذھـل; پانصـد ن
یه و ) 50)).(سى وپنج نفر و بنوعدى ھفتاد نفر ته اســت طاح خلیفه نام چھل و پنج نفـر از كشـتگان را ذكـر كـرده و گف

صد تـا پانصـد نفـر ) 51.(جھاضم ھر كدام سى كشته برجاى گذاشـتند مام را در دو روايـت چھار فات سـپاه ا وى رقـم تل
ابن شھرآشوب از كلبى ) 53.(سبطبن جوزى و ابن كازرونى رقم ھزار نفر را ذكر كرده اند, مسعودى) 52.(دانسته است

اربلى و ابن صـباغ ) 54.(روايت كرده كه از پیاده نظام لشكر امام ھزار نفر و از سواره نظام ھفتاد نفر به شھادت رسیدند
ابن اعثم شھداى جمل را ھزار و ھفتصـد ) 55.(را آورده اند كه پیداست اشاره به روايت كلبى داشته اند 1070ھم رقم 

تاب ديگـر ) 56.(نفر نوشته است گر و مسـعودى در ك باالترين رقم مربوط به شھداى سپاه امام را طبرى در گزارشى دي
, بنابراين) 57. (ولى اين رقم با ديگر گزارش ھا و ارقام جزئى اين دو مورخ سازگار نیست, پنج ھزار نفر دانسته اند, خود

بیش از آن چه ابن اعثـم , رقم پانصد تا ھزار نفر كه شھرت بیش ترى دارد صحیح تر به نظر مى رسد و اگر آن را نپذيريم
 .نفر را در نظر داشته است 1070البته ممكن است ابن اعثم نیز ھمان . نفر ـ قابل تإيید نیست 1700گفته ـ يعنى 

ست شده ا مار داده  بى : با توجه به آن چه گذشت روشن شد كه درباره تعداد تلفات جنگ جمـل دوگونــه آ يكـى آمـار 
یچ كـدام از گـزارش ھـاى  با ھ ين ارقـام  حساب كه جزئیات را بیان ننموده و فقط ارقامى را گزارش كرده است كه گـاه ا

اگر آمار كل سپاھیان دو طرف را در نظر بگیريم . آمار ريز كشتگان قبايل و گاه بیان نام آن ھا, دوم. تفصیلى تناسب ندارد
پیش تر گفته شد كه بیش ترين رقمى كه . نادرست خواھد بود, در مى يابیم بسیارى از آن چه درباره تلفات گفته شده

سپاه امـام قم دربـاره  فر اسـت) ع(درباره سپاه جمل در دست است سى ھزار و بیـش تـرين ر ھزار ن ين . بیسـت  بـا ا
ست ھـزار يـا , حساب ھیچ گاه نمى توان پذيرفت كه در يك نبرد پنجاه ھزار نفرى يا بی سى ھزار يا بیست و پنـج ھـزار 

بى اعتبارى برخى از اين گزارش ھا وقتى قطعى مى شود كه تنھا يـك . آن ھم در يك روز, پانزده ھزار نفر كشته شوند
ھا ذھـبى . نفر آن را نقل كرده و ھیچ شھرتى نداشته باشد نج ) 'ه748م (مثال عدد سى ھزار را تن و اعـداد بیسـت و پ

شھرت دارد امـا چنـان . ھزار و پانزده ھزار را تنھا شیخ مفید گزارش كرده اند رقم بیست ھزار نفر ھم گرچه تا حـدودى 
كم تـر بـودن آن نیـز , كه گفته شد ند بلكـه احتمـال  با جمعیت جنگجويان دو طرف ـ كه قطعا از پنجاه ھزار تجاوز نمى ك

ست . وجود دارد ـ سازگارى ندارد رقم ديگرى كه تا اندازه اى شھرت دارد و در منابع كھن آمده است سیزده ھـزار نفـر ا
جنگى كه تنھـا يــك . اما اين عدد ھم با مجموع گزارش ھا سازگار نیست) 58.(كه خلیفه و ابن سعد آن را نقل كرده اند

مى , روز ادامه داشته چگونه ممكن است اين ھمه كشته بر جاى نھد كه ن آن ھم با سالح ھايى چون تیر و شمشـیر 
لف , پس چنان كه گذشت. تواند كشتار جمعى را به ھمراه داشته باشد مناسب ترين عـدد از میــان گـزارش ھـاى مخت

 .حداكثر شش تا ھفت ھزار درباره تلفات دو طرف است, مورخان
چون غالبــا , تعبیر تلفات مى تواند شامل مجروحان نیز بشود و بدين ترتیب باز ھم رقم كشتگان كاھش خواھـد يافـت((

 ))تعداد زخمى ھاى ھر نبرد بیش از كشتگان آن است
ھا , اين رقم در گزارش بسیارى از مورخان از جمله خلیفه بن خیاط طبرى و مسعودى آمده است و با آمار جزئیات رويداد

 .سازگارى كامل دارد, كه پیش تر بیان شد
عالقمندى به ارايه آمار تلفات بیـش تـر از , اما زياده گويى در آمار را مى توان به داليل مختلف دانست كه از جمله آن ھا

نگ : ((او مى گويد. مسعودى در اين باره سخن جالبى دارد. طرف مقابل است طرف ج عدد كشـتگان دو  مردم دربـاره 
نان و ; جمل اختالف كرده اند یل آ سب م كم ترين رقم را ھفت ھزار و بیش ترين را ده ھزار گفته اند و اين اختالف به ح

گروه در ارايـه ) 59)).(تمايل ھر گروه به دسته و سپاه خودش است از سخن اين مورخ به خوبى پیداست كه موضع ھر 
ند اشـاره . آمار تلفات موثر است براى تإيید اين مطلب مى توان به نمونه اى ديگر كه برخى از مورخان معتبر نقل كرده ا

را دوست دارى؟ گفت چگونه دوست بدارم كسى را كه در بخشى از روز ) ع(پرسیدند آيا على] ازدى[ از ابولبید: ((نمود
 آيا گزارشى كه از زبان چنین گزارش گرى) 60)).(نفر از قبیله مرا كشت 2500

 ...)))چرا ناسزا نگويم كسى را كه: را بدگويى مى كنى؟ گفت) ع(چرا على: پرسیدند: ((عبارت طبرى چنین است(
لى مى دارد آن قـدر ) ع(صادر شود محل تإمل نیست؟ آيا كسى كه در برابر خلیفه مسـلمانان ايسـتاده و ع را دشـمن 

بیر كـه  ید از عبـدهللا بـن ز قل شـیخ مف ست ن ست؟ ھمیـن طـور ا ست دان صداقت دارد كه بتوان آمار مورد نظر او را در
 ) 61.(كشتگان جمل را پانزده ھزار نفر گزارش كرده و شگفت اين كه برخى نیر قول او را پسنديده اند

ساب آمـده و عنـوان كلــى تلفـات جنـگ را , در گزارش ھاى تاريخى,  دلیل دوم اين كه مجروحان در شمار كشتگان به ح
يداد تنھـا سـخن از  گرفته اند و به ھمین جھت است كه در منابع تاريخى از آمار زخمى ھا سـخنى نیسـت و در ھـر رو

 .در صورتى كه معموال تعداد كشته ھاى ھر نبرد بسیار كم تر از مجروحان است, كشتگان به میان آمده است
ظر عـده اى تمـام نمىآيـد. دلیل سوم را مى توان كم و زياد شدن صفر در اعداد دانست مى , البته اين سخن بـه ن زيـرا 

نى كـه در گـزارش ھـاى . گويند در منابع تاريخى ھمه عددھا به حروف آمده است مار فراوا ولى جست و جو در میـان آ
عداد , تاريخى آمده اين احتمال را تقويت مى كند كه در برھه اى از زمان يا دست كم توسط برخى از راويان يا ناسخان ا

به ويژه كه صـفر ; به حروف نوشته نشده و تصحیف در نسخه ھا به خصوص نقطه ھا باعث كم و زيادى آمار شده است
توان بـه . در كتابت عربى مانند فارسى توخالى نیست و به راحتى با نقطه اشتباه مى شود براى اثبات اين گفته مـى 

 :نمونه ھاى زير اشاره كرد
فر گـزارش كـرده و سـپس گفتـه اســت1 شھادت رسـیدند را چھـل ن : ـ بالذرى آمار نگھبانان بیت المال كه در بصره بـه 
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 )).برخى ھم چھارصد نفر گفته اند((
اين رقم پنج ھزار نفر ذكـر , ولى در برخى منابع, شھداى روز جمل را پانصد نفر نوشته, ـ خلیفه بن خیاط در دو گزارش2

 .شده است
صد نفـر و ) ع(ـ تعداد كسانى كه پس از صفین از سوى امام3 نابع چھار و معاويه براى داورى رھسپار شدند در برخى م

 )62. (در منابعى ديگر چھارھزار نفر ذكر شده است
نیز مى توانـد بسـیارى )) الف((و )) مإه((يا كم و زياد شدن كلماتى مانند )) تسع((و )) سبع((تصحیف در اعدادى مانند 

 .از آمار را كاھش يا افزايش دھد
در حالى كـه الزامـا , معنا مى شود)) كشته شدن((است كه بیش تر )) اصیب((استفاده از كلماتى مانند , دلیل چھارم

است چه منجر به كشته شدن شود و چه منجر به )) رسیدن تیر يا نیزه((بلكه به معنى , به معنى كشته شدن نیست
فى از مجروحـان , اما ھمان گونه كه پیش تر گفته شد. زخمى شدن در منابع تاريخى سخن از كشته شدن است و حر

 .جنگى به میان نیامده است
 

 جنگ صفین
مزاحم گفتـه . به اندازه جنگ جمل اختالف نظر وجود ندارد, درباره تلفات جنگ صفین بیش تر مورخان و از جمله نصـربن 

فر , از طرفین ھفتاد ھزار نفر كشته شدند كه از اين تعداد: اند چھل و پنج ھزار نفر از لشكر شام و بیست و پنج ھـزار ن
ھم گـزارش كـرده ) نود ھزار شامى و بیست ھزار عراقـى(ھزار كشته 110مسعودى رقم ) 63.(از لشكر عراق بودند را 

ست; مربوط به بخشى از واقعه يا افراد است, ديگر آمار موجود) 64!(است ثم گفتـه ا فقـط كشـته ھـاى : ((مثال ابن اع
نفـر و  63يا خلیفه بن خیاط شھداى صحابه را )). طرفین در لیله الھرير سى و شش ھزار تن بود و ھنوز جنگ برقرار بود

 )65.(نفر گزارش كرده اند 180طبرى شھداى قبیله ھمدان را 
ھزار عراقى و معاويه ھم با سپاھى در ھمین حدود  150امام با : نصربن مزاحم مى گويد, ولى درباره آمار كل سپاھیان

شام ھفتـاد : ((بالذرى آورده است) 66.(پیش آمدند گويند سپاه عراق پنجاه ھزار و به قولى صد ھزار نفر بودند و سپاه 
خى ; درباره تعداد لشكريان اختالف نظـر اسـت: ((مسعودى در اين باره مى گويد) 67)).(ھزار و به قولى صدھزار نفر بر

وى در جايى ديگر مى )). زياد گويند و برخى كاھش دھند و اتفاق بر نود ھزار عراقى و ھشتاد و پنج ھزار شامى است
ھزار نفـر مـى رسـیدند و عراقیـان بـدون خـدم و : ((گويد یش از سیصـد  به نظر ما مجموع شامیان با خدم و حشم به ب

 )68)).(حشم صدوبیست ھزار نفر بوده اند
ين  آن چه روشن است مبالغھآمیز بودن اين آمار است و مطالعه گزارش ھاى مربوط به نبرد صفین نشان مى دھد كـه ا

صفین : چون اوال, اعداد بسیار باال نمى تواند رقم درست سپاھیان يا كشتگان باشد گزارش ھاى ريز مربوط به درگـیرى 
صل كـرد و : ((نصربن مزاحم مى گويد, براى نمونه.  اعداد كمى را نشان مى دھد نه مو امام معقل را با سه ھزار تن روا
چون ... در جريان عبور از پل رقه امام به مالك فرمود با سه ھزار تن بمان و آخر ھمه بیــا... فرمود در رقه منتظر من باش

تن را كشـتند, در جنگ آب... سوار با لشكر معاويه در افتادند 130در اردوگاه فرود آمدند  ... اشعث پنج تن و اشتر ھفت 
عراق را بفريبنـد ند... معاويه دويست كارگر فرستاد تا با صداى حفارى لشكر  ضر بود مام حا سپاه ا تاد بـدرى در  ... ھف

مرد شامى گفت من باقى مانده يازده تمیمى ام كه به دست شـما ... ھشتصد جوان ھمدانى با اشتر حمله ور شدند
در جريان بر نیزه كردن قرآن ھا مجموعا پانصد قرآن به نیزه .. . عتتر بن عبید با پانصد نفر به میدان آمد... كشته شده اند

پذيرد... رفت ھاى نــبرد ) 69)).(حدود بیست ھزار مسلح از امام خواستند حكمیـت را ب گزارش  تن  ايـن اعـداد كـه در م
به كشـته . ھزار سپاھى و ھفتاد ھزار كشته تناسب نـدارد 100ھزار يا  150ھیچ گاه با , صفین آمده مثـال خـبر مربـوط 

شده  بوده بـا رقـم گفتــه  ھم تـرين حـوادث صـفین  شدن دوازده نفر به دست دو فرمانده سپاه امام در جنگ آب كه از م
ھزار ; درباره سپاه شام سازگارى ندارد بود چگونـه بیسـت  يا اگر سپاه عراق از صدوپنجاه يا صدھزار نفر تشكیل شـده 

ھزار نفـر  گزارش ھـا آمـده دوازده  ين  كه در ا نفر مى توانستند امام را مجبور به قبول حكمیت كنند؟ بیش ترين رقمـى 
 )70.(چھار ھزار نفر و ھفت ھزار نفر است كه رقم چھارھزار ھمراه عبیدهللا بن عمر بارھا تكرار شده است, طلیعه

با آن كه نبرد صفین چند ماه طول كشیده است اما درگیرىھاى اصلى مدتى بیش نبوده و نبرد سرنوشت ساز تنھا : ثانیا
اما , در طول ماه ھاى نبرد گروه ھايى به مقابله يكديگر رفته اند, غیر از اين دو حادثه. بر سر آب و لیله الھرير بوده است

ضمن اين كه يك ماه از اين مدت كه ماه محـرم بـوده در . جنگ شديدى رخ نداده و تلفات چندانى برجاى نگذاشته است
يد. آتش بس كامل سپرى شده و پیك ھا از دو سو رفت و آمد داشته انـد مزاحم مـى گو سه مـاه : ((نصـربن  در طـول 

نداد, بار به مقابله يكديگر برخاستند ولى با میانجى گـرى قاريـان 85سپاھیان دو طرف  شان رخ  در ) 71)).(جنگـى میان
ولى از شمار كشته ھا و , گزارش ھاى تفصیلى واقعه نیز رويارويى گروه ھاى شامى و عراقى زياد به چشم مى خورد

 .فراوانى آنان سخنى به میان نیامده است
سد: ثالثا مى ر فر ن صد ن برده انـد بـه  فات صـفین نـام  البتـه . مجموع افرادى را كه منابع تاريخى از آن ھا به عنـوان تل

انتظارى نیست كه نام ھمه كشتگان ثبت شود ولى اگر واقعا كشتگان اين جنگ به ده ھا ھزار نفر رسیده بود بايد نـام 
تاب بـه . افراد بیش ترى ثبت مى شد عده اى را آورده و در آخـر ك نفـر  82ابن مزاحم در البالى مطالب كتاب صفین نام 

نوان كشـتگان صـفین ) 72.(تلفات دو طرف اشاره كرده است به ع بالذرى ھم در مجلدات كتـاب انسـاب نـام افـرادى را 
شتگان . اما مجموع آن ھا از صد نفر تجاوز نمى كند, آورده است به ك نام ھـا اصـال مربـوط  ضمن اين كه برخـى از ايـن 

 )73.(جنگ صفین نیست
به نظر مى رسد عدد صد يا صد و پنجاه ھزار كه درباره سپاھیان شام و عراق گفته شـده , با توجه به آن چه گفته شد

 :داليل زير اين مطلب را ثابت مى نمايد. نه يكى از آن ھا, مربوط به مجموع دو سپاه است
 )74.(پنجاه ھزار و سپاھیان معاويه ھفتاد ھزار نقل شده است) ع(تعداد سپاھیان امام, در برخى منابع. 1
یان كـرده . 2 فر ب ھزار ن طبرى عدد سپاھیان امام براى نبرد دوباره با شام ـ پس از ناكامى حكمین ـ را نزديك به ھفتــاد 
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 )75.(مسعودى اين رقم را چھل و پنج ھزار نوشته و در نسخه اى از كتابش نزديك به ھفتاد ھزار آورده است. است
فرود ) و در روايتى ھفتاد ھزار(شصت ھزار : ((در شعرى فرمود) ع(امیر مومنان. 3 سپاھى بر سر عمرو عاص يا معاويه 

 )76)).(مىآورم
و ھفتاد ھـزار طرفـدار او ) ع(میان من و تو على: ((زيادبن ابیه در جواب تھديد معاويه ـ پیش از پیوستن به او ـ نوشت. 4

 )77)).(ھستند
در منابع آمده است كه معاويه پیراھن عثمان را بر منبر شام آويخت و ھفتاد ھزار نفر گرد آن مى گريستند و ابن ابى . 5

 )78.(الحديد در گزارشى كه از زبیربن بكار آورده به چھل ھزار شامى آماده براى نبرد اشاره كرده است
صره بـه . 6 با توجه به جمعیت كوفه در صدر اسالم كه حدود چھل ھزار نفر بر آورد شده و با انضمام نیروھـاى نظـامى ب

فر , بنابراين. آمار باال تإيید خواھد شد, آن جاه ھـزار ن صد و پن تا  صد  بايد مجموع سپاھیان عراق و شام را رقمى میان 
صدوپنجاه ھـزار را جمعیـت يكـى از دو طـرف  صد يـا  تخمین زد و با توجه به تناسب جمعیتى آن روز ھیچ گاه نمى توان 

آيـا آن صـحرا وسـعتى در . ھزار سوار و پیاده در صحراى صفین آسان نیسـت 210ھزار يا  300گردآورى . ((جنگ دانست
ماه  خور نبرد اين نیروى بزرگ بوده است؟ فرماندھان دو سپاه خوراك رزمندگان و علوفه اسبان را در مدت بیـش از سـه 

 )79)).(چگونه فراھم آورده اند؟ دو لشكر در اين مدت ارتباط خود را با مركز فرماندھى چگونه برقرار داشته اند؟
به آن اشـاره , اما آن چه درباره كشتگان دو سپاه مسلم است نادرستى رقم ھفتاد ھزار كشته است كه پیـش تـر نـیز 

ھد كـه منشـإ آن. شد مى د صربن مـزاحم در كتـاب , دقت در منابع تاريخى و ناقلین اين رقم به خوبى نشان  گـزارش ن
شدند: ((صفین است كه مى گويد ھزار كشـته  ) 80(,))در صفین از شامیان چھل و پنج ھزار و از عراقیان بیست و پنج 

موى, ابن جوزى, بالذرى, ابن ابى الحديد, مسعودى, شكى نیست كه ھمه مورخان پس از او مانند خلیفه بن خیاط , ح
سـخن مسـعودى كـه آمـار , در اين میان. از او گرفته اند) 81(,ابن كثیر و نويرى نیز كه اين آمار را ارايه داده اند, مقدسى

 .از ھمه شگفتآورتر است) 82(,ھزار نفر رسانده است 110كشتگان را به 
: چـون اوال, واقعیت اين است كه به ھیچ يك از گزارش ھاى آمارى مربوط به تاريخ صدر اسالم نمـى تـوان اطمینـان كـرد

شده اسـت یا) 83.(اين آمار بسیار مختلف و متناقض با يكديگر ارايه  بـا تناسـب جمعیـتى آن روز سـازگارى نـدارد و : ثان
حب و بغض ھا باعث شده ھر گروه براى جلب منفعت خود آمـار را : ثالثا. مبالغھآمیز بودن آن به خوبى آشكار مى باشد

فر , كم يا زياد بیان كند يا مورخان و راويان بدون توجه به اھمیت اسناد تاريخى كه میـان دو ن ھمچون محاورات معمولى 
اعداد مربوط به رويدادھاى مھـم تـاريخى را , انجام مى شود و در آن به درستى و نادرستى ارقام اصال توجه نمى شود

يد. بیان كرده اند و گاه دوستى يا كینه خود را نیز پنھان نكرده اند كه مـى گو ست  پذيرش ا : آيا اين مطلب زھرى قابل 
ست كـه; ))به من خبر رسید كه در صفین پنجاه نفر را در يك قبر دفن مى كردنـد(( : يا در ادامـه ھمیـن گـزارش آمـده ا
 )84))!(آسمان سه روز بر كشته ھا خون باريد و مردم با ظرف خون ھا را جمع مى كردند((

حدودى بـه , با اين ھمه مى توان گزارش نصربن مزاحم در آخر كتاب صفین كه رقم كشتگان را ده ھزار نفر ذكر كرده تـا 
لیله الھرير [ در روز پیكار بزرگ: ((مى گويد, نفر به عنوان كشتگان صفین 82او پس از نام بردن از . واقع نزديك تر دانست

ند. كشته شدند] نفر[ 82بیش از اين تعداد] و روز آن )).(تنھا بدان روز از اصحاب امام بین ھفتصد تا ھـزار نفـر جــان باخت
لى, چون پس از بیان ايـن اعـداد; البته گزارش خالى از ابھام نیست) 85 مان ع خوارج در ز شتگان  عداد ك ھـم ) ع(بـه ت

نام بـرده : ((محقق اين كتاب ھم مى نويسد. اشاره كرده و آن را با نبرد صفین آمیخته است صر  در میان كسـانى كـه ن
نان , بسیارى از اصحاب معاويه به چشم مى خورند شته ھـاى غـیر صـفین ھـم در میـان آ خى از ك ضمن اين كه نام بر

فر را خواھیــم ) 86)).(ھست ھزار ن قم ده  ترجیح دھیـم ر كى را  يت ابــن مـزاحم ي یان دو روا قرار باشـد از م اكنون اگر 
كه . گر چه مورخان بعدى به اين روايت توجھى نكرده و تنھا عدد ھفتاد ھزار را مشھور دانسته اند, پذيرفت ولـى چنـان 

صفین , منشإ رقم ھفتادھزار, گفته شد گزارش ھـاى تفصـیلى و ريـز واقعـه  جز روايت نصر نیست و اين عدد با مجموع 
 .ھم خوانى ندارد

 
 نبرد نھروان

آن چه درباره آمار تلفات جنگ نھروان شھرت يافته و در كتب تاريخى آمده است حدود چھارھزار كشته از خوارج و كم تر 
ھار ; است) ع(از ده نفر از اصحاب امیر مومنان عدد چ اما بررسى دقیق اين رويداد در منابع تاريخى نشان مى دھد كـه 

ين منابـع ; ھزار در مورد تلفات خوارج قطعا نادرست است ھمان گونه كه حدود ده نفر شھید از ياران امام به خوبـى از ا
 .استفاده و تإيید مى شود
ايستادند و او را وادار به قبـول ) ع(در جنگ صفین ھزاران تن از لشكريان عراق در مقابل امام, بنابه گزارش ھاى تاريخى

امام فرمود ما . پس از مدتى ھمین افراد از كرده خود پشیمان شده و از امام خواستند با معاويه بجنگد. حكمیت نمودند
جدا شــده و , ھنگام بازگشت از صفین. پیمان بسته ايم و تا مھلت مقرر به سر نیايد نخواھیم جنگید سپاه  اين گروه از 

مدت. نـام گرفتنـد)) حروريه((در منطقه حرورإ ـ در نیم فرسنگى كوفه ـ مسكن گزيدند و به ھمین جھت  میـان , در ايـن 
پـس از . امام و خوارج مذاكرات زيادى صورت گرفت و برخى از اصحاب مانند ابن عباس و صعصعه با ايشان محاجه كردند

به امـام  يادى از خـوارج  عداد ز نقل مكان به منطقه نھروان ھم مذاكراتى بین آن ھا انجام گرفت كه با اين گفت وگوھا ت
بن وھـب . پیوستند يا الاقل از لشكر خوارج كناره گیرى نمودند با عبـدهللا  درباره تعداد اين افراد و ھم چنین افـرادى كـه 

يان) رئیس خوارج( نوان , باقى ماندند میان مورخان اختالف نظر است و گاه برخـى از راو به ع خوارج را  كل  مان رقـم  ھ
یاط در ايـن . تلفات گزارش كرده اند و در مورد خارج شدن صدھا نفر از میان آنان سخنى به میان نیاورده اند خلیفه بن خ

مى )87)).(با آنان گفت وگو كرد و برگشتند) ع(اھل حرورإ بیست ھزار نفر بودند كه على: ((باره مى گويد يعقوبى ھـم 
ند... آنان ھشت ھزار و به قولى دوازده ھزار نفر بودند: ((گويد فر ماند ھزار ن بـالذرى از ) 88)).(پس از گفـت وگـو چھـار 

بن عبـاس و : ((زھرى نقل كرده است كه سخنان ا دوازده ھزار نفر و به قولى شش ھزار نفر به حـرورإ رفتنـد و پـس از 
تن, آن گاه امام به آنان امان داد. صعصعه دو ھزار تن باز گشتند با ھـزار نفـر, پس فروه با پانصد  سعر  با , م سإ  ابـن حو
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خوارج بـیرون شـدند, سیصد به امـام . حوثره با سیصد و ابومريم با دويست نفر كناره گرفتند و از جمع  صد تـن ھـم  سی
ولـى , طبرى ھم ايـن گـزارش را آورده) 89)).(تن بودند 1500و به قولى  1800پیوستند و آن چه با عبدهللا بن وھب ماند 

عدد ) 90.(نفر نوشته است 2800عدد باقى مانده با ابن وھب را  سد  نقـل شـده  2800به اشـتباه  1800به نظر مى ر
) 91.(را ذكر كرده انـد 1800ھمان , چون ديگر منابعى كه اين گزارش را آورده و به احتمال قوى از طبرى گرفته اند, است

 1800مسعودى در مروج الذھب عدد خارجیان را چھارھزار نفر گزارش كرده و در التنبیه و االشراف گفته است با عبدهللا 
 )92.(نفر ماندند 1200و به قولى  1500و به قولى 

ھزار : ((ابن كثیر در اين مورد چنین مى گويد ھب  بن و بدهللا  آنان چھارھزار نفر بودند ولى بیش تر آنان برگشتند و بــا ع
ھروان ) ع(از ياران على: ((نصربن مزاحم در انتھاى كتاب صفین گفته است) 93)).(نفر يا كم تر ماندند نفـر  1300در روز ن

شده انــد) 94.))(كشته شدند بايـد مـراد , البته با توجه به اين كه قطعا از اصحاب امام در نبرد نھروان اين تعداد كشته ن
ستادند بل آن حضـرت اي ھروان مقا كشـته نھروانـى  1300رقـم , بنـابراين; نصر را اصحاب امام در صفین دانست كـه در ن

 ).ع(مربوط به خوارج است نه اصحاب امام
ظر  تالف ن تا اين جا مى توان نتیجه گرفت كه گرچه در آمار اولیه خوارج و كسانى كه از آن ھا كنــاره گـیرى كـرده انـد اخ

كه , نفر گزارش نشـده 1800اما درباره تعداد كسانى كه با عبدهللا بن وھب مانده و با امام جنگیده اند بیش از , است بل
روايتى كه ابن ابى الحديـد از , بنابراين. نفر و كم تر از آن مى داند 1000تا  1200, 1300, 1500اقوالى ھست كه آنان را 

ھروان خـبر داده اسـت) ع(ابن رويم آورده و در آن امیرمومنان ند ) 95(از كشته شدن چھارھزار خـارجى در روز ن نمـى توا
ولـى , البته ديگر مطالب اين روايت كه مربوط به پیش گويى آن حضرت درباره ذوالثديه است متواتر اسـت. درست باشد

ته شـده در آن , اگر اصل روايت را به خاطر شخصیت راوى و مطالب شگفتى كه در آن آمده رد نكنیم دست كم عـدد گف
یدا كـردن آن را بـه خـود نسـبت . را اشتباه راوى خواھیم دانست كس پ ھر  گويى اھمیت داستان ذوالثديه باعث شده 

 .دھد
خان : چـون اوال; نفر كه مربوط به كشتگان اين جنگ باشد بازھم ترديد جدى وجود دارد 1800تا  1000اما اينكه رقم  مور

دستور داد چھارصد تن از مجروحان را به خانواده ھايشان تحويـل دھنـد تـا ) ع(امیرمومنان, گفته اند پس از جنگ نھروان
يعقوبى مدت آن را دو ساعت نوشته و ابن . نبرد با خوارج ساعاتى بیش به درازا نكشیده است: ثانیا) 96.(درمان شوند

قل )). گويا به آنان گفته شد بمیريد پس مردند; در يك ساعت ھالك شدند: ((اثیر گفته است ساعت را ن اربلى ھم يك 
سريع , گرچه مراد از ساعت) 97.(كرده است نبرد و سـركوبى  مدت  بودن  ساعت امروزى نیست ولى نشان گر كوتاه 

نفـر  1800تا  1000پذيرش اين مطلب كه در مدت كم تر از نیم روز در يك نبرد , بنابراين. خوارج به دست ياران امام است
آن ھم درباره كسانى چون خوارج كه بر عقیده خود سخت پافشارى مى كردند و به ; كشته شوند چندان آسان نیست

قى , شھادت تاريخ در جنگ ھا به سختى مبارزه مى كردند كه بارھـا تصـفیه شـدند و افـراد با صوص در ايـن نـبرد  به خ
 .مانده جز كشتن يا كشته شدن راھى در پیش نداشتند

چه شـھرت يافتـه و در پیـش , بايد گفت از اين تعداد برخى كشته, بنابراين شدند و آن  برخى زخمـى و عـده اى اسـیر 
ند , گويى امام ھم آمده است كه كم تر از ده نفر از آنان جان در نمى برند قط آن چ مراد تنھا فراريان است نه ايـن كـه ف

خان. نفر زنده مانده و بقیه كشته شده اند گاه آمـارى از يـك رويـداد بـه , ضمن اين كه پیش تر ھم گفته شد كه مور ھر
كه , دست داده اند ته  شإت گرف ھى از كجـا ن كشته و زخمى را با ھم شمارش كرده اند و معلوم نیست ايــن بـى توج

 .ھمه آمار تاريخى را با مشكل روبرو ساخته است
 

 :نتیجه
نان. 1 سه نـبرد ) ع(آمار ارايه شده درباره تلفات جنـگ ھـاى امیرموم ين  صیل گـزارش ھـاى ا با تف ست و  مبالغھـآمیز ا

 .سازگارى ندارد
درباره جنگ جمل گزارش خلیفه بن خیاط كه شھدا را چھارصد تا پانصد نفر مى داند صحیح است و به نظر مى رسد . 2

عا درسـت , بنابراين. آمار كشتگان سپاه عايشه از پنج ھزار نفر تجاوز نمى كند سى ھـزار قط رقم ھـاى مشـھور ده تـا 
 .نیست

تقويت مى شود و به نظر مى , درباره تلفات جنگ صفین گزارش نصربن مزاحم كه تلفات جنگ را ده ھزار نفر دانسته. 3
 .بلكه امكان كاھش اين رقم نیز وجود دارد, رسد آمار تلفات طرفین بیش از اين عدد نباشد

بین ھزار تا ھزار و ھشتصد نفر بوده اند كه چھارصد نفر از آنان در جنــگ , خوارجى كه در نھروان مقابل امام ايستادند. 4
 .كشته شدن بقیه افراد نیز چندان قطعى نیست. مجروح شده اند

 
 :پى نوشت ھا

 پژوھشگر و دانش آموخته حوزه علمیه قم. 1
لى , انساب االشراف, احمدبن يحیى بالذرى. 2 ياض زرك  21;ص,3ج) 'ه1417, دارالفكـر, بـیروت(تحقیق سـھیل زكـار و ر

محمدبن نعمان  471;ص,3ج ) 'ه1409, موسسه االعلمى للمطبوعات, بیروت(تاريخ االمم و الملوك , محمدبن جريرطبرى
 .232ص) ش1374, مكتب االعالم االسالمى, قم(تحقیق میرشريفى , الجمل) شیخ مفید(, عكبرى

 .366ص, 2ج ) 'ه1409, دارالفكر, بیروت(تحقیق محمدمحیى الدين , مروج الذھب, على بن حسین مسعودى. 3
 .473و  469ص , ھمان, طبرى. 4
 .پاورقى ھمان صفحه: ك.و ر 22ص , ھمان, بالذرى. 5
 .471ص , ھمان, ھمان و طبرى, بالذرى. 6
محمدبن على ابن  441;ص) ش1374, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(ترجمه مستوفى , الفتوح, ابن اعثم كوفى. 7

 190ص 3ج ) 'ه1412, داراالضـوإ, بیروت(تحقیق يوسف البقاعى , مناقب آل ابى طالب, شھرآشوب السروى المازندرانى
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صباغ ;242ص 1ج ) 'ه1371, مكتبه بنى ھاشمى, تبريز(كشف الغمه فى معرفه االئمه , على بن عیسى اربلى;   , ابن 
يه , و احمدبن عبـدالوھاب نويـرى 78ص) ش1375, اعلمى, تھران: افست, دارالكتب التجاريه, نجف(, الفصول المھمه نھا

 .66ص, 20ج ) بى تا, الموسسه العامه, قاھره(االرب فى فنون االدب 
 .517ص , ھمان, طبرى. 8
 .240ص,ھمان,وشیخ مفید 367ص,ھمان, مسعودى 516;و473ص, ھمان,طبرى 30;ص, ھمان,بالذرى. 9

 .495ص , ھمان, طبرى. 10
, 2ج ) 'ه1413, موسسـه االعلمـى للمطبوعـات, بـیروت(تحقیق مھنـا , تاريخ الیعقوبى, احمدبن ابى يعقوب يعقوبى. 11
 .79ص
 .110ص) 'ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت(تاريخ خلیفه , خلیفه بن خیاط. 12
 .ھمان. 13
 .ھمان, طبرى. 14
 .261ص , ھمان, و شیخ مفید, ھمان, مسعودى; ھمان, يعقوبى. 15
به امـام محلـق ) ع(اين گزارش ھا عبارتنداز نقل شیخ مفید از امام باقر. 16 صد نفـر  طى شش يد از قبیلـه  كـه مـى گو

ید در كنگـره ھـزاره: ك.ر(تن به ذىقار آمد  1300شدند و آن حضرت با  ید , امالى از مجموعه مصنفات شـیخ مف شـیخ مف
بالذرى اسـت) 298ـ295صفحات   517:ص , ھمـان, طـبرى: ك.ر; گزارش ديگر از طبرى و شیخ مفید ـ در كتاب جمل ـ و 

كه , 294ص , ھمان, شیخ مفید: ك.ھم چنین ر. مراد بعد از ذىقار است, كه به قرينه قبل, ))انضم الینا من حولنا الفان((
ھا از . 33ص , ھمان, و بالذرى; ))خرج الیه من البصره الفا رجل: ((به صراحت مى گويد ضمن اين كه يعقوبى و طبرى تن

 .سیصد يا چھارصد سوار پیش از ذىقار سخن گفته اند
بى, بـیروت(تحقیق محمدابوالفضل ابراھیم , شرح نھج البالغه, ابن ابى الحديد. 17 , 14ج ) 'ه1385, داراحیـإ الـتراث العر
نه بــا . اخبار پیش گويى تعداد كوفیان: ك.ھم چنین ر. به بعد 14ص البته اين مطلب روشن است كه حركـت امـام از مدي

 .بلكه به منظور منصرف كردن ناكثان از رفتن به بصره يا كوفه بود, گروھى اندك براى جنگ نبود
 .272ص , ھمان, شیخ مفید. 18
 .293ص , ھمان. 19
 .187ص , 2ج , ھمان, ابن ابى الحديد. 20
 .517و  502, 500ص , ھمان, طبرى. 21
 .513ص , ھمان. 22
 .ھمان, خلیفه. 23
 .ھمان, و ابن ابى الحديد 368ص , ھمان, مسعودى. 24
یإ الكتـب, قـاھره(تحقیق عبدالمنعم عـامر , اخبارالطوال, و ابوحنیفه دينورى. 56و  31, 29ص , ھمان, بالذرى. 25 , داراح

 .415ص , ھمان, و ابن اعثم 145ص ) نشر رضى قم: افست, م1960
ھادى, قـم(تحقیق محمـدباقر انصـارى , سلیم بن قیس الھاللى. 26 در  6560عاله بـر رقـم . 801ص , 2ج ) ش1373, ال

شـیخ , در كتاب تـاريخ طـبرى 12001در كتاب سلیم و  11000در شرح نھج البالغه ابن ابى الحديد و  6600كتاب جمل و 
گزارش نادرى مبنى بر ھزار نفر بودن رقم پیش گويى نقل كـرده ) 315ص , 1موسسه آل البیت ج (مفید در كتاب ارشاد 

سب , كه به نظر مى رسد جز با نقل خود در كتاب جمل و ابن ابى الحديد در شرح نھج البالغه با مجموع گزارش ھـا تنا
 .ندارد

 .187ص , ھمان, ابن ابى الحديد: ك.ر; ابن ابى الحديد مى گويد امام پانزده روز در ذىقار ماند. 27
 .502و  500ص , ھمان, طبرى. 28
, و خلیفــه 145ص , ھمــان, دينــورى; ھمـان, ابـن اعثــم  500;ص , ھمـان, طــبرى 56;و  31, 29ص , ھمــان, بــالذرى. 29

 .ھمان
 .28ص , ھمان, و بالذرى 293ص , ھمان, يا شیخ مفید 519ص , ھمان, طبرى. 30
 .ھمان, ھمان و ابن صباغ, اربلى; ھمان, ابن شھرآشوب 441;ص , ھمان, ابن اعثم 516;ص , ھمان, طبرى. 31
 .96ص, 15ج, ھمان, و ابن ابى الحديد 45ص, 5ج ) 'ه1405, داراالضوإ, بیروت(الكافى , محمدبن يعقوب كلینى. 32
 .78ص , ھمان, ابن صباغ 441;ص , ھمان, ابن اعثم 516;ص , ھمان, طبرى. 33
 .321ص , ھمان, شیخ مفید. 34
 .293ص , ھمان. 35
ست, نمونه بى حساب بودن برخى آمار. 36 . سخن صاحب اثبات الوصیه است كه رقم كشتگان را ھفتاد ھزار نوشته ا

على بن حسین : ك.ر; حتى اگر مقصود او را كل سپاھیان ھم بدانیم ھیچ مويدى از سخن ديگر مورخان نخواھد داشت
 .150ص ) بى تا, انصارايان, قم(, اثبات الوصیه, مسعودى

 .279ص , ھمان, شیخ مفید. 37
 ).داووا جرحاكم (321ص , 9ھمان ج , ابن ابى الحديد. 38
لذھب, و مسعودى 26ص , ھمان, بالذرى 281;ص , ھمان, شیخ مفید 486;و  485ص , ھمان, طبرى. 39 , 2ج , مروج ا

 .367ص 
 .321ص , 9ج , ھمان, ابن ابى الحديد. 40
 .26ص , ھمان, بالذرى. 41
 .ھمان, مسعودى. 42
 .322ص , ھمان, ابن ابى الحديد. 43
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 .519ص , ھمان, طبرى. 44
 .284ھمان ص , شیخ مفید, ھمان, خلیفه. 45
 .520ص , ھمان, طبرى. 46
قدار )). كانت الحرب اربع ساعات من النھار: ((يعقوبى مى گويد. 47 چه م ھار ســاعت  البته معلـوم نیسـت منظـور از چ

ص , ھمـان(ظھر تا غروب : بالذرى مى گويد; )81ص , ھمان(; است ولى به ھر حال مراد بیش از بخشى از روز نیست
يد; )360ص , ھمان(وقعه واحده فى يوم واحد : مسعودى گفته است). 35 مى گو تا نیــم روز بـود و : طبرى  جنـگ اول 

البتـه او تعبـیرى از ). 262ص , ھمـان(صبح تا عصـر : و ابن ابى الحديد مى گويد) 520ص , ھمان(عصر دوباره جنگ شد 
بود ـ  يوم الثانى من ايام الجمل دارد كه گويا مقصودش نبرد اصلى و جمل بزرگ ـ در مقابل جمل كوچك كه داخل بصـره 

 .مى باشد
 .112ص , ھمان, خلیفه. 48
 .45ص , ھمان, و بالذرى 80ص , ھمان, يعقوبى. 49
 .543ص , ھمان, طبرى. 50
 .ھمان, خلیفه. 51
 .ھمان. 52
سین مسـعودى. 53 یه و االشـراف , علـى بـن ح تـذكره , سـبطبن الجـوزى ; 255ص; )بـى تـا, دارالصـاوى, قـاھره(التنب

سه , بغـداد(تحقیق مصطفى جواد ; مختصر التاريخ; و ابن الكازرونى 79ص ) بى تا, مكتبه نینوى, تھران(الخواص  الموس
 .75ص ) 'ه1390, العامه

 .ھمان, ابن شھرآشوب. 54
 .86ص , ھمان, و ابن صباغ 242, ھمان, اربلى. 55
 .441ص , ھمان, ابن اعثم. 56
 .360ص , 2ج , مروج الذھب, و مسعودى 543ص , ھمان, طبرى. 57
 .23ص , 3ج ) 'ه1412, دارالكتب العلمیه, بیروت(تحقیق عبدالقادر عطا , الطبقات الكبرى, ابن سعد; ھمان, خلیفه. 58
 .ھمان, مسعودى. 59
 .380ص , ھمان, ھمان و مسعودى, خلیفه 547;ص , ھمان, طبرى. 60
 .419ص , ھمان, شیخ مفید: ك.ر. 61
 .39ص , 13ج , ھمان, بالذرى. 62
ید: ك.درباره چھل يا چھار صد نفر كشته بیت المال ر. 63 مان, شیخ مف يد 281;ص , ھ بى الحد ص , 9ج, ھمـان, ابـن ا

;ص , ھمـان, سبط بن جوزى 543;ص , ھمان, طبرى; ھمان, خلیفه: ك.درباره پانصد يا پنج ھزار كشته در جمل ر. 321
قرى: ك.درباره چھارصد يا چھار ھزار فرستاده امام ر. ھمان, مسعودى 78 عه الصـفین, نصر بــن مـزاحم المن تحقیـق , وق

فى: افست. 'ه 1382, الموسسه العربیه, قاھره(عبدالسالم محمد ھارون  نورى 533;ص) قـم, كتابخانه آيت هللا نج , دي
 .197ص , ھمان

ص , ھمـان, ابـن شھرآشـوب 97;ص , ھمان, بالذرى 116;ص , ھمان, خلیفه 558;و  475ص , ھمان, نصربن مزاحم. 64
 .208ص , 2ج , ھمان, و ابن ابى الحديد 195
 .404ص , ھمان, مسعودى. 65
 .14ص , 4ج , ھمان, و طبرى 118ص , ھمان, خلیفه 668;ص , ھمان, ابن اعثم. 66
 .216ص , ھمان, نصربن مزاحم. 67
 .97ص , 3ج , ھمان, بالذرى. 68
 .404و  384ص , ھمان, مسعودى. 69
 .479و  478, 286, 252, 236, 191, 174, 157, 148ص , ھمان, نصربن مزاحم. 70
 .563ص , 3ج , ھمان, و طبرى 297, 291, 330, 306, 152ص , ھمان. 71
 .190ص , ھمان, نصربن مزاحم. 72
 .556ص , ھمان. 73
 ).محقق كتاب وقعه صفین(پاورقى عبدالسالم محمدھارون , ھمان. 74
 .ھمان, بالذرى. 75
 .415ص , ھمان, ومسعودى 58ص , 4ج , ھمان, طبرى. 76
 . 238ص , ھمان, و بالذرى 562ص , 3ج , ھمان, طبرى 136;ص , ھمان, نصربن مزاحم. 77
 .366ص , ھمان, نصربن مزاحم. 78
آمده كـه )) سبعون الف شیخ((البته در متن . 127ص , ھمان, و نصربن مزاحم 40ص , 14ج , ھمان, ابن ابى الحديد. 79

اين احتمال ھم ھست كـه كلمـه . با توجه به قراين بايد گفت كلمه شیخ خصوصیتى ندارد و اشاره به مردم شام است
نار , يعنى پیرمرد, زياد شده و مراد ھفتاد شیخ)) الف(( مردم در ك يب  يه آنـان را بـراى فر و روساى قبیله باشد كه معاو

 .پیراھن عثمان جمع كرده بود
سالمى, تھران(على از زبان على يا زندگانى امیر مومنان , سیدجعفر شھیدى. 80 ص) ش1376, دفـتر نشـر فرھنـگ ا

121. 
 .558و  475ص , ھمان, نصربن مزاحم. 81
, ابن ابى الحديد 440;ص , 2ج , مروج الذھب, ھمو 256;ص , التنبیه و االشراف, مسعودى 116;ص , ھمان, خلیفه. 82

دارالكتـب , بیروت(تحقیق عبدالقادر عطا , المنتظم, عبدالرحمن بن الجوزى 97;ص , ھمان, بالذرى 208;ص , 2ج , ھمان
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ثیر 123;ص , 5ج ) 'ه1412, العلمیه بن ك يه , ا بى, بـیروت(البدايـه و النھا و  304ص , 7ج , )'ه1412, داراحیـإ الــتراث العر
 .155ص , 20ج , ھمان, نويرى

 .404ص , 2ج , مروج الذھب, مسعودى. 83
فات . 84 فر نوشـته و در جـاى ديگـر كـل تل ھزار ن ير و روز آن را ھفتـاد  مثال نصربن مزاحم در يكجا كشته ھاى لیله الھر

ست كرده ا عه صــفین: ك.ر(; صفین را ھفتاد ھزار نفر ذكر  مروج الذھـب ). 558و  475ص , وق ین مسـعودى در  ھـم چن
را از نسـخه اى ديگـر  68000ولى محقق كتاب عــدد , مجموع سپاه كوفه و بصره را چھل و پنج ھزار نفر ذكر كرده است

 ).415ص , 2ج , مروج الذھب: ك.ر(آورده است 
 .ھمان, عبدالرحمن بن الجوزى. 85
 .558ص , ھمان, نصربن مزاحم. 86
 ).محقق كتاب(پاورقى عبدالسالم محمد ھارون , ھمان. 87
 .115ص , ھمان, خلیفه. 88
 .92ص , ھمان, يعقوبى. 89
 .146ص , ھمان, بالذرى. 90
 .64ص , ھمان, طبرى. 91
 .406ص, 2ج ) 'ه1408, داراحیإ التراث العربى, بیروت(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر. 92
 , 256ص , و االشراف, التنبیه, ھمو 415;ص , 2ج , مروج الذھب, مسعودى. 93
 .319ص , 7ج , ھمان, ابن كثیر. 94
 .556ص , ھمان, نصر. 95
 .277ص , ھمان, ابن ابى الحديد. 96
 .100ص , ھمان, و سبطبن الجوزى 257ص , ھمان, دينورى ,149ص , ھمان, بالذرى 66;ص , 4ج , ھمان, طبرى. 97
 .267ص , ھمان, ھمان و اربلى, ابن اثیر 93;ص , ھمان, يعقوبى. 98
 

 منابع 
 .2ج ) 'ه1408, داراحیإ التراث العربى, بیروت(الكامل فى التاريخ , ـ ابن اثیر

 ).'ه1390, الموسسه العامه, بغداد(تحقیق مصطفى جواد ; ـ ابن الكازرونى مختصر التاريخ
 .1ج .) 'ه 1408, دارالفكر, بیروت(العبر , ـ ابن خلدون

 ).'ه1415, دارالكتب العلمیه, بیروت(تاريخ خلیفه , خلیفه, ـ ابن خیاط
 .3ج ) 'ه1412, دارالكتب العلمیه, بیروت(تحقیق عبدالقادر عطا , الطبقات الكبرى, ـ ابن سعد

بى, بـیروت(تحقیق محمدابوالفضل ابراھیم , شرح نھج البالغه, ـ ابن ابى الحديد لتراث العر و ج  9, 2) 'ه1385, داراحیـإ ا
14. 

 .1ج ) 'ه1371, مكتبه بنى ھاشمى, تبريز(كشف الغمه فى معرفه االئمه , على بن عیسى, ـ اربلى
مد ھـارون , وقعه صفین, نصر بن مزاحم, ـ منقرى , افسـت', ه1382قـاھره الموسسـه العربیـه (تحقیـق عبدالسـالم مح

 ).كتابخانه آيت هللا نجفى قم
 . 2ج ) ش1373, الھادى, قم(تحقیق محمدباقر انصارى , )ص(اسرار آل محمد , سلیم بن قیس, ـ الھاللى
 . 13و  3ج) 'ه1417, دارالفكر, بیروت(تحقیق سھیل زكار و رياض زركلى , انساب االشراف, احمدبن يحیى, ـ بالذرى
 ).نشر رضى قم: افست, م1960, داراحیإ الكتب, قاھره(تحقیق عبدالمنعم عامر , اخبارالطوال, ابوحنیفه, ـ دينورى

 ).بى تا, مكتبه نینوى, تھران(تذكره الخواص , ـ سبطبن الجوزى
 )ش1376, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(على از زبان على يا زندگانى امیر مومنان , سیدجعفر, ـ شھیدى

مى للمطبوعـات, بیروت(تحقیق نخبه من العلمإ , تاريخ االمم و الملوك, محمدبن جرير, ـ طبرى ) 'ه1409, موسسه االعل
 .3ج 

 ).ش1374, مكتب االعالم االسالمى, قم(تحقیق میرشريفى , الجمل) شیخ مفید(, محمدبن نعمان, ـ عكبرى
 .5ج ) 'ه1405, داراالضوإ, بیروت(الكافى , محمدبن يعقوب, ـ كلینى
 ).ش1374, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(ترجمه مستوفى , الفتوح, ابن اعثم, ـ كوفى

, داراالضـوإ, بیروت(تحقیق يوسف البقاعى , مناقب آل ابى طالب; محمدبن على, ـ ابن شھرآشوب السروى المازندرانى
 . 3ج ) 'ه1412

 ).بى تا, دارالصاوى, قاھره(التنبیه و االشراف , على بن حسین, ـ مسعودى
 .2ج ) 'ه1409, دارالفكر, بیروت(تحقیق محمدمحیى الدين , مروج الذھب و معادن الجوھر, على بن حسین, ـ مسعودى

 20ج ) بى تا, الموسسه العامه, قاھره(نھايه االرب فى فنون االدب , احمدبن عبدالوھاب, ـ نويرى
 .2ج ) 'ه1413, موسسه االعلمى للمطبوعات, بیروت(تحقیق مھنا , تاريخ الیعقوبى, احمد بن ابى يعقوب, ـ يعقوبى
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