
  

  ھاى عصر اسالمى پوشش و پرچم در جنگ
 1دكتر اصغر قائدان 

در اين نوشتار ابتدا به بحث مختصرى پیرامون نوع و رنگ پوشش نیروھاى نظامى 
در عصر پیامبرصلى هللا علیه وآله و خلفــاى پـس از او تـا عصــر عباســیان پرداختــه 

سان سازى نـوع پوشـش نیروھـاى رزمــى  ھاى آنان براى يك شود، آنگاه تالش مى
سپس از . شود جھت ھماھنگى و تشخیص نیروھاى خودى از دشمن، تشريح مى

یان آورده و  دو نوع نشان با عنوان لوا و رايت، در سپاه رزم آن روزگـار، سـخن بـه م
شماريم و سیر تحول آن را  ھا، كاركردھا و جايگاه آنھا در لشكر اسالم بر مى تفاوت

 .كنیم از عصر پیامبرصلى هللا علیه وآله تا عصر عباسیان دنبال مى

 .ى نظامى اسالم، جنگ، سپاه، رايت، لوا، پرچم، البسه: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

بوده  پوشش نظامى و پرچم، از جمله مباحثى است كه از ديرباز مورد توجه نیروھاى نظامى 
مواره بـه  پوشش و البسه. است ظامى، در طـى اعصــار دچـار تحـول و تكامـل شـده و ھ ى ن

سانى و متحد الشكل شدن پیش رفته و سرانجام جزء الينفك سازمان رزم و نیروى  سوى يك
 .نظامى گشته است

ى اقوام و ملل تا حدودى با پوشش غیر جنگى متفاوت بوده و بر  پوشش جنگى در میان ھمه
آنچه در اين مقاله مورد . يافته است جو در جنگ، تغییر مى ى جنگ حسب نوع تخصص و رسته

يت  باشد، پوشش يك  توجه ما مى سان نظامى است كه در عصر اسـالمى ھمـواره مـورد عنا
نگ قـرار داشـته اسـت ندھان ج نیز سـاير خلفـا و فرما پوشـش . پیامبرصلى هللا علیه وآله و 

قوام و  سان، بیش يك تر با ھدف شناسايى نیروھاى خودى از دشمن، تعیین جايگاه قبايـل و ا
ً نظم و انسجام نیروى نظامى در نظر گرفتـه شـده اسـت بارت عربـى و . نھايتا پـرچم يـا بـه ع

مان مورد توجـه بـوده اسـت اسالمى آن لوا و رايت نیز به ھمین ھدف از ز تدا . ھـاى دور  در اب
بوده و چـه بسـا ممكـن  ھاى ملت پرچم در اسطوره ھاى مختلف داراى معنا و مفھومى خاص 

ى  از پـرچم كـاوه. ھا به میدان واقعى جنگ تسرى يافته باشد است طرح آن از ھمان اسطوره
اى از لباس چرمین آھنگرى او بود و براى دادخواھى علیه ستم و ستمگرى به  آھنگر، كه تكه

ھاى اسـطوره كار برده شد، تا پرچم چینى نگ يـا زرد بـر آن نقـش  اى رودخانـه ھا كـه اژد ى گ
بسته است و نیز از پرچم عقاب عصر رسول خداصلى هللا علیه وآله، تا پرچم سیاه ابومسـلم 
يك طــرف رمـز،  خراسانى و نیز پرچم سرخ خرم دينان و پرچم سـبز علويـان، ھمـه و ھمـه از 

مذاھب و احساسـات درونـى يـك  نشانه، زبان و عالمتى است براى بیان انديشه ھا، عقايد، 
خودى از  سايى نیروھـاى  يك نـژاد و از طــرف ديگــر عالمــتى اسـت بـراى شنا ملت، قوم و يا 

 .دشمن و يا جايگاه قبیله و نیروھاى آن در جنگ
نگ گرمى و تقويت روحیه ى دل وجود پرچم در سپاه و به اھتزاز در آمدن آن، مايه جويـان و  ى ج

ھايى كه براى به اھتزاز نگه  چه جان. ى نومیدى آنان بود سقوط آن به معناى شكست و مايه
ھا در جنگ فدا شدند و چه شمشیرھايى كه براى سقوط آن بر پرچمداران فرود  داشتن پرچم

 .آمدند
سان رزم و نیز پرچم را كه در عصـر اسـالمى  در اين مقاله برآنیم تا نقش و جايگاه پوشش يك

شد تشريح نمايیم و سیر تحول آن را از عصر پیامبرصـلى هللا علیـه  از آن به لوا و رايت ياد مى
 .وآله تا عصر عباسیان، بیان كنیم

  ى نظامى پوشش و البسه

Page 1 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\149.htm



شد جـو مـى يكى از امور ضرورى در ھر سازمان رزمى، نوع پوشش نظامى نیروھاى جنـگ . با
شد، ولى بعدھا به ويژه در  ھر چند در روزگار گذشته به اين مسأله چندان اھمیتى داده نمى

فلسـفه . سان سازى پوشش نظامى به طور كامل مورد توجه قرار گرفـت قرون متأخر، امر يك
ظم و انضـباط در آنـان،  و ھدف اصلى در اين مورد، يك جاد ن ھا و اي سـان سـازى ظـاھرى نیرو

گى و شـناخته شـدن نیروھـاى  تشخیص نیروھاى خودى از نیروھاى دشمن در منطقه ى جن
ى نیروھا به لحاظ  ديگر در ھنگام درگیرى، معین و مشخص ساختن نوع و رسته جو از يك جنگ

به تخصص و وظايف فردى و جمعى، روشن سـاختن جايگـاه ساير  ھـا و رت ھـاى فرمانـدھان و 
ست نیروھا، مشخص ساختن يگان . ھاى رزم بر اساس نوع وظايف آنھـا و مـوارد ديگـر بـوده ا

تر مورد عنايت پیامبرصلى هللا علیه وآله، خلفـا، فرمانـدھان  اين اھداف در عصر اسالمى بیش
شش مرسـوم . نظامى، حكام و امرا قرار داشته است اما در بسیارى از مواقع به لحاظ نوع پو

صلى . تر قابل اجرا بوده است ھا، در عمل كم اعراب و تنوع عناصر و نژادھا و ملیت رسـول خدا
 :فرمود هللا علیه وآله با اين سخن، اھمیت پوشش را بیان مى

تا در  2اصلحوا ثیابكم حتى تكونواكالشامة بین الناس؛ لباس خود را بیارايید و شايسته سازيد 
 .باشید]  برجسته[میان مردم ھمانند خال 

جويان و آراستگى وضعیت ايشـان عنايـت و اھتمـام  امرا و خلفاى اسالمى به امر لباس جنگ
شتند اجـازه. داشتند باس غـیر مناسـب دا ضور در جنــگ  حتى گاھى بـه كسـانى كـه ل ى ح

 3.دادند نمى
باس يـك مسلمانان در نخستین جنگ باس  ھاى خود، ل مان ل شتند و معمـوالً بـا ھ سـانى ندا

لبـاس مرسـوم آنـان عبـارت بـود از لبــاس بلنـدى كـه . شـدند مرسوم خود، در جنگ حاضر مى
اى بافتـه شـده از  پوشیدند كه براى نگه داشتن آن، تسمه گاھى در زير آن شلوار و ازارى مى

ھـاى خـود ردايـى  چنیـن بـر روى شـانه ھـم. بسـتند  آن مـىمـوى بـز ھماننـد كمربنـد بـر روى
ھن . گذاشتند اى بر سر مى آويختند و عمامه مى بر روى پیرا بعضى از نیروھاى سـواره نظـام 

ايـن . رسید پوشیدند كه داراى آستین بود و گاھى بلندى آن تا روى زمین مى خود، زرھى مى
كردنـد و ران بنــد و  خود و مغفر نیز به عنوان پوشش دفاعى استفاده مى نیروھا گاھى از كاله

ــى ــیز م ــد ن ــاق بن ــتند س ــود . بس ــاس خ ــى روى لب ــام، رداي ــاده نظ ــرخالف پی ــام ب ــواره نظ س
ى زيــرين،  شــد و بــه جــاى جامــه پوشــیدند؛ زيــرا مــانع چــابكى آنــان بــر روى اســب مــى نمــى

ھـاى مھـم و  در جنـگ 4.پوشیدند تا پاھاى آنان بر روى اسب آزادتر باشـد شلواركى كوتاه مى
ھاى خاصــى  ھاى مختلف رنگ شد تا يگان بزرگ در دوران پیامبرصلى هللا علیه وآله، تالش مى

يك ديگر را بھتر بشناسند و يگان دست بپوشند تا يك به طور يك ديگـر مشـخص  ھاى رزمـى از 
گام ســان  اين كار كه در نوع خود بى. شوند سابقه بود، براى نخستین بار در فتح مكـه بـه ھن

يك  ھاى يـك رنـگ. ديدن سپاه در مقابل رسول خداصلى هللا علیه وآله، به اجــرا در آمـد سـان 
گان بـه  اى بود كه شناسايى آن يگان با رنـگ مربوطـه صــورت مــى يگان، به گونه فت و آن ي گر

باس شد؛ مثل يگان يا كتیبه ھمان رنگ نامیده مى گى ل تن  ى الخضراء كه ھم بر  ھـاى سـبز 
.داشتند يا يگان و ستون البیضاء كه ھمگى سفیدپوش بودند و يا الصفراء كه زردپوشان بودنـد

سـان  چنانكه ذكر شد، انتخـاب رنـگ يـك. ھا ھر يك پرچمى ويژه براى خود داشتند اين يگان 5
ً براى شناسايى نیروھاى يگان ھـر يگـان اعـم از . ھا و ايجاد نظم در صـفوف خـودى بـود عمدتا

ى فرمانده سـفید بـود  اگر ردا و لباس و عمامه. سان بودند فرمانده و نیروھا، داراى لباسى يك
بود و  تمامى نیروھاى آن يگان نیز عمامه و رداى سفید مى پوشیدند و پرچم آنـان نـیز سـفید 

سـان و  علیه السالم اين تركیب يـك در جنگ جمل، سپاه امام على. ھاى ديگر ھمین طور رنگ
ھى . رنگ مشابه را به خوبى به نمـايش گذاشـته بودنـد سـتون اولِ سـواره نظـام بـه فرماند

نیز ضـمن پوشـیدن ردا و  فرمانـده. ھـاى سـفید و زرد داشـتند ابوايوب انصارى، لبـاس گان  ى ي
بن ثابـت . لباس سفید، پرچمى سفید نیز در دست داشت ستون دوم به فرماندھى خزيمـة 

مه البته فرمانده. نیز به ھمین گونه بود اى زرد بـر سـر داشـت و لباسـى سـفید  ى يگان، عما
تاده ھاى زرد بودنـد و فرمانـده ستون سوم نیز داراى لباس. پوشیده بود عى،  ى آنـان ابوق ى رب

 6.اى زرد و ردايى به رنگ شیرى بر تن داشت عمامه
مى ھا و عمامه ھا فرماندھان با لباس در بسیارى از جنگ ضى . شدند ھاى خـود مشـخص  بع
پر . كردند خود خود، پر شترمرغ و يا عاليم ديگر نصب مى فرماندھان بر كاله حمزه در جنگ بدر 
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تیرھـاى  7.خود خويش بسته بودنـد اى موى سپید بر كاله علیه السالم دسته شترمرغ و على
ّه، بـه او  فرو رفته و يا فرو گذاشته در عمامـه گام بازگشـت از نبردھــاى رد ى خالـدبن ولیـد ھن
 8.ابھت و شوكت خاصى بخشیده بود

نان در  یان آ سیدند چـون نشـان آنـان سـیاه بـود لـذا نظام قدرت ر كه عباسـیان بـه  ھنگامى 
مى جنگ سیاه يـك رنـگ  شتند و  ھاى سـیاه بـر سـر مـى پوشـیدند و عمامـه ھـا، لبـاس  گذا
در حقیقت در ابتداى دعـوت، لبـاس رسـمى عباسـیان . گرفتند ھاى سیاه به دست مى پرچم

یت بـوده باشـد، و از . سیاه بود سوگوارى شـھداى اھـل ب انتخاب رنگ سیاه شايد به خـاطر 
تـوان  مـى 9 خواھى بـوده اى براى خون جا كه رنگ سیاه در عصر پیش از اسالم رمز و نشانه آن

خواھى از بنى امیه در برابر شھداى كربال و آل البیت  ى خون گفت انتخاب رنگ سیاه به منزله
 .بوده است

ــه ــزرگ را در  منصــور خلیف ــه پوشــیدن رداى ســیاه ب ى عباســى، نخســتین كســى اســت ك
در عصـر عباسـى، لبـاس ايرانـى، بـه ويــژه  10.ھـاى دولـتى و دار الخالفـه مرسـوم كـرد ديوان

ين  11.اين لباس به صورتى مخروطى شـكل بـود. قلنسوه سیاه رنگ، لباس رسمى شد در ا
ھاى سیاه را براى جدا سازى مسلمانان از غیر مسلمانان به ويـژه  عصر حتى عباسیان لباس

در مناطقى كه اھل ذمه سكونت داشتند و نیز براى حفظ امنیت و تحت نظر داشتن دشمنان 
با عباسـیان . دادند در مرزھاى بیزانس، مورد استفاده قرار مى علويان و يا امويان براى مقابله 

سلطه پوشیدند كه نشانه ھاى خود، لباس سفید مى ھا و جنبش در قیام ى  اى در اعتراض به 
ضاعلیه السـالم را بـه  چنانكه مى. عباسیان بود گامى كـه امـام ر دانیم مأمون عباسى در ھن

پس از . ى علويان بود، تغییر داد ولیعھدى انتخاب كرد، لباس سیاه را به لباس سبز، كه نشانه
چندى معارضان دولت عباسى لباس سفید بر تن كردند و كوشیدند تا عباس بن مأمون را بـه 

 12.خالفت برسانند
قه. اى ديگر شد ى عده در عصر عباسیان، لباس قرمز نیز شعار و نشانه سفیانى  آنان از فر ى 

قمرى بر عباسیان خروج  133ابومحمد سفیانى كه در سال . خواھان بنى امیه بودند و از خون
ى عباسى، يزيد بن مزيد شیبانى نـیز ھنگـام جنـگ بـا  فرمانده. كرد، لباس قرمز بر تن داشت
ّم. خوارج، پرچم قرمز برافراشت دينان نیز در قیام خود علیه عباسیان، لباس قرمز پوشــیدند  خر

كرد ) ق 145(محمد نفس زكیه در قیام خود . و پرچم قرمز برافراشتند لباس و رداى زرد بر تن 
سـپاه . و ھمراه حسن بن على بن حسین ملقب به افطس، در اين قیام پرچم زرد برافراشت

 13.امین نیز به ھنگام درگیرى با مأمون، لباس سفید پوشیده و پرچم سفید به اھتزاز درآورد
دادند و لشكريان را با آن  اى مى عباسیان به پوشش و لباس سربازان و لشكريان اھمیت ويژه

فرماندھان و امــرا  14.پوشیدند آنان قبا و قلنسوه سیاه مى. ساختند ھا از عامه جدا مى لباس
ند يابى نزد خلیفه، قباى سیاه، عمامه و جـوراب بـه تـن مـى در ھنگام شرف ى  عمـده 15.كرد

نگ، زره، كـاله مى لشكريان در اين عصر به ھنگام ج ند و بازوبنــد  ساق ب شیدند خود،   16.پو
پوشـیدند تـا بـه ھنگـام پرتـاب آتـش،  ھاى ضد حريق مـى  اندازان در سپاه عباسى، لباس نفت

 .دچار آتش سوزى نشوند
شتند، امـا ھـر  اگر چه تمامى نیروھاى نظامى در عصر عباسیان لباس ھـاى متحدالشـكل ندا

گان پوشـیدند؛ مثـالً نیروھـاى تـرك و  ھـا لباسـى خـاص مـى يك از فرمانـدھان و لشـكرھا يـا ي
ھاى نظامــى  نگھبانان در عصر خالفت معتصم، داراى لباسى ويژه بودند تا آنان را از ساير نیرو

ند ھاى خود ردايى مى فرماندھان خراسانى بر شانه. و فرماندھان، ممتاز سازد نس . افكند ج
ّه كـه . بود) اطلس(ھاى سربازان از ساتن  لباس ل ُ بزرگ لشكرھايشـان، خ خلفا به فرماندھان 

اى سیاه بود ھمراه با لباس سیاه يك رنگ با قبه و لباسى مثل آن بدون قبـه از جنــس  عمامه
امـا سـواره نظـام، زره و . كردنـد خز قرمز و بافته شده از طال و شمشیرى زر انـدود اعطـا مـى

پوشـانیدند و  مى) برگستوان(ھاى آھنین  ھاى خود را با پوشش پوشیدند و اسب خود مى كاله
مى پیادگان، قباھاى كوتاه كه تا زير زانو مى ند رسید ھمراه با چكمه به تن  لشـكريان  17.كرد

خـود و  پوشیدند و بـا كـاله گرفت مى ھنگام جنگ نوعى از قلنسوه كه سر و گردن را در بر مى
آنـان بـر بـاالى قلنسـوه كـه لبـاس عمومـى سـربازان بـود، . كردنـد مغفر از خود محافظت مـى

امـا نیروھـاى آزاد،  19.دادنـد خود قـرار مـى  و گاھى ھم آن را روى كاله 18گذاشتند عمامه مى
شى از  داراى پوشش مناسب و يك شتند؛ ماننـد بخ ند و گـاھى ھــم پوشـش ندا سانى نبود
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كه در مقابله با سپاھیان امین، برھنه جنـگ  -متشكل از عیاران و زندانیان  -سپاھیان مأمون 
بافتند بر سـر   كردند و كمربندى به كمر داشتند و پوششى از برگ خرما كه آن را خود مى مى

نھاده بودند و سپرھايى از برگ خرما و بوريا نیز در دست داشتند كه قیر اندود بود و البالى آن 
 20.ريگ ريخته بودند

 )پرچم(لوا و رايت 

فش(ھا و عاليمى  جويان در حین جنگ نشانه از ديرباز لشكرھا و جنگ بـه ھمـراه ) پرچم و در
مايى بـراى  داشتن پرچم از يك سو نشانه 21.داشتند ى عزت و شوكت و از سوى ديگــر راھن

سايى ھــم جنگ ھت شنا فظ و  جويان ج رزمـان و نیروھـاى خـودى و در نھايـت رمـزى بـراى ح
مز .  انسجام و وحدت لشكر بود اعراب چه در عصر جاھلیت و چه در عصر اسالمى، پـرچم را ر

دانستند و نسبت به آن اھمیتى خـاص  و سمبلى براى عزت و شكوه قبیله و قوم خويش مى
باه و گـرگ ترسـیم  ھا، سمبل در عصر جاھلیت بر پرچم. قايل بودند مار، رو ھا و عاليمى چون 

جاھلى بــراى ھـر يـك از قبايـل و  22.ى آنان باشد كردند تا نشانى براى قبیله مى اعراب عصر 
قش . ھاى مخصوصى داشتند ھاى خود، پرچم حتى خاندان براى آنـان ن نقش پرچم در جنگ، 

كوشـیدند؛  كلیدى و حیاتى بود و براى حفظ آن و نیز در اھتزاز نگاه داشتن آن، تا پاى جان مى
ھا   جويان بود و تا زمانى كه افراشته باقى مى ى جنگ زيرا پرچم باعث تقويت روحیه ماند، نیرو

شـدند و بـه عبارتـى  امـا بـه محـض سـقوط آن، نیروھـا دچـار شكسـت مـى 23جنگیدنـد، مى
از اين رو يك فرمانده ھنگامى . گشتند و از میدان جنگ باز مى 24شد شكست آنان اعالم مى

داد او را به حفظ آن تا پاى جـان سـفارش  آراست و پرچم به دست پرچمدار مى كه لشكر مى
پس از  25.كرد مى حة را فراخوانـد و  بى طل ابوسفیان قبل از شـروع جنـگ احـد، طلحـة بـن ا

سپردن پرچم به دست وى، جھت حفظ آن سفارش فراوانى كرد و عظمت و پیروزى سـپاه را 
دار سـپاه، ديگـرى  او دستور اكید داد به محض كشته شدن پرچم. مرھون حفظ پرچم دانست

مان آن را بـه دسـت  26.پرچم را به دست گیرد بنابر اين بعد از كشته شـدن وى، بـرادرش عث
پرچم 27.گرفت بردن  ظر از بیـن  دار قريـش  در اين جنگ رسول خداصلى هللا علیه وآله نیز منت

مى ھرگاه يكى از پـرچم. بود یه وآلـه كشـته  شـد،  داران بـه دسـت سـپاه پیامبرصـلى هللا عل
بدين ترتیب يازده نفر يكى پس از ديگـرى پرچـم .  گرفت بالفاصله ديگرى پرچم را به دست مى

در اين جنگ مشركان سه پرچم يا لوا داشتند كه در دار  28.را به دست گرفته و كشته شدند
ھا كردنـد و  29.الندوه بسته شده بود در اين جنگ پس از آنكه تـیر انـدازان، جبـل العینیـن را ر

پرچم خالد مسلمانان را از پشت غافل دار سـپاه اسـالم، مصـعب بـن عمیـر  گیر ساخت، ابتدا 
یه. كشته شد چار  كشته شدن او و تھاجم دشمن از پشت، بـه كلـى روح ى مسـلمانان را د

ً به شكست آنان منجر گرديد  .آسیب ساخت و نھايتا
شجاع با توجه به اھمیت پرچم، ھمواره پرچم ین  تـرين مـردان سـپاه يـا  تـرين و قـوى داران از ب

 .گرفت شدند و معموالً انتخاب آنان از سوى فرماندھى كل صورت مى قبیله انتخاب مى
كى را لـوا و ديگـرى را رايـت  دو گونه پرچم در سپاه اسالم مورد استفاده قرار مى گرفت كـه ي

 .نامیدند مى

 لِوا) الف

به  ھاى عصر اسالمى، پرچمى براى كل سپاه به اھتزاز در مى در جنگ آمد كه در متون از آن 
یه وآلـه و اعصـار بعـدى بـه تنھـا . عنوان لوا ياد شده است لوا در عصر رسول خداصلى هللا عل

يا تمـامى سـپاه بـود گفتــه  علم يا پرچم بزرگ رسمى كه متعلق به شخص فرماندھى كل و 
يك 30.شد مى حاد و  مان  ايـن پـرچم نشـان ات ھاى تحـت فر پـارچگى لشـكر و انسـجام نیرو

نار فرمانـده فرماندھى كل بود، كه آن را پـرچم ھتزاز در مـى دار ك يا آن را در  ى كـل بـه ا آورد و 
تـرين جنـگ  میدان جنگ معموالً در قلب آرايش و سازماندھى سپاه بر سر نیزه كرده و شـجاع

حامالن لوا از سوى رسول خداصـلى هللا علیـه وآلـه يـا  31كرد جوى كل لشكر آن را حمل مى
عالوه بـر لـوا  33.شدند آنان در ھر غزوه و جنگى، تعويض مى 32.شدند خلیفه انتخاب مى اما 
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نیز بـه . خوريم كه آن رايـت اسـت در متون تاريخى به عنوان ديگرى ھم بر مى اگـر چـه رايـت 
آنھـا بـا . ديگر اشتباه كرد يا بـه يـك معـنى دانسـت معناى پرچم است اما نبايد اين دو را با يك

لوا پرچم متعلق به كل سـپاه بـود و در ھـر جنــگ تنھـا از يـك لـوا . ھاى زيادى دارند ھم تفاوت
جزء يـا فرمانـدھان رده استفاده مى ھـا بـود و تعـداد  ھا و يگـان شد، اما رايت متعلق به قبايل 

لوا در اسـالم از . شد و نیز از لحاظ رنگ و اندازه تفاوت داشت فراوانى از آن در سپاه حمل مى
 34.آمـد تر بود و تا قبل از فتح خیبر در لشكر اسالمى معموالً لوا به اھتزاز در مى رايت قديمى

او آن را بر شـانه سـمت چـپ . كرد كه باد در آن اثر نگذارد اى حمل مى پرچمدار، آن را به گونه
 35.گرفت كرد و گاھى شمشیر يا سپر نیز در دست راست او قرار مى حمل مى

 جنس و رنگ لوا. 1

یه وآلـه . شد اى سفید درست مى لوا اغلب از پارچه صلى هللا عل معمـوالً لواھــايى كـه پیامبر
كه در سـريه ھا مى براى فرماندھان سريه يى  ھـا بـراى  بست، سفید بود؛ مانند نخستین لوا

ى عبیدة بن حارث، كه لواى سفید آن را مقـداد  و نیز در سريه 36.حمزة بن عبدالمطلب بست
ھا  ى سعد بن ابى وقاص به سوى خرار، رنگ ھمـه و در سريه 37.كرد بن عمرو حمل مى ى آن

بود سفید و دو رايـت سـیاه  38.سفید  صلى هللا علیـه وآلـه لوايـى  بدر رسـول خدا نگ  در ج
برافراشت، لوا را به دست مصعب بن عمیر سپرد و رايـت عقـاب را بـه دسـت علـى بـن ابـى 

در جنـگ احـد نیـز  39.طالب، از مھاجران داد و رايت ديگر را براى سعد بن معاذ از انصار بسـت
علیه  لوا را به دست مصعب ابن عمیر سپرد و وقتى او شھید شد آن را به على بن ابى طالب

در عصر خلفاى  41.ى موته نیز لوا به رنگ سفید بود در فتح مكه و غزوه 40.السالم واگذار كرد
لواى سـفیدى در جنـگ صـفین بـردوش . راشدين و از جمله در فتوحات، لوا به ھمین رنگ بود

شد و حتى در سپاه معاويه نیز پرچم سفیدى در دستان عمرو بـن  محمد بن حنفیه حمل مى
قتى عباسـیان بـه  42.عاص قرار داشت ما و موالً سـفید بـود، ا در دوران بنى امیه نـیز لـوا مع

مام، بـراى . خالفت رسیدند آن را به رنگ سیاه تبديل كردند براھیم ا سط ا اولین لواى آنـان تو
ّ نام داشت بر  43.ابومسلم خراسانى بسته شد، كه الظل ھارده ذراع بـود كـه  طول اين لوا چ

صورت مربـع بـود 44.ذراع بسته شد 13اى به طول   سر نیزه .شكل ظاھرى لوا نیز معموالً بـه 
45 

  لوا براى قبايل بزرگ. 2

تا ھـم از سـاير  شتند  در عصر جاھلیت معموالً ھر يك از قبايل در جنگ، لوايـى خـاص خـود دا
فظ آن  قبايل ممتاز و جدا شوند و ھم نیروھاى آنان بتوانند در زير آن انسجام يابند و يا براى ح

تـوان بـه  از آن جملــه مـى. شد معموالً اين لوا در دار الندوه بسته مى 46.و كیان قبیله بجنگند
لواى سفیان بن عوف براى بنى كنانه و لواى مذجح براى معاويه و يا لواى قضاعه براى كعـب 

 47.اشاره كرد
بســتند كــه بــه معنــاى  پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه بــراى برخــى از قبايــل بــزرگ نــیز لــوا مــى

از آن جمله به پرچم بنى عبد الدار در . ى آن قبیله بود فرماندھى و يا رياست قبیله و يا نشانه
میر قـرار گرفـت، و در جنــگ فتـح بـراى مزينـه و سـاير  48جنگ احد كه به دست مصعب بن ع

براى قبیلـه 50براى مالك بن نجـار در تبــوك  49قبايل، نیز  به  و  موالً  ى اوس، كـه لـواى آن مع
دست اسید بن حضیر و لواى خزرج كه به دست حباب بن منذر و يا سـعد بـن عبـاده ســپرده 

حتى آن حضرت براى ھر يك از قبايل اوس و خزرج ھم لوا قرار  51.توان اشاره كرد شد مى مى
ى بزرگ اوس و خزرج و نیز مھاجران و بنــى  در جنگ فتح، چھار لوا براى چھار قبیله 52.داد مى

شد كه معموالً در دسـت  براى مھاجران ھم به عنوان يك قبیله لوا بسته مى 53.سلیم بست
 .علیه السالم بود امام على
لوا  امام على مدان،  علیه السالم نیز در دوران خالفت خود، براى قبايل بزرگ از جمله بـنى ھ

ستاد به آن منطقـه فر در ايـن  54.بست و آن قبیله را براى برخورد بـا شـورش مـردم حمــص، 
لى، لـواى  توان به لواى قبیله خصوص ھمچنین مى ه بج ى بجیله، در دسـت جريـر بـن عبداللـَّ
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سعد طـايى در  و لواى قبیله  55 كنده به دست اشعث بن قیس ى طى در دسـت حـابس بـن 
 56.جنگ صفین اشاره كرد

مى نگ جمـل، كـه لـوا يـا پرچـم . شـد گاھى نیز به جاى لوا از حیوان استفاده  از جملـه در ج
 57.ھا، شتر عايشه بود سپاه بصرى

  ى حكم امارت يا فرماندھى سپاه لوا به منزله. 3

نده گاھى لوا نشانه ى كـل  ى حكم امارت يا فرماندھى سپاه و يا انجام مأموريت بود كـه فرما
ھى  58.كـرد داد و اختیارات خود را به او تفويض مى آن را به اين منظور در اختیار او قرار مى گا

مى ھاى تبلیغى نیز كه در آن جنگى رخ نمى براى سريه يى كـه  داد لوا بسته  ند لوا شـد، مان
ستاد من فر .پیامبرصلى هللا علیه وآله براى معاذ بن جمل بست و او را با گروھى به سوى ي

نگ. يافـت گاھى به تعداد فرماندھان لشكرھا لوا افزايش مـى 59 كر  در آغـاز ج ّه، ابوب ھـاى رد
چون  يكى از اين 60.براى يازده لشكر خويش يازده لوا بست ھا به خالدبن ولید تعلق گرفت و 

ضمن  خالد در كشتار قبايل بنى يربوع افراط كرد و آنان را به ناحق كشت، ابوقتـاده ى بـاھلى 
شود ابوبكـر  61.گزارش عملكرد او، سوگند خورد ھرگز تحت لواى خالد در ھیچ جنگى حاضر ن

حت لـواى او يعـنى بـه  سعید را ت ھمچنین وقتى براى ابوعبیدة بن جراح لوا بست، خالد بـن 
 62.عنوان معاونت وى اعزام داشت

شیوه را اتخـاذ كـرد و بـراى فرمانـده ھر  خلیفه عمر بن خطاب نیز در فتوحات خود، ھمیــن  ى 
قرار مـى ھاى مختلف مى لشكرى كه به سوى سرزمین ى  او در ادامـه 63.داد فرستاد، يك لوا 

تـوان بـه لواھـايى كـه  فتح ايران، براى چند نفر از كوفیان لواھايى فرستاد، كه از آن جمله مى
مردم ھمـدان، بـراى عقبـة بـن فرقـد و بكـیر بــن  براى نعیم بن مقرن جھت سركوبى شورش 
عبداللَّه براى فتح آذربايجان و نیز براى عبداللَّه بن عبیداللَّه جھت فتح اصفھان فرستاد اشـاره 

 65.لواھايى نیز براى محمد بن ابى عون، جھت بصره، يمامه و بحرين بسته شد 64.كرد
عالم  در دوران خالفت امام على مت يـا ا صاب امـارت و حكو نیز از لـوا بـراى انت سالم  علیـه ال

كـرد  از جمله ھنگامى كه آن حضرت براى نبرد صفین حركت مى. شد فرماندھى استفاده مى
سه تن از صحابه از جمله عبداللَّه بن مسعود، ربیع بن خثیم و عبیدة السـمعانى از حضـور در 

به  آنان از على. جنگ عذر خواسته و به تشكیك افتادند علیه السـالم خواسـتند تـا ايشـان را 
علیه السالم نیز آنان را واليت ثغور قزوين   على. جا واليت دھد سوى مرزھا فرستد و بر امور آن

يى اسـت . و رى داد و ربیع بن خثیم را بر آنان واليت داده و براى او لوا بست اين نخستین لوا
مى 66.كه در كوفه بسته شد نا بـه كـار  رفـت،  در اعصار بعـدى نـیز گـاھى لـوا بـه ھمیـن مع

يت مشـرق و خراسـان، دو لـوا و نـیز بـراى  67چنانكه در عصر عباسى براى امارت بغداد و وال
 68.امیر االمرا لوايى قرار داده شد

  لوا براى تأمین دشمن. 4

نگ. از ديگر كاركردھاى لوا، در امان قرار دادن دشمنان بود ھـا  به اين گونـه كـه در برخـى از ج
مأوا و  شد تا كسانى كه مى لوايى بر روى زمین نصب مى خواھند تسـلیم شــوند در كنــار آن 

توان به لوايـى كـه رسـول خداصـلى هللا علیـه وآلـه در روز فتـح  در اين خصوص مى. پناه گیرند
مكه در داخل شھر نصب كرد و اعالم فرمود كه ھر كس در كنار اين پـرچم جـاى گـیرد جـان او 

پس از اتمـام  و نیز لوايى كه امام على 69 در امان است ھروان و  علیه السـالم قبـل از جنـگ ن
گیرد جـانش در امـان  جاى  نار آن  حجت در برابر خوارج، برافراشت و اعالن كرد ھر كـس در ك

 .است، اشاره نمود

 لوا براى بسیج نیرو. 5

معموالً كسانى كه بـراى بسـیج نـیرو . از ديگر كاركردھاى لوا، بسیج نیرو در زير آن بوده است
ير آن فـرا  رفتند، لوايى برمى به شھرھا و میان قبايل مى افراشتند و مردم را به گرد آمدن در ز
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 70.خواندند مى
ّه، پرچم كل ســپاه بـود  لوا در دوران پس از رسول خداصلى هللا علیه وآله از جمله نبردھاى رد

 .و آن را فرماندھان بزرگ ھمراه خود داشتند

  رايت) ب

ى كوچكى آنھـا را بـه عنـوان نشـانه و عالمـت  شد كه ھر قبیله ھايى گفته مى رايت به پرچم
خود بـه اشـكال و رنـگ ى خود حمل مى قبیله ھـاى مختلــف  كرد و يا ھر يگان و ستونى براى 

با . ھا ممتاز سازد ھمراه داشت، تا آن را از ساير قبايل و ستون یان معـادل  رايت در میـان ايران
 71.ى آھنگر بود درفش و در حقیقت ھمان لباس كاوه

ھـا  در عصر پیامبرصلى هللا علیه وآله و پس از آن، معموالً در ھر جنگ يك لوا يا پرچم كـل و ده
فت ھا و فرماندھان جزء اختصاص مـى ھا و يگان ھاى كوچك براى قبیله رايت يا پرچم كـه آن . يا

رايـت  72.كـرد جـو از میــان آن يگـان و قبیلـه حمـل مــى ترين جنـگ ترين و قوى را معموالً شجاع
 .باشد و استفاده از آن در اسالم جديدتر و متأخرتر است تر مى معموالً از لوا كوچك

سپاه اسـالم برافراشـته شـد یبر در  پرچم را فرمانـده 73.رايت از زمان جنگ خ ين  ى سـپاه  ا
ً براى قبیله يا يگان و نیز براى فرماندھان مـى یدة بـن . بسـت شخصا يت بـراى عب نخسـتین را

براى علـى در غزوه 74.اى بسته شد حارث در سريه له  علیـه  ى خیبر، پیامبرصلى هللا علیه وآ
 :السالم پرچمى بست كه شب قبل از آن فرموده بود

ً يأخذھا عنوه ً غیر فرارا ً رجل يحب اللَّه ورسوله كرارا  75.ال عطین الراية غدا
آن حضــرت در جنـگ موتـه، ســه فرمانـده بــراى جنــگ تعییـن كـرد و بــراى ھـر فرمانـده رايتـى 

فت و  پس از شھید شدن زيد بن حارثه، جعفر بن ابى. برافراشت يت را بـه دسـت گر طالب را
پس از شھادت او نیز عبداللَّه بن رواحه رايت را برافراشت و به ھدايت لشكر پرداخت تا او ھم 

ھا بـه پايـان  شھید شد و خالد بن ولید رايت را به دست گرفت و جنگ را با عقب نشینى نیرو
 76.رساند

يك  ى كل به اھتزاز در مى ھاى عصر فتوح نیز عالوه بر لوا كه در كنار فرمانده در جنگ ھر  آمد، 
ھـايى حمـل  ى كل و ھر يك از قبايل نیز براى خود رايـت از فرماندھان جزءِ تحت فرمان فرمانده

 77.كردند مى
لى بن حنفیــه از سـپاه امـام ع یه السـالم در جنگ جمل، غیر از لوايى كه به دسـت ا و  78 عل

ھـاى زيـادى نـیز توسـط  لوايى كه در دست عبداللَّه بن زبیر از سپاه جمل قـرار داشـت، رايـت
بن مرقـال  79.قبايل برافراشته شده بود تبـة  ُ شم بـن ع ست ھا در جنگ صفین نیز رايت در د

مورد  80.بود ھر دو  در متون تاريخى به صراحت اشاره شده است كه در اين جنگ لوا و رايت 
 :استفاده بوده است

سبع رايـات، رايـة لھمـدان  ھا  تب الكتائـب و عقـد االلويـة والرايـات وجعل فلما دنا من البصرة ك
 81... .وراية

ابون، كه به خون ّ سالم  خواھى امام حسـین در عصر بنى امیه، ھر يك از فرماندھان تو علیـه ال
سلیمان بن صرد خزاعى رھبر اين قیام، رايتى در دسـت . قیام كرده بودند، رايتى بسته بودند

به. داشت ه بـن سـعد آن را  وقتى او شھید شد، مسیب بـن نج فزارى و پـس از او عبداللـَّ ى 
 82.برافراشت

  جنس و رنگ رايت. 1

ھـاى گونـاگون و اشـكال و  ھاى متنوع بـا رنـگ جنس رايت معموالً از پوست حیوانات و يا پارچه
عروف بـه عقـاب، قطعـه. رموز خاص و مختلف بود اى از  رايت رسول خداصلى هللا علیه وآلـه م

ُرد عايشه، ھمسر او بود  83.ب
كردند؛ مانند بريدة بن  ى خود به عنوان رايت استفاده مى گاھى نیز كسانى به ناچار از عمامه

 84.قمرى چنین كرد 63الحصیب كه در سال 
شت و معمـوالً رايـت ھـايى كـه پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه در  رنگ رايت با رنـگ لـوا تفـاوت دا
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.شـد بست، به رنگ سیاه بود، بر خالف لوا كه ھمیشه از رنگ سفید انتخاب مى ھا مى جنگ
بود و بـر روى آن  در غزوه 85 به رنـگ سـیاه  كه عقـاب نـام داشـت  ى حنین رايت آن حضـرت 

 :نوشته شده بود
 .ال اله اال اللَّه، محمد رسول اللَّه

یه وآلـه  صلى هللا عل سیاه بـود و رايـت پیامبر به رنـگ  در دوران خلفاى راشدين باز ھم رايت 
مل مــى نیز در جنگ) عقاب( ھاجم خالـد بـن . شـد ھاى آن عصر به رنگ سیاه ح له در ت از جم

 86.ولید به دمشق كه پس از بازگشت از عراق در دوران خالفت ابوبكر انجام شد
ھـا بـه حركـت  در جنگ صفین رايات سپاه معاويه به رنگ قرمز بود و وقتى باد آن را بر سر نیزه

مى 87.نمـود آورد چون مرغان شكارى مى در مى خاب رنـگ قرمــز در سـپاه  بـه نظـر  رسـد انت
بنى امیـه رايـت سـپاه بـه رنـگ . خواھى عثمان بوده است معاويه نشان از خون اما در دوران 

 88.سفید در آمد
سريج نـیز در شـورش  َّه بـن حـارث بـن  مختار در قیام خود از رايت سبز استفاده كرد و عبدالل

یام عباسـیان تـداوم داشـت 89.خود علیه خالفت، از رايت سرخ بھره برد تا دوران ق . اين رنگ 
اما آنان به ھنگام دعوت خود به تیمن و تبرك و در تبعیت از رسـول خداصـلى هللا علیـه وآلـه و 

 .كردند، اقدام به حمل رايت سیاه كردند ھايشان رايت سیاه حمل مى بنى ھاشم كه در جنگ
حاب نام داشت َّ بـه ھنگــام ايـن  90.نخستین رايتى كه در دعوت عباسیان برافراشته شد الس

يت سـیاه در آن برافراشـته  ھزار نیروى نظامى داشت كـه ده 70دعوت، لشكر عباسى  ھـا را
ّده مى اند آنان بدان علت رايت سـیاه  بعضى گفته. خواندند بودند و به ھمین لحاظ آنان را مسو

كردند كه عامل به آن روايت باشند كه در آن آورده شده است كه مھدى آخر الزمان  حمل مى
و شـايد انتخـاب  91.ھاى سیاه ظھور خواھد كرد براى برپايى قسط و عدالت در جھان با پرچم

صلى هللا  بن عبــاس، از پیامبر ه  رنگ سیاه به خاطر حديثى بود كه محمد بن على بن عبداللـَّ
 :كرد علیه وآله نقل مى

ً على الثلج؛  92اذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأتوھا ولو حبوا
مع  ھاى سیاه را ديديد كه از خراسان به سوى شما مى ھنگامى كه پرچم ھا ج آيند در زيـر آن

 .شويد حتى اگر نشسته بر روى برف با سینه حركت كنید
 

 :گفت و عبداللَّه بن عباس نیز مى
صر؛ ھنگامـى  93اذا كانت سنة ثالثین و مئة لم يظھر احد بالمشرق برفع راية سوداء الینـا االن

افـرازد مگـر پـیروز  ھاى سیاه را براى مـا برنمـى فرا رسد كسى در مشرق پرچم 130كه سال 
 .شود مى

  كرد كه ابراھیم امام نیز به ابوھاشم سفارش مى
سیاه و پرچـم . رنگ سیاه رنگ لباس ما و لباس ياران و عزت ما در آن است پرچم رسول اللَّه 

پرچم شـما . علیه السالم نیز سیاه بود على شما و  پس بر شما باد به رنگ سیاه كه لبـاس 
 .باشد

ھـاى سـیاه بـه  لذا اباھاشم نیز به داعیان امر كرد كه شیعیان او لباس سیاه پوشـند و پـرچم
 94.وى ھمچنین ابا سلمه را نیز با سه پرچم سیاه به سوى خراسان فرسـتاد. اھتزاز درآورند

 :ھاى سیاه آمد از او پرسیدند چرا رنگ سیاه را انتخاب كردى؟ گفت وقتى ابوھاشم با پرچم
بنى. عزت اين دولت در آن است یان  ین  تا وقتى لباس سیاه در م عزت آن از ب شم اسـت  ھا

 95.رود نمى
اما در بخشى از حكومت مأمون و پـس از آن كـه . در طول دولت عباسى رنگ رايت، سیاه بود

باس  وى امام رضاعلیه السالم را به ولیعھدى برگزيد، لباس و رايت سیاه را كنـار گذاشـت و ل
دانیم بیعت پیروان عباسـیان  چنانكه مى. سبز پوشید و سبز را رنگ رسمى خالفت اعالم كرد

بود سیاه  شتن رنـگ  نار گذا پـس از . با ابراھیم بن مھـدى و مخالفـت بـا مــأمون بـه خـاطر ك
شھادت امام رضاعلیه السالم، مأمون دوباره لباس سیاه را رنگ رسمى قرار داد و لباس سبز 

يت. را از تن خود بركند ھم را مز برافراشـتند و ھـم  به ھنگام قیام بابك، سـپاھیان او  ھـاى قر
 .جامگان معروف شدند ھاى سرخ پوشیدند و بدين سبب به سرخ لباس
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  ى يگان رزم رايت به منزله. 2

شـده اسـت  ى نیروى نظامى اسـتفاده مـى گاھى از عنوان رايت به جاى يك يگان و مجموعه
جـا كـه  از جمله سعد بـن ابـى وقــاص، آن. كه بايد منظور از آن، نیروھاى تحت آن رايت باشند

شت،  عمر بن معدى كرب و دو تن ديگر از بزرگان و فرماندھان را براى بسیج نیرو اعزام مى دا
 :گفت به آنان چنین مى

ناس علـى .  شما شعرا، خطبا و شجاعان عرب ھستید فدوروا فى القبايل والرايات و حرضوا ال
 .ھا بگرديد و مردم را براى جنگ تشويق كنید القتال؛ در میان قبايل و پرچم

مى در جاھاى ديگر نیز ھنگامى كه صحبت از بسیج نیرو و جمع شـود و  آورى نیرو براى جنــگ 
 96.شود كنند، از آنان به عنوان رايات ياد مى ھا و قبايل براى جنگ حركت مى يگان

  نتیجه

غاز تـا عصـر  ظامى در عصـر اسـالمى از آ در يك بررسى اجمالى از سـیر تحـول در پوشـش ن
مى عباسى، تالش بینیـم  ھاى فراوان پیامبرصلى هللا علیه وآله و خلفا و امــرا و فرمانـدھان را 

خودى از دشـمن، بــه پوشـش  كه مى كوشند براى انسجام بخشیدن و شناسايى نیروھـاى 
قرار دھنـد، كـه ايـن امـر بـه ويـژه در  سانى دست يابند و آن را در جنگ يك مورد اسـتفاده  ھا 

قرار گرفتـه اسـت ھاى اخیر و در ارتش سده ھـاى آن  از ديگـر تـالش. ھاى منظـم مـورد توجـه 
سیله نیروھـاى  يت بـوده تـا بـدين و فرماندھان، استفاده از پـرچم در جنـگ بـا عنـوان لـوا و را

ديگـر را بـاز شناسـند و بـا نیروھـاى  جو به يك انسجام و نظـم دسـت يابنــد و بتواننـد يـك جنگ
 .دشمن مخلوط نشوند و ھماھنگى الزم را در زير پرچم داشته باشند

اى داشتند كه نبايد آنھا را يكى پنداشت؛ زيرا لوا براى كل سپاه و  ھاى عمده لوا و رايت تفاوت
فاوت بـوده اسـت رايت براى قبايل و يا فرماندھان جزء استفاده مى . شده و رنگ آنھــا ھـم مت

. ھاى سیاه و گاھى نیز قرمز و سبز بـوده اسـت ھمیشه لوا به رنگ سفید ولى رايت به رنگ
ند و  ھا مى اين پرچم توانستند به انسجام و ھماھنگى نیروھاى عمل كننده در جنگ كمك كن

 .ى نیروھاى خودى شوند عالوه بر آن، سبب تقويت روحیه

 :ھا نوشت پى

 .علیه السالم دانشگاه امام حسین -استاديار تاريخ . 1
 .54، ص )اوصاف النبى(ترمذى، سنن، . 2
اعـراب عصـر جـاھلى بـه ھنگــام رزم . 125، ص 4؛ ابن اعثم كوفى، الفتـوح، ج 63، ص 8و ج  274، ص 7طبرى، تاريخ الطبرى، ج . 3

ً لباس  .225، ص 2ابن عبدربه، العقد الفريد، ج . ھاى آنان متنوع و گوناگون بود لباس ويژه و مخصوص نداشتند و غالبا
 .139، ص 5و ج  485، ص 1، ج 334و  174 - 173، ص 4ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج . 4
 .819، ص 2؛ واقدى، المغازى، ج 46، ص 4ابن ھشام، السیرة النبوية، ج . 5
 .133، ص 5؛ نويرى، نھاية االرب فى فنون االدب، ج 362، ص 2مسعودى، مروج الذھب، ج . 6
 .70، ص 1؛ واقدى، ھمان، ج 297، ص 1بالذرى، فتوح البلدان، ج . 7
به علت عملكرد سوء و ناصواب خالد و كشتار بنى جذيمه، وقتى خالد بن ولید به مدينه بازگشـت عمـر بـن خطـاب بـه آن دلیـل و . 8

ً به اين فرمانده ى فاتح حمله برد، عمامه را از سرش برداشت و تیرھاى داخل عمامه را بـیرون آورد و شكســت و  داليل ديگر شخصا
 .به زير پا انداخت

 .75 - 20، ص 8ابوالفرج اصفھانى، االغانى، ج . 9
 .142، ص 13خطیب، بغدادى، تاريخ بغداد، ج . 10
 .427، ص 2حسن ابراھیم حسن، تاريخ االسالم السیاسى، ج . 11
 .163ابن طقطقى، الفخرى فى االداب السلطانیه، ص . 12
 .319عبدالعزيز سالم، العصر العباسى االول، ص . 13
 .2ابن طیفور، بغداد فى تاريخ الخالفة العباسى، ج . 14
 .92ھالل صابى، رسوم دارالخالفه، ص . 15
 .368امیر على، مختصر تاريخ العرب، ص . 16
 .165نعمان ثابت، الجنديه فى العصر العباسى، ص . 17
جان العــرب: عمر در اين خصوص گفته است. 138، ص 5ابن سعد، ھمان، ج . 18 . 43، ص 2جـاحظ، البیـان و التبیـن، ج » العمائم تی

ست  علیه السالم در جنگ صفین مى ابواالسود دوئلى از فرماندھان سپاه امام على گفت عمامه باغى است در جنـگ، پوششـى ا
مى از گرما، محافظى است در باران، حفاظى است از خطرھا و افزاينده ست در قـد كــه عـادت عـرب محسـوب  نصـربن . شـود اى ا

 .52، ص 3مزاحم المنقرى، وقعة الصفین، ج 
 .2، ص 8طبرى، ھمان، ج . 19
 .379، ص 3مسعودى، ھمان، ج . 20
كاوه ترين پرچم كه در تاريخ اسطوره معروف. 21 ايـن آھنگـر . ى آھنگــر اسـت اى ايران تا امروزه مشھور و معروف بوده است، پرچم 

سمى قـرار دادنـد كـه آن را . پیش بند چرمین خود را بر سر نیزه كرد نوان پــرچم ر شابه آن بـه ع درفـش «ساسـانیان پرچمـى را م
 .اين پرچم در فتوحات به دست سپاه اسالم افتاد. خواندند مى» كاويانى
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 .ى لواء ابن منظور، لسان العرب، واژه. 22
بل، المسـند، ج 342، ص 3ابــن ھشـام، ھمــان، ج . 23 ست كـه زيــد بـن حارثـه  ى آن غـزوه يــك نمونـه. 31، ص 1؛ ابـن حن ى موتـه ا

ست راسـت . ى اول سپاه پرچم را، در دست داشت و وقتى شھید شد جعفر بن ابى طالب پرچم را به دست گرفت فرمانده ابتـدا د
با بازوانـش  او در جنگ قطع شد و پرچم را به دست چپ داد، سپس دست چپ او را نـیز قطـع كردنـد ولــى بـاز نايسـتاد و پـرچم را 

ست . گرفت تا شھید شد به د پس از او بالفاصله عبداللَّه بن رواحه پرچم را به دست گرفت تا شھید شد و پس از آن خالد پـرچم را 
 .378، ص 3ابن ھشام، ھمان، ج . گرفت و سپاه را بازگردانید

 .237، ص 3؛ طبرى، ھمان، ج 19، ص 4؛ ابن ھشام، ھمان، ج 239، ص 1واقدى، ھمان، ج . 24
 .؛ طبرى، ھمان225، ص 1واقدى، ھمان، ج . 25
 .70 - 68، ص 3ابن ھشام، ھمان، ج . 26
 .226، ص 1واقدى، ھمان، ج . 27
 .ھمان. 28
 .جا واقدى، ھمان. 29
 .199، ص 1طريحى، مجمع البحرين، ج . 30
؛ ابن سیدالناس، عیون االثر فـى فنـون المغـازى و 342، ص 3و ج  251، ص 2؛ ابن ھشام، ھمان، ج 12، ص 1واقدى، ھمان، ج . 31

 .246، ص 1السیر، ج 
 .48 - 45، ص 2؛ ابن سعد، ھمان، ج 7، ص 4و ج  388، ص 1واقدى، ھمان، ج . 32
 .245، ص 3؛ ابن كثیر، البداية و النھاية، ج 822، ص 2و ج  221، ص 1واقدى، ھمان ج . 33
 .77، ص 2ابن سعد، ھمان، ج . 34
 .25، ص 4؛ ابن كثیر، ھمان، ج 359، ص 2؛ مسعودى، ھمان، ج 163حسین بن عبداللَّه، آثار االول، ص . 35
 .287، ص 1ابن جوزى، المنتظم، ج . 36
 .288، ص 1ھمان، ج . 37
 .233، ص 1ھمان؛ ابن سعد، ھمان، ج . 38
 .251، ص 2ابن ھشام، ھمان، ج . 39
 .ابن ھشام، ھمان. 40
 .261 - 259، ص 2؛ طبرى، ھمان، ج 29 - 6، ص 2ابن سعد، ھمان، ج . 41
 .312، ص 1واقدى، ھمان، ج . 42
 .181، ص 1جرجى زيدان، تاريخ التمدن االسالمى، ج . 43
 .455محمد فرج، المدرسة العسكرية االسالمى، ص . 44
 .؛ تَرمذى، صحیح، باب الجھاد297، ص 4ابن حنبل، ھمان، ج . 45
 .136، ص 1قلقشندى، صبح االعشى، ج . 46
 .1327طبرى، ھمان، . 47
 .1660ابن ابى الحديد، ھمان، ص . 48
 .134، ص 1ابن سعد، ھمان، ج . 49
 .400، ص 1واقدى، ھمان، ج . 50
 .83 - 82، ص 1ھمان، ج . 51
 .362، ص 1واقدى، ھمان، ج . 52
 .827ابن سعد، ھمان، ص . 53
 .822، ص 1ابن ابى الحديد، ھمان، ج . 54
 .47دينورى، االخبار الطوال، ص . 55
ً به جاى رايت از عنوان لواء استفاده كرده است به نظر مى. 171ھمان، ص . 56  .رسد دينورى اشتباھا
 .114، ص 2ابن ابى الحديد، ج . 57
 .89، ص 1؛ ابن اعثم كوفى، ھمان، ج 133، ص 2؛ يعقوبى، تاريخ الیعقوبى، ج 9 - 6، ص 2ابن سعد، ھمان، ج . 58
 .310ماكوال، االكمال، ص . 59
يك لــوا . 315، ص 6؛ ابن كثیر، ھمان، ج 387، ص 3طبرى، ھمان، ج . 60 بن خويلـد،  حة  يك لوا براى خالد بن ولید براى جنگ بـا طلی

بن  براى عكرمة بن ابى جھل براى جنگ با مسیلمه، يك لوا براى مھاجربن امیه براى جنگ با ياران اسود عنسى، يك لوا براى خالـد 
سعید بن عاص براى مشارف الشام و نیز لواھايى براى عمر بن عاص، حذيفة بن محصن، عرفجة بن ھرثمه، شرحبیل بـن حسـنه، 
طريفتة بن حاجز، سويد بن مقرن، عالء بن حضرمى براى بحرين، تھامه، بنى سلیم، قضاعه و دبا بست و آنھا را منصب فرماندھـى 

 .داد
 .1865ابن ابى الحديد، ھمان، ص . 61
 .1014ابن عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ص . 62
 .409، ص 2ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 63
 .ھمان. 64
 .881، ص 5طبرى، ھمان، ج . 65
 .165دينورى، ھمان، ص . 66
 .1652ابن جوزى، ھمان، ص . 67
 .1657ھمان، ص . 68
 .1035ابن اثیر، ھمان، ص . 69
 .696، ص 2ابن اثیر، ھمان، ج . 70
 .218، ص 1مسعودى، ھمان، ج . 71
 .315، ص 6؛ ابن كثیر، ھمان، ج 387، ص 3طبرى، ھمان، ج . 72
مانى، چنیـن ذكـر مـى. 77، ص 2ابن سعد، ھمان، ج . 73 وعـظ النــاس و فـرق فیھـم «: كنـد ابن سعد تفاوت رايت و لوا را به لحاظ ز

ھاجر و انصــار ھــر يـك رايـتى مخصـوص خــود  يگـان. ابن سعد، ھمان.  »الرايات و لم تكن الرايات الیوم خیبر انما كانت االلوية ھـاى م
 .52، ص 2يعقوبى، ھمان، ج . داشتند

 .595، ص 2ابن ھشام، ھمان، ج . 74
، لـوا آورده »الرايـة«؛ سـبط بـن جـوزى بــه جــاى لفـظ 93، ص 2؛ بالذرى، انسـاب االشــراف، ج 334، ص 2ابن ھشام، ھمان، ج . 75

 .16ابن جوزى، تذكرة خواص االمة، ص . »انى دافع لواء غدا«: است
 .661، ص 1ابن سعد، ھمان، ج . 76
 .1360و  1089، 1057، 1054، 888طبرى، ھمان ،ص . 77
صلى هللا علیـه وآلــه و بـه رنــگ ســیاه  اين رايت به گفته. 147و  182ھمان، ص . 78 ى مسعودى ھمان رايت عقاب متعلق به پیامبر

 .363، ص 2بود، مسعودى، ھمان، ج 
 .148دينورى، ھمان، ص . 79
 .ھمان. ى مسعودى اين ھمان رايت عقاب متعلق به پیامبرصلى هللا علیه وآله و به رنگ سیاه بود ھمان، بر اساس گفته. 80
 .146دينورى، ھمان، ص . 81
 .1357طبرى، ھمان، ص . 82
 .67؛ ابن قتیبه، المعارف، ص 77، ص 2؛ ابن سعد ،ھمان ،ج 208ابو يوسف، الخراج، ص . 83
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 .200محمود عواد، الجیش و القتال، ص . 84
كانت رايته سوداء و لوائـه «در عبارت ابن سعد آمده است . 261 - 259، ص 2؛ طبرى، ھمان، ج 9 - 6، ص 2ابن سعد، ھمان ،ج . 85

ً تفاوت بین راية ولوا را نشان مى ابن سعد، ھمان» ابیض  .دھد جا، اين امر دقیقا
 .134؛ دينورى اين پرچم را به رنگ سفید ذكر كرده است، دينورى، ھمان، ص 132؛ بالذرى، ص 409، ص 2ابن اثیر، ھمان، ج . 86
 .179ص . 87
علیه السالم يك رايت بزرگ به دست ابوالفضل العباس بود كه در حفظ آن رايت تـا پــاى  ى خونبار كربال در سپاه حسین در حادثه. 88

 .256دينورى، ھمان، ص . رايت سپاه عمربن سعد نیز در دست زيد غالم او قرار داشت. جان پیش رفت
 .381، ص 5طبرى، ھمان، ج . 89
ھتزاز در  13اى به ارتفـاع  ابراھیم امام دو رايت و لوا براى ابومسلم فرستاده بود، رايتى كه نام سحاب داشت بر نیزه. 90 ذراع بـه ا

 .190، ص 2ابن خلدون، العبر، ترجمه، ج . آمده بود
 .1366، ص 2ابن ماجه، السنن، ج . 91
 .200مجھول المؤلف، اخبار الدولة العباسیه و فیه اخبار العباس و ولده، ص . 92
 .ھمان. 93
 .245ھمان، ص . 94
 .245ھمان، ص . 95
 .342و  136، 197، 114ھمان، ص . 96

 :منابع

قـاھره، مكتبـة النھضـة (ابــراھیم حسـن، حســن، تـاريخ االســالم السیاســى، چــاپ ھفتــم  -
 ).م1964المصريه، 

صادر، (ابن اثیر، عزالدين احمد بن ابى المكارم، الكامل فى التـاريخ  - 1979-1965بـیروت، دار 
 ).م
 ).م1987/ق1407جلدى، چاپ اول،  10بیروت، دارالكتب العلمیة، (، الكامل فى التاريخ  - -
/ق1368مصـر، دار المعـارف، (جلـدى، چـاپ سـوم  7ابن حنبل، احمد بن محمـد، المسـند،  -

 ).م1949
 )م1957بیروت، دار صادر، (ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع، الطبقات الكبرى  -
 )م1968/ق1388قاھره، دارالتحرير، (، الطبقات الكبرى  - -
 ).ق1322لیدن، كلیة برلین، (، الطبقات الكبرى  - -
فى فنـون  - ه، عیـون االثـر  بن محمـد بـن عبداللـَّ بوالفتح محمـد  ابن سید الناس، فتح الدين ا

 ).تا بیروت، دارالفكر، بى(جلدى  2المغازى والشمائل والسیر، 
سالمیة  - ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا، الفخرى فى اآلداب السـلطانیة والـدول اال
 ).م1966/ق1385بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر، (
یق عبدالمجیــد اسـترحینى،  - قد الفريـد، تحق لدى، چـاپ سـوم  9ابن عبد ربه، محمد، الع ج
 ).م1987/ق1497قاھره، دارالكتب العلمیة، (
 ).م1948قاھره، (، العقد الفريد، تحقیق احمد امین  - -
سكندرانى،  - یق محمـد ا ابن قتیبه دينورى، ابو محمد عبداللَّه بن مسلم، عیون االخبـار، تحق

 ).ق1418بیروت، دارالكتاب العربى، (چاپ سوم 
 ).م1925قاھره، مطبعة دارالكتاب المصرية، (، عیون االخبار،  - -
تاريخ،  - ية فـى ال بـیروت، (جلـدى  15ابن كثیر، عماد الدين ابوالفداء اسماعیل، البدايـة والنھا

 ).م1966دارالفكر، دارالمعارف، 
: تحقیق) سنن المصطفى(ابن ماجه، ابو عبداللَّه محمد بن يزيد القزوينى، سنن ابن ماجه،  -

 )تا بیروت، المكتبة العلمیه، بى(جلدى،  2محمد فؤاد عبدالباقى، 
 ).تا بیروت، دارالفكر، بى(، چاپ دوم )سنن المصطفى(، سنن ابن ماجه،  - -
 ).بیروت، دار صادر، بى تا(جلدى  15ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب،  -
ــه - ــن ھشــام، الســیرة النبوي ــدالملك ب ــو محمــد عب ــن ھشــام، اب ــیروت، (جلــدى  4، )ص(اب ب

 ). تا دارالجیل، بى
قــاھره، المطبعــة المصــطفى (، تحقیــق مصــطفى الســقا و ديگــران )ص(، الســیرة النبويــه - -

 ).ق1355البابى الحلبى، 
عارف للمطبوعــات، (انصارى، ابو يوسف يعقوب بن ابراھیم، الخراج، چاپ پنجم  - قاھره، دارالم

 ).ق1396
قاھره، مطبعـة (بالذرى، احمد بن يحیى بن جابر، فتوح البلدان، تحقیق صالح الدين المنجد  -

 )تا البیان العربى، بى

Page 11 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\149.htm



 ).م1978/ق1298بیروت، دارالكتب العلمیه، (، فتوح البلدان  - -
 5ترمذى، محمد بن عیسـى بـن سـوره، سـنن الترمــذى، تحقیــق عبــدالوھاب عبـداللطیف،  -

 ).م1978/ق1298بیروت، دارالفكر، (جلدى، چاپ سوم 
ثابت، نعمان، الجندية فى الدولة العباسیة، وقف على طبعة وراجعة عبدالستار القرغولـى و  -

  م1939بغداد، مطبعة بغداد، (ابراھیم الزھاوى 
 ).م1956مطبعة اسعد، چاپ دوم، (، الجندية فى الدولة العباسیة،  - -
بن بحـر، رسـائل الجـاحظ، تحقیـق عبدالسـالم ھـارون،  - لدى  2جاحظ، ابـو عثمــان عمــرو  ج
 ).م1965 - 1964قاھره، مكتبة الخانجى، (
بـیروت، مطبعـة مؤسسـة (خطیب، عبداللَّه مھدى، الحكم االموى فــى خراسـان، چـاپ اول  -

 ). م1975االعلمى، 
ى محمدرضــا افتخـار زاده  ، ترجمـه)ايـران در روزگـار امـوى(، الحكـم االمـوى فــى خراسـان  - -
 ).ش1378تھران، رسالت قلم، (
طوال، تحقیـق عبـدالمنعم عــامر و جمـال الـدين الشـیال  - بار ال مد بـن داود، االخ دينورى، اح
 ).م1960بغداد، عیسى البابى الحلبى و شركاء، (
 ).م1922مصر، مطبعة الھالل، (زيدان، جرجى، تاريخ التمدن االسالمى، چاپ سوم  -
فى الدولـة االسـالمیة حـتى عصـر : سلومى، عبدالعزيز عبداللَّه، ديوان جند - نشأته و تطوره 

 ).م1986/ق1406مكة المكرمه، مكتبة الطالب الجامعى العزيزيه، (المأمون 
یق میخائیــل عـواد  - سن، رسـوم دار الخالفــة، تحق بغـداد، المطبعــة (صـابى، ھـالل بـن المح

 ).م1964/ق1383البانى، 
 )بیروت، دار احیاء التراث العربى(جلدى  13طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك،  -
 ).م1966طبعة دار المعارف، (، تاريخ الرسل و الملوك، تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم،  - -
 ).ق1409بیروت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، (، تاريخ الرسل و الملوك  - -
بن محاسـن بـن عبـدالكريم، آثـار االول فـى  - عباسى، حسن بن عبداللَّه بن محمد بن عمـر 

 ).ق1295قاھره، مطبعة بوالق، (ترتیب الدول 
 ).م1409بیروت، دارالجبل، (، آثار االول فى ترتیب الدول، حققه عبدالرحمن عمیره  - -
كر العربـى، (فرج، محمد، العبقريـة العسـكرية فــى غــزاوات الرسـول  - /ق1377بیروت، دارالف

 ).م1958
تب العلمیـة، (جلـدى، چـاپ اول  8كوفى، ابومحمد احمـد بـن اعثـم، الفتــوح،  - بـیروت، دارالك

 ).م1986/ق1406
 ).تا نا، بى چاپ مصر، بى(ماكوال، االكمال  -
ــى - ــق مح ــر، تحقی ــادن الجوھ ــذھب و مع ــروج ال ــین، م ــن الحس ــى ب ــعودى، عل ــن  مس الدي

 )م1982/ق1403بیروت، دارالمعرفه، (جلدى  4عبدالحمید، 
 ).ق1384قاھره، المكتبة التجاريه، (، مروج الذھب و معادن الجوھر  - -
یق عبدالسـالم، ھـارون، چـاپ دوم  - قـاھره، (المنقـرى، نصـر بـن مــزاحم، وقعــة صـفین، تحق

 ).م1962مطبعة المدنى، 
یق عبــدالعزيز الـدورى و  - بار العبـاس و ولـده، تحق سیة و فیـه اخ بار الدولـة العبا نامعلوم، اخ

 ).م1971بیروت، دارالطلیعه، (عبدالجبار المطلبى 
جلدى، چاپ اول  23نويرى، شھاب الدين احمد بن عبدالوھاب، نھاية االرب فى فنون االدب،  -
 ).م1933/ق1345قاھره، دارالكتب المصريه، (
سون جـونس، : صلى هللا علیه وآله، تحقیـق واقدى، محمد بن عمر، المغازى رسول اللَّه - مار

 ).م1984/ق1404بیروت، (چاپ دوم 
 ).بیروت، دار صادر، بى تا(يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب، تاريخ الیعقوبى  -
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