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Abstract
Azerbaijan was conquered after the Battle of
Nahā vand, but the successive rebels of its people
and its proximity to the Caucasus and Gilan showed
the significance of Azerbaijan and the need for
military presence in it for the Arabs. Al-Ash'ath ibn
Qays was one of the commanders who was present
in the conquests of Azerbaijan and was appointed
by Uthman as the ruler of Azerbaijan and remained
in the position until the beginning of Ali's caliphate.
The aim of the present study was to evaluate AlAsh'ath’s appointment as the ruler of Azerbaijan
and its measures in this region using a descriptiveanalytical method and library texts. The present
research attempts to answer the following
questions: why was Al-Ash'ath appointed to rule
Azerbaijan? What were the areas of Arab migration
to Azerbaijan and its consequences during the rule
of Al-Ash'ath’s? And why and how Imam Ali
dismissed Al-Ash’ath from the emirate of this
region and what was his reaction? Findings of the
research show that Al-Ash'ath was appointed as the
governor of Azerbaijan due to the close connection
with Uthman and created the basis for the migration
of Arabs to this region and its tendency towards
Islam. As Imam Ali came to the Caliphate, because
did not swear allegiance to him, and had fled in
Azerbaijan, he was dismissed from the Emirate.
Keywords: Azerbaijan, conquests, Al-Ash'ath ibn
Qays's Rule, Uthman ibn Affan, Imam Ali (AS).
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چکیده
 اما شورشهای پیاپی مردمان،آذربایجان پس از جنگ نهاوند فتح شد
 اهمیت آذربایجان و لزوم،آن و مجاورت این منطقه با قفقاز و گیالن
 اشعث بن قیس هم از.حضور نظامی در آن را برای اعراب نشان داد
جمله فرماندهانی بود که در فتوحات آذربایجان حضور داشت و از
جانب عثمان به حکمرانی آذربایجان منصوب شد و تا اوایل خالفت
 هدف پژوهش حاضر با استفاده.حضرت علی در این منصب باقی ماند
 ارزیابی، تحلیلی و با تکیه بر متون کتابخانهای-از روش توصیفی
انتخاب اشعث به حکمرانی آذربایجان و اقدامات او در این منطقه
 این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این پرسشهاست که چرا.است
اشعث به حکمرانی آذربایجان منصوب شد؟ زمینههای مهاجرت
اعراب به آذربایجان و نتایج آن در دورۀ حکمرانی اشعث چه بود؟
حضرت علی چرا و چگونه اشعث را از امارت این منطقه عزل کرد و
واکنش او چه بود؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ اشعث به علت
پیوند نزدیک با عثمان به حکمرانی آذربایجان منصوب و زمینهساز
 با.مهاجرت اعراب به این منطقه و گرایش مردم آن به اسالم شد
 چون اشعث با او بیعت نکرد و در،رسیدن حضرت علی به خالفت
. از امارت عزل شد،بیتالمال آذربایجان دستاندازی کرده بود

 عثمان، حکمرانی اشعث بن قیس، فتوحات، آذربایجان:کلیدواژهها
.) حضرت علی (ع،بن عفان
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 .1مقدمه

که باعث انتصاب اشعث به حکومت آذربایجان شد.

منطقة آذربایجان پس از نبرد نهاوند ،بهعنوان یکی از

همچنین دریایی (5115م) ،به بررسی اجمالی اقدامات

ایاالت مهم و سوقالجیشی سرزمین ایران توسط

اشعث در آذربایجان از جمله تمام کردن فتح این

لشکریان کوفه بهصورت صلح گشوده شد و طرفین

منطقه پرداخته است .ذاکری ( ،)1636به کارگزاران

عهدنامه صلحی منعقد کردند که تعهدات آنها را در

حضرت علی و نحوۀ گزینش و تعامل او با آنها اشاره

برابر یکدیگر مشخص مینمود .این صلح اولیه پایانی

کرده و در میان به صورت مختصر به نحوۀ عزل اشعث

بر کشاکش مردم آذربایجان با اعراب مسلمان نبود؛

هم اشاره شده است .شاهمرادی و منتظرالقائم

بلکه تضادهای عمیقی که میان طرفین وجود داشت،

( ،)1632در بررسی کارگزاران آذربایجان در دوران

همواره محرکی برای شورش مردم آذربایجان علیه

حضرت علی ،به بررسی علل عزل اشعث از حکومت

حاکمیت اعراب مسلمان بود ،بهطوریکه مسلمانان

آذربایجان پرداختهاند .ولی بحث اصلی این مقاله به

برای اعاده قدرت خود در آذربایجان ،مجبور شدند

صورت کامل در این پژوهشها بررسی نشده است.

بارها به این سرزمین لشکرکشی کنند .یکی از عوامل

در این مقاله سعی شده به زمینههای انتخاب اشعث به

مهم سستی حاکمیت اعراب در آذربایجان ،تعداد کم

حکومت آذربایجان ،اقدامات او در این منطقه و

نفرات آنها و عدم گرایش مردم این سرزمین به اسالم

سیاست حضرت علی در برابر حکومت اشعث در

بود .اشعث بن قیس ،از رؤسای قبیلة کنده ،از جمله

آذربایجان و نتایج آن پرداخته شود.

فرماندهانی بود که در فتوحات آذربایجان حضور
داشت و در سال 52ق به حکومت آذربایجان منصوب

 .2آغاز امارت اشعث بن قیس کندی بر آذربایجان

شد و تا سال 63ق که حضرت علی او را از این منصب

پس از جنگ نهاوند ،سپاهیان عرب به گروههای

عزل کرد ،حکمرانی این منطقه را بر عهده داشت.

متعددی تقسیم شده و فتح مناطق داخلی ایران را آغاز

انتخاب اشعث بن قیس به حکومت آذربایجان

کردند .سرزمین آذربایجان نیز به عنوان یکی از

علیرغم سابقه ارتداد ،بخشیدن قسمتی از بیتالمال

ایالت های مهم حکومت ساسانی مورد حملة اعراب

آن سرزمین به وی ،در کنار مهاجرت گروهی از اعراب

قرار گرفت .مردم آذربایجان پس از شکست اولیهای

به آذربایجان در دوران حکومت وی ،گرایش مردم

که در برابر اعراب متحمل شدند ،در سال 55ق ،در

آذربایجان به اسالم ،عزل اشعث از حکمرانی

ازای پرداخت هشتصد هزار درهم و دیگر شرایط ،با

رسیدگی به اموال او توسط حضرت علی (ع) ،اهمیت

مسلمانان صلح کردند و این ایالت به دست اعراب

حکومت اشعث بر آذربایجان و موضوع مورد پژوهش

افتاد و زیر نظر والیان کوفه قرار گرفت (طبری:1633 ،

را مشخص میکند .اما علیرغم آن اهمیت ،تاکنون

543 /4؛ بالذری1333 ،م .)613 :اهالی آذربایجان با

مطالعة جدی و مستقلی در این مورد انجام نگرفته

پرداخت مبلغ مورد مصالحه ،از پذیرش دین اسالم

است .اما در پژوهشهایی به صورت جزئی و مختصر

خودداری کردند .مفاد عهدنامه صلح ،حقوق و

به بخشی از موضوع این مقاله پرداختهاند؛ هیندز

تکالیف طرفین را در برابر یکدیگر مشخص میکرد.

( )1631به بررسی بخشی از زمینههایی پرداخته است

اعراب در این مرحله توانایی جمعآوری این مبلغ را
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از مردم نداشتند و مقامات محلی براساس شیوههای

کنترل مستقیم بیشتر به منطقة اردبیل 1محدود و از

دورۀ ساسانیان این وظیفه را انجام میدادند .همچنین

طریق پادگان نظامی این شهر اعمال میشد ( Daryaee,

این مبلغ را نمیتوان جزیه یا خراج نامید؛ بلکه مالیاتی

.)2012: 213

بود که مقامات این ایالت از مردم گرفته و به مسلمانان

در دورۀ خالفت عمر ،استیالی کمرنگی بر بخشی

میپرداختند (قرشی ،بیتا 55-51 :؛ محقق حلی/1 :1633 ،

از فالت ایران از جمله آذربایجان وجود داشت ،اما در

155؛ دنت .)46 :1623 ،علی رغم فتح اولیه این منطقه و

دورۀ خالفت عثمان این مناطق به صورت واقعی

توافق طرفین بر سر مفاد صلح ،همواره شهرهای

تصرف شد .دلیل اصلی برای حمالت جدید در طول

آذربایجان سر به شورش برمیداشتند ،بنابراین اعراب

خالفت عثمان ،تأمین امنیت پایدار و نیاز به درآمد

ناگزیر میشدند آن مناطق را بار دیگر بگشایند؛

حاصل از غنائم جنگی و خراج برای حمایت از

تصرف چندبارۀ شهرهای آذربایجان ،موجب

شهرهای پادگانی عراق و راضی کردن تازه واردان به

سردرگمی منابع در ارائة تصویری روشن از اسامی و

این شهرها بود ( .)Daryaee, 2012: 21بیثباتی جایگاه

ترتیب فاتحان و تاریخ گشودن این ایالت شده است

اعراب در آذربایجان در دورۀ خالفت عمر باعث شد

(بالذری1333 ،م613-613 :؛ طبری542 /4 :1633 ،؛ یعقوبی،

که آنها با مرگ این خلیفه ،از فرصت استفاده نموده و

بیتا123 /5 :؛ ذهبی1416 ،ق541 /6 ،؛ ابن کثیر ،بیتا163 /3 :؛

مبلغ مورد توافق را پرداخت نکردند .بنابراین به دستور

زرینکوب و دیگران.)52 :1631 ،
برای درهم شکستن مقاومت مردم آذربایجان و
پشتیبانی و حفظ آهنگ فتوحات در آن سوی ارس،

عثمان ،ولیدبن عقبه والی کوفه در سال 52ق ،حملة
جدیدی را به این منطقه ترتیب داد .اما مردم آذربایجان
دوباره با همان شرایط سابق با مسلمانان صلح کردند

معموالً از چهل هزار سپاهی که در کوفه بودند ،هر

(بالذری1333 ،م613 :؛ طبری :1633 ،ابن اثیر1632 ،ق34 /6 :؛

ساله گروهی به صورت منظم به غزای آذربایجان

543 /4؛ حسن.)533-533 :1633 ،

میرفتند (طبری531 /4 :1633 ،؛ بلعمی233 /6 :1636 ،؛

اشعث بن قیس کندی هم از جمله فرماندهانی بود

حسن533 :1633 ،؛ هولت و دیگران .)115 /1 :1636 ،شرکت

که در این لشکرکشی حضور داشت و با بازگشت

ساالنة این افراد در غزای آذربایجان نشانهای از اشتیاق

ولید ،عثمان او را به حکومت آذربایجان منصوب کرد

به فتوحات در این منطقه است .از طرفی وجود مردمان

(بالذری1333 ،م .)651 :برخالف بالذری ،طبری معتقد

جنگجویی چون اهل دیلم ،طالش و مغان که به

است سعید بن عاص که پس از ولید به حکومت کوفه

فرمانروایی اعراب تن نمیدادند ،سبب استقرار دایمی

رسید ،در سال 66ق اشعث را به حکومت آذربایجان

برای حفاظت از این ناحیه در برابر تحریکات و

منصوب کرد (طبری )661 /4 :1633 ،ابن اثیر و ابن

حمالت آنها میشد .در مراحل اولیة فتوحات به ویژه

خلدون هم ،نظر طبری را تکرار کردهاند (ابن اثیر،

در طول خالفت عمربن خطاب ،هدف اعراب در

1632ق143 /6 :؛ ابن خلدون .)233 /1 :1636 ،از دوران

آذربایجان ،برقراری امنیت و اخذ خراج بود ،بنابراین
 .3اردبیل در دورة قبل از اسالم مرکز ایالت آذربایجان بود و بعد از اسالم

در این شهر اقامت داشتند (ر.ک :ابن حوقل21-22 :3132 ،؛ حدود العالم

هم برای مدتی این مرکزیت و اهمیت خود را حفظ کرد و والیان مسلمان

من المشرق الی المغرب322 :3138 ،؛ اصطخری.)323 :3131 ،
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خالفت عمر ،عتبۀ بن فرقد حاکم آذربایجان بود و ولید

در کنار حکومتداری ،مسئول خراج آذربایجان نیز

او را در سال 52ق از حکومت آذربایجان عزل کرد.

بود (ابن اعثم1411 ،ق .)643 :در این زمان میزان خراج

بنابراین در فاصله سال 52ق (عزل عتبه) تا 66ق که

این منطقه هشتصد هزار درهم بود .عثمان سالیانه

طبری آن را سال انتخاب اشعث به حکومت آذربایجان

یکصد هزار درهم از آن مبلغ را به اشعث میبخشید

میداند ،این منطقه نمیتوانست بدون حاکم باشد.

(طبری161 /2 ،1633 ،؛ بالذری413 /5 :1634 ،؛ ثقفی:1631 ،

طبری در این فاصله زمانی از فرد دیگری به عنوان

164؛ ابن اثیر1632 ،ق.)631 /6 :

حاکم آذربایجان نام نبرده است .از طرفی دینوری
معتقد است که اشعث در تمام مدت حکومت عثمان

 .3مهاجرت اعراب به آذربایجان و گرایش مردمان

استانداری آذربایجان را عهدهدار بود (دینوری:1633 ،

آن به اسالم

 .)123این روایت نیز گفتة بالذری دائر بر رسیدن

مردم آذربایجان در سال 53ق مجدداً شوریدند.

اشعث به حکومت آذربایجان در اوایل خالفت عثمان

اشعث حاکم آذربایجان با حمایت سپاه اعزامی از

یعنی حدود سال 52هجری را تأیید میکند .تأکید

کوفه ،شهرهای آذربایجان را دوباره فتح کرد ،اما باز

بالذری در روایت فوق ،به منصوب شدن اشعث به

به همان شرایط سابق با آنها صلح کرد (بالذری1333 ،م:

حکمرانی آذربایجان توسط شخص عثمان ،از سوی

651؛ خلیفۀ بن خیاط1414 ،ق113 :؛ ابن حجر عسقالنی،

منابع دیگر هم تأیید شده است و صحت روایت او را
نشان میدهد (ابن قتیبه دینوری155 :1631 ،؛ ابن اعثم،

.)423 :1635
یکی از دالیل انتخاب اشعث به حکومت
آذربایجان ازدواج عمرو پسر عثمان با دختر اشعث
بود ،او که به خاطر این وصلت در حلقة نزدیکان
عثمان قرار گرفته بود از جانب او به حکومت
آذربایجان منصوب شد .انتخاب اشعث به حکمرانی
آذربایجان باعث اعتراضات گسترده ولی بینتیجه به
عثمان شد (دینوری 123 :1633؛ نصر بن مزاحم63 :1636 ،؛

ابن اثیر1413 ،ق .)33 /1 :به کارگیری اشعث با پیشینة
ارتداد ،به روشنی بیانگر انحرافی بزرگ در جهان
اسالم بود .این مسئله ،ارزشهای دینی را کمرنگ و
فساد را در بین کوفیها گسترش داد و آنها بیشتر به
دنبال اهداف دنیوی افتادند (هیندز .)163 :1631 ،اشعث
 .3اهل عطاء و دیوان کسانی بودند که اسمشان در دیوان ثبتشده و از
غنایم سهم میبردند.

1653ق .)654 /5 ،نکتة قابل تأمل در روایت بالذری از
این واقعه ،تأکید او بر فتح تک تک شهرهای
آذربایجان توسط اشعث است .این مسئله بیانگر تغییر
اهداف اعراب در آذربایجان و تالش آنها برای تثبیت
جایگاه خود در این ایالت از طریق تسلط بر همة
مناطق آن است ،تا کانونهای شورش علیه اعراب از
بین برود .در دورههای پیشین تنها به اردبیل و تابعیت
آن و غارت شهرهای دیگر تأکید میشد ،اما اشعث با
فتح تمام آذربایجان به فکر تثبیت دائمی قدرت اعراب
در این ایالت بود (دینوری .)123 :1633 ،به دنبال این
هدف ،اشعث گروهی از اعراب «اهل عطاء و دیوان»

1

را از کوفه به آذربایجان مهاجرت داد و در آنجا ساکن
ساخت و به آنان دستور داد تا مردم را به دین اسالم
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دعوت کنند (بالذری1333 ،م .1)651 :بدین ترتیب اشعث

و آن مستلزم سکونت اعراب در آذربایجان برای حفظ

پایه گذار مهاجرت اعراب به آذربایجان شد.

و توسعه فتوحات در آن منطقه بود .بهطوریکه از

مجموعهای از عوامل را میتوان بهعنوان انگیزه

زمان خلیفه دوم ،سرزمین آذربایجان ،هرساله شاهد

مهاجرت اعراب به آذربایجان در این دوره شناسایی

حضور نوبتی مسلمانان از کوفه برای شرکت در

نمود؛ تا زمان سکونت اعراب در آذربایجان هیچ

فتوحات بود (طبری543 /4 :1633 ،؛ احمدالعلی.)43 :1635 ،

گزارشی از گرایش مردم این ایالت به اسالم وجود

اهمیت فتوحات در آن سوی ارس به گونهای بود که

ندارد ،بنابراین اولین گام برای تبلیغ و نشر دین اسالم

معموال هر فاتحی گام به آذربایجان میگذاشت،

در این منطقه ،استقرار عدهای از مسلمانان در آن بود،

بالفاصله پس از آن به این منطقه لشکرکشی میکرد.

بهطوریکه بالذری مسلمان شدن بخشی از مردم

سکونت در آذربایجان ،سیاستی بود که فراتر از

آذربایجان را به دنبال مهاجرت اعراب به آذربایجان

لشکرکشیهای پیاپی ،حاکمیت اعراب را در

آورده است .مهاجرت گروهی از اعراب به آذربایجان

آذربایجان و حفظ و توسعة فتوحات را در آن سوی

در زمان حکومت اشعث ،تأثیر عمدهای بر روند

ارس تضمین میکرد .اردبیل نقش کلیدی در تثبیت

تحوالت آن منطقه در صدر اسالم داشت و مهمترین

فتوحات در آذربایجان و شمال رود ارس و منطقة

جنبة این تأثیر ،گرایش مردم آن به اسالم بود .از نظر

گیالن داشت و این مسئله اهمیت سکونت در این شهر

هیندز؛ کشاکشها و اختالفاتی در شهر کوفه در سایة

را نمایان میکند .از طرفی پایان دادن به شورشها،

افزایش تعداد مهاجران رخ داد و موقعیت مهاجران

یکی از اهداف مهم سکونت اعراب در آذربایجان بود

قدیم در برابر تازه واردان به خطر افتاد و بر

( .)Daniel, 1986: 210-214حضور مهاجران در آذربایجان

تعارض های شهر افزوده شد .بنابراین توسعة فتوحات

از دو طریق میتوانست باعث فروکش کردن

به عنوان مجرای خروج ضروری برای مهاجران جدید

شورشها شود؛ اول آنکه حضور مهاجران مبارز و

برنامهریزی شد و در راستای این سیاست ،اشعث بن

جنگجو ،قدرت سرکوب نظامی اعراب را در

قیس به حکومت آذربایجان منصوب و همراه او شمار

آذربایجان افزایش داد و این به نوبة خود عامل

زیادی نیرو به شکل ثابت در آذربایجان ساکن شد

بازدارندۀ مهمی در برابر شورشیان بود .دوم آنکه

(هیندز .)163-162 :1631 ،مسئلة دیگری که اهمیت

حضور مهاجران و مأموریت موفق آنها در تبلیغ اسالم

آذربایجان و اردبیل را برای اعراب دوچندان نموده

در این منطقه ،باعث گرایش بخشی از مردم به اسالم

بود؛ تبدیل آن بهعنوان پایگاهی برای توسعه و حفظ

شد .این نو مسلمانان نه تنها از حاکمیت اعراب در

فتوحات در منطقة ماورای ارس و جنگ با خزرها بود

برابر مخالفان حمایت میکردند ،بلکه صرف گرایش

 .1بالذری در ادامه مینویسد که اشعث توسط حضرت علی (ع) به

بالذری در این قسمت با هم ادغام شدهاند ،اشعث در زمان عثمان به

حکومت آذربایجان منصوب شد و چون به آذربایجان رسید« ،مشاهده

حکومت آذربایجان رسید و همانگونه که در ادامه خواهد آمد،

کرد که اکثر مردم این والیت مسلمان شده و قرآن میخوانند .پس

حضرت علی (ع) مدتی پس از رسیدن به خالفت او را عزل کرد و

گروهی از اعراب اهل عطا و دیوان را در اردبیل منزل داد و آن شهر

همة اقداماتی که بالذری به اشعث منتسب می کند در دورۀ خالفت

را آباد کرد و مسجدی در آن ساخت (بالذری .)651 :1333 ،روایات

عثمان انجام گرفته است.
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آنها به اسالم باعث ایجاد دو دستگی در میان مردم

دوره آنها جز اردبیل در شهرهای دیگر ساکن شده

آذربایجان شده و اتحاد و یکپارچگی آنها را در برابر

باشند ،زیرا هنوز امکان شورش مردم آذربایجان وجود

اعراب تضعیف نموده و حتی باعث عدم اعتماد مردم

داشت و در صورت پراکنده شدن ،امنیت آنها به خطر

آذربایجان به یکدیگر میشد و این مسئله نیز نقش

میافتاد و امکان تشریک مساعی و مدیریت واحد در

مهمی در پایان دادن به شورشها داشت .با استقرار

حرکت بهسوی دارالحرب از بین میرفت .پس آنها در

اعراب در آذربایجان جز در سال 53ق که شورشهای

دورههای بعدی به سراب و دیگر شهرها کوچ کردند.

جزئی در مناطق مرزی رخ داد (بالذری1333 ،م651 :؛

منابع اسالمی نیز تنها به حضور اعراب در این دوره

همو ،)446-441 /1 :1634 ،منابع تاریخی به هیچ شورش

در اردبیل اشاره دارند (بالذری1333 ،م 651 :؛ ابن قتیبه

دیگری اشاره ندارند که نشانهای از موفق بودن

دینوری155 :1631 ،؛ ابن أعثم.)423 :1635 ،

سیاست اسکان ،برای تضمین حاکمیت اعراب در این

اشعث به عنوان رئیس قبیلة کنده توان نظامی و

منطقه باشد .همچنین سکونت در آذربایجان به لحاظ

امکان تجهیز گروههای مسلح را برای ادامة فتوحات

اقتصادی و رونق تجاری نیز مورد توجه اعراب قرار

در اختیار داشت .یکی از مهمترین وظایف قبایل و

گرفت .موقعیت بازرگانی و لشکرکشیهای پیاپی به

رؤسای آنها در برابر دستگاه خالفت ،تأمین سپاه برای

گیالن و شمال رود ارس ،فرصت اقتصادی خوبی

ادامة فتوحات بود که در مقابل این امر ،یا اجازۀ اسکان

برای مهاجران بود .همینطور وضعیت اقلیمی

در سرزمینهای مفتوحه به آنان داده میشد و یا

آذربایجان ،برای ادامة زندگی ایلی و عشیرهای اعراب

حاکمیت در آن منطقه به رؤسای آنها سپرده میشد؛

مناسب بود و آنها را به خود جذب میکرد.

بنابراین او که به خاطر پیوند با عثمان خود را به عنوان

نخستین گروه از مهاجران به آذربایجان را باید

حامی دستگاه خالفت معرفی کرده بود ،قبیلة خود را

متشکل از نیروهای نظامی تحت امر اشعث بن قیس

در فتوحات آذربایجان درگیر نمود و عثمان نیز به پاس

دانست .او که به مأموریت اداری و نظامی آذربایجان

این خدمت ،حکومت آذربایجان و بخشی از درآمد

اعزام شده بود ،بستگان و افراد قبیلة خود را نیز همراه

ای ن منطقه و عطایای آن را به اشعث و قبیلة کنده

خود به آذربایجان برد .بالذری در این باره مینویسد:

بخشید .به خاطر غارتهای مکرر در گیالن و ارّان،

اما سراة ،1در آن گروهی از طایفة کنده زیست

این منطقه بسیار ثروتمند بود و حاکم آن میتوانست

میکنند .یکی از ایشان مرا گفت که وی از زادگان

ثروت زیادی به دست آورد .بنابراین انتصاب اشعث

کسانی است که با اشعث بن قیس کندی آمده بودند

به حکومت آذربایجان یک امتیاز ویژۀ اقتصادی برای

(بالذری1333 ،م.)655 :

او و قبیلهاش محسوب میشد ،به طوری که فرماندهان

ابن فقیه هم معتقد است «در سراة جماعتی کندی از

مسلمان با هر بار غارت در این مناطق غنائم سرشاری

فرزندان آن کسان که با اشعث بن قیس آمده بودند ،جای

به دست میآوردند (بالذری1333 ،م613 :؛ طبری:1633 ،

دارند» (ابن فقیه1413 ،ق .)235 :با توجه به موقعیت
ضعیف اعراب در آذربایجان ،به نظر نمیرسد در این
 .3منظور شهر سراب در غرب اردبیل است
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به اسالم شد .پایان فتوحات و شورشها نیز نقش

رابطة مستقیمی بین سکونت اعراب در اردبیل و

مهمی در مراودۀ مسالمتجویانة طرفین و گرایش

مسلمان شدن مردم این شهر وجود دارد .بالذری

مردم آذربایجان به اسالم ایفا کرد .در این دوره ،در

معتقد است اشعث اعراب را در آذربایجان اسکان داد

آذربایجان عالوه بر دین زرتشتی ،آیین مسیحیت و

و «آنان را فرمان داد که مردم را به اسالم خوانند» و

مزدکی هم پیروان فراوانی داشت (کلیما 33 :1631 ،و 32؛

بعد چون دید اکثر مردم اسالم آوردهاند و قرآن

کریستینسن633 :1633 ،؛  .) Bosworth, 1987: 224وجود

میخوانند» در اردبیل مسجدی بنا کرد (بالذری1333 ،م:

پیروان ادیان گوناگون در این منطقه را میتوان به دلیل

 .)651بنای مسجد در مناطق فتحشده و استقرار گروهی

تعصب کم مردمان آن در دین زرتشتی ،ضعف این

از مسلمانان در آن ،اولین گام برای تبلیغ و نشر دین

دین و آمادگی مردم آذربایجان برای گرایش به دین

اسالم بود .در آذربایجان به دنبال سکونت اعراب و

جدید دانست؛ اما نباید در میزان گرایش مردم

مأموریت آنها برای تبلیغ دین اسالم و تأسیس مسجد،

آذربایجان به اسالم در این دوره مبالغه کرد؛ زیرا

گرایش مردم بومی به اسالم به ویژه در اردبیل امری

معقول نیست آنگونه که بالذری میگوید مردم به این

طبیعی بود .گرایش به اسالم در سایه تبلیغات اعراب

زودی اسالم آورده و حتی بتوانند قرآن بخوانند

و مراوده و معاشرت مردم آذربایجان با آنها،

(بالذری1333 ،م ،)651 :این امر به زمان طوالنی نیاز

ابتداییترین و مهمترین جنبه از تأثیر فرهنگ عرب بر

داشت و در این برهه ،تنها عدهای در مراکز شهری،

ساکنان آذربایجان بود .دینوری هم در توصیف کلی

بهویژه اردبیل که محل تجمع اعراب بود ،به دین اسالم

اقدامات اشعث در آذربایجان مینویسد« :او در

گرویدند و در مراکز روستایی به زمان طوالنیتری نیاز

آذربایجان دارای آثاری بود و کوشش و خیرخواهی کرده

بود .بهویژه آنکه سرزمین آذربایجان از جمله مناطقی

بود» (دینوری.)123 :1633 ،

بود که مقارن حمالت مسلمانان ،شهرهای آن از

عوامل متعددی سبب گرایش مردم آذربایجان به
اسالم گردید؛ سادگی و روشنی مبانی اسالم و تناسب

اهمیت چندانی برخوردار نبودند و بیشتر مردم
روستانشین بودند (لسترنج.)131 :1636 ،

عقاید اسالمی با مذاهب اهل کتاب از آن جمله است.
همچنین نقش مهاجرنشینها در تبلیغ اسالم و آشنا
کردن مردم آذربایجان با این دین غیرقابل انکار
است(بولت .)64-66 :1634 ،اسکان سپاهیان عرب و
خانوادههایشان در شهر اردبیل نه تنها آنجا را به پایگاه
مهم نظامی بدل کرد ،بلکه مقدمة گرایش مردم بومی

 .4آغاز خالفت حضرت علی (ع) و عزل اشعث
بن قیس از امارت آذربایجان
از دالیل مهم شورش علیه عثمان ،نحوۀ گزینش
کارگزاران ،فساد و دستاندازی آنها به بیتالمال بود.
بنابراین یکی از کارهای مهم حضرت علی (ع) در

 .1مهاجرت اولیه اعراب به آذربایجان در زمان امارت اشعث بن قیس و

شام به آن منطقه مهاجرت کرده و در آن ساکن گردند (ر.ک :بالذری،

مزایایی که این مهاجران از آن برخوردار گردیدند ،زمینهای گردید تا در

3222م188-183 :؛ ابن فقیه3333 ،ق.)223 :

دورههای بعدی عشیرههای عرب به شکل گستردهای از کوفه ،بصره و
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آغاز خالفت ،برکناری کارگزاران عثمان از

آن را مشخص میکند.

مناصبشان بود (یعقوبی ،بیتا133 /5 :؛ ذاکری/1 :1636 ،

او نامه را به وسیلة زیاد بن مرحب همدانی (ابن

 .)31او در ماه صفر سال 63هجری ،اولین گروه از

اعثم 423 :1635 ،؛ نصر بن مزاحم )63 :1636 ،یا زیاد بن

والیان خود را برگزید .اغلب منابع در شرح والیان

کعب (ابن قتیبه دینوری ،)151 :1631 ،در شعبان سال 63

حضرت علی ،گزارشی در باب اشعث و حکومت

هجری به اشعث فرستاد .صورت نامه در منابع

آذربایجان نیاوردهاند (طبری445 /4 :1633 ،؛ یعقوبی ،بیتا:

بهشکلهای متفاوت آمده ،ولی مضمون همه آنها

133 /5؛ ذاکری .)33–33 /1 :1636 ،بالذری در فتوحالبلدان

یکسان است و بیانگر سرزنش اشعث از سوی

مینویسد که حضرت علی پس از رسیدن به خالفت،

حضرت علی (ع) به خاطر تأخیر در بیعت ،گزارش

اشعث را به حکومت آذربایجان منصوب کرد و او

مختصری از عاقبت عثمان و بیعت مردم مدینه با او،

راهی آن منطقه شد (بالذری1333 ،م .)651-613 :ولی در

روایت بیعتشکنی اهل جمل ،توصیه به استفادۀ

انساب االشراف مینویسد که او ،اشعث را که از زمان

صحیح از بیتالمال و دعوت اشعث برای حضور در

عثمان والی آذربایجان بود ،به مدت اندکی در امارت

کوفه است .1ابن اعثم متن نامه را به شکل مفصلتری

ابقا کرده و سپس عزل نمود (بالذری-533 ،123 /5 :1634،

آورده است:

 .)533بر خالف روایات بالذری ،اشعث از حدود سال

 ...اما بعد بداند که ما را در حق تو اعتقادی و اعتمادی

 52هجری حکومت آذربایجان را برعهده داشت و تا

عظیم بود و بر بصر و بصیرت و حصانت و شهامت

زمانی که نامة عزل او را حضرت علی در حدود ماه

تو اعتمادی تمام داشتیم و میخواستیم که اول کس

شعبان سال 63هجری به آذربایجان فرستاد ،با همان
فرمان عثمان حکومت میکرد و با خلیفة جدید بیعت
نکرده بود .حضرت علی (ع) پس از فراغت از جنگ
جمل و استقرار در کوفه ،به ارسال نامههایی به
کارگزاران مناطق مختلف جهان اسالم اقدام کرد ،و در

که با ما بیعت کند و در این کار رغبت نماید ،تو باشی
اما به سبب سخنانی که از تو به سمع ما رسانیدهاند
و حرکاتی که کردهای ،تأخیر به خواندن تو راه یافت
و بدان موجب روزی استدعای تو در توقف افتاد.
این ساعت از گذشتههای تو درگذشتم چون افعال
پسندیده که از تو به وجود آمده ،اعمال ناپسندیده تو

این راستا نامهای هم به اشعث بن قیس نوشت .یعقوبی

را محو کرده .بیشک واقعه حال عثمان از مهاجر و

هدف از این کار را ،دعوت اشعث به جهاد با معاویه

انصار شنوده باشی و بیعت کردن صحابه رسول خدا

میداند (یعقوبی ،بیتا .)511 /5 :بسیاری دیگر از منابع

(ص) از وضیع و شریف و خاص و عام به سمع تو

تأکید دارند که هدف از ارسال نامه به وی ،اخذ بیعت

رسیده باشد .ما را عزیمت آن است که به شام رویم

از او و مردمان زیر دستش بود (طبری 231 /4 :1633 ،؛

آمدن تو را منتظرم .میباید که بر مضمون این مکتوب

دینوری123 :1633 ،؛ ابن اعثم424 :1635 ،؛ ابن اثیر1632 ،ق:

واقف شوی و درآمدن تعجیل کن و جماعتی که

533 /6؛ ابن خلدون .)312 /1 :1636 ،بررسی نامه حضرت

موافق تویند از سواره و پیاده با خویشتن آری و بدانی

علی (ع) به اشعث ،جزئیات بیشتری از دالیل نوشتن

که امارت آذربایجان خاص تو نیست ،بلکه امانتی

 .1رک :نهجالبالغه :نامه 2؛ نصر بن مزاحم13 :3131 ،؛ یعقوبی ،بیتا/8 :
833؛ ابن قتیبه دینوری388-383 :3123 ،؛ بالذری.322 /8 :3123 ،
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است در دست عمال و مالی که از آن والیت

علی در پایان آن ،به اشعث اطمینان میدهد که اگر در

حاصلشده ،از آن بیتالمال است و آن را خازنی و

مسیر صحیح گام بردارد و به توصیههای او؛ نظیر بیعت

حافظی بیش نیستی ،زینهار که در آن تصرف نکنی و

کردن ،تحویل بیتالمال آذربایجان و اطاعت از او و

هرچه حاصلشده است را به بیتالمال سپاری و
بدانی که حق تو بر خاطر ما منسیّ نخواهد ماند و
امارت همان والیت بر تو مسلّم داریم( ...ابن اعثم،

.)423 :1635

عبارت پایانی ابن اعثم در نامه حضرت علی (ع)
به اشعث قابل تأمل است؛ منابع دیگر که نامه حضرت
را آوردهاند ،هیچ جمله و عبارتی شبیه «امارت همان
والیت بر تو مسلّم داریم» ،نیاوردهاند که نشان دهد
حضرت علی به اشعث قول ابقای وی در امارت
آذربایجان را داده بود .در متن عربی کتاب هم آن
عبارت به این شکل آمده است« :ایبسا اگر تو پایدار
شوی ،به لطف خداوند من والیت و حکومت تو را

فراموش نکنم» (ابن اعثم 1411 ،ق .)215 /5 ،همچنین با
استناد به منابع ،تنها «افعال پسندیده» اشعث در
آذربایجان که مورد اشارۀ حضرت علی است ،دعوت

حاضر شدن در کوفه ،عمل کند ،او نیز خدمت اشعث
را فراموش نمیکند و رفتار خوبی با او داشته و
هیچگونه تعرضی به او نخواهد شد .برای نمونه در
نهج البالغه این قسمت به این شکل آمده است« :امید
است بدترین والیها و فرماندهها برای تو نباشم»

(نهجالبالغه :نامه  .)2در واقع بخش پایانی این نامه در
حکم اماننامه برای اشعث و تضمین امنیت او به شرط
عمل کردن به دستورات است.
فرستاده حضرت علی (ع) ،پس از خواندن نامة
ایشان ،خود نیز خطبهای خواند و اشعث و اعراب
حاضر در اردبیل را به بیعت فراخواند .به روایت
ابن اعثم ،اشعث بر فراز منبر گفت:
...امیرالمؤمنین عثمان والیت آذربایجان مرا داده بود
چنانچه تا حال در دست من است و او را واقعهای
افتاد و کارهایی که میان امیرالمؤمنین علی (ع) و

مردم به اسالم بود .در روایت ابن قتیبه دینوری و نصر

طلحه و زبیر و عایشه رفت و جنگهایی که کردند

بن مزاحم؛ حضرت علی به واقعة جمل و مخالفت

جمله شما را معلوم گشته است ...امیرالمؤمنین علی

طلحه و زبیر و کارگر نیفتادن نصیحتهای خود به

(ع) مردی است بزرگ و عالیتبار ،در دین و دنیا

آنان و بالفاصله پس از آن ،به امانتی بودن حکومت

امین و مأمون .نامه نوشته است و مرا خوانده .در این

آذربایجان در دست اشعث اشاره میکند .احتماالً

باب رأی شما چیست؟

هدف حضرت علی ،تنها شرح این رخداد و بیان

مردمان متفق الکلمه گفتند :سمعنا و أطعنا و علیّ

حقانیت خود در این قضیه نیست؛ بلکه نوعی استفاده

امامنا ،ما به خالفت و امامت او راضیایم و غیر

از زبان سیاست است و به این منظور گفته شده که به

از او کسی را نمیدانیم (ابن اعثم.)423 :1635 ،

او نشان دهد که خیرخواه او نیز هست ،تا اشعث با

اما در روایت نصر بن مزاحم ،اشعث ،عنوان

عبرت گرفتن از سرنوشت آن دو صحابی ،به خاطر

امیرالمؤمین را تنها برای عثمان به کار برده و در مورد

عزل از حکومت آذربایجان که در دست او امانتی بیش

حضرت علی به کلمة «علی» بسنده کرده است (نصربن

نبود ،از فکر مخالفت بیرون بیاید .یکی از مشترکات

مزاحم .)63 :1636 ،پس از آن اشعث و یارانش بیعت

روایات مختلف از نامه فوق ،این است که حضرت

خود را با خلیفة جدید اعالم کردند (نصر بن مزاحم،
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65 :1636؛ ابن قتیبه دینوری .)155 :1631 ،سخنانی که ابن

معاویه ترجیح میدادند .بر اساس روایت ابن اعثم،

اعثم به اشعث منتسب میکند با رفتار بعدی وی و

نزدیکان اشعث عالوه بر استدالل به عدم ترک قوم و

ترس او از حضرت علی و تمایلش برای گرویدن به

قبیله از سوی او ،حضرت علی را برادر و وصیّ پیامبر

معاویه منافات دارد ،مگر اینکه فرض کنیم بر حسب

(ص) معرفی کردند که نباید از اطاعت و بیعت او

شرایط و در بین جمع این سخنان را گفته و اعتقاد

خارج شد (ابن اعثم .)423 :1635 ،اگرچه بخش دوم

درونی به این سخنان نداشت .همچنین اگر واقعاً

روایت ابن اعثم ،ریشه در گرایشهای شیعی نویسنده

اشعث چنین نظری نسبت به وی داشت ،بیعت با او

دارد ،اما تمایل قبیلة کنده به حضرت علی (ع) که

را تا زمان رسیدن نامة او ،به تأخیر نمیانداخت.

عالوه بر رقابت با شام ،ریشه در حمایت سنتی مردمان

مشورت اشعث با مردم در بارۀ بیعت ،تأییدی به مردد

یمن از حضرت علی داشت و در حمایت اعضای این

بودن او در این مسئله است.

قبیله در آذربایجان از علی (ع) هم خود را نشان داد،

برخالف تعریفهایی که اشعث در منبر مسجد

مانعی عمده در جهت گرویدن اشعث به معاویه بود.

اردبیل از حضرت علی کرد ،پس از مراجعه به منزل،

اشعث اگر به معاویه میگروید به ناچار میبایست

به گروهی از یاران و خویشان خود گفت که به خاطر

رودرروی اعضای خاندان خود قرار میگرفت که با

اشارۀ وی به بیتالمال آذربایجان ،از او بیمناک است

حضرت علی بیعت کرده بودند و در این صورت

و قصد گرویدن به معاویه را دارد ،اما نزدیکانش او را

جایگاه خود را در بین قبیلة کنده از دست میداد.

از این کار منع کردند (بالذری533 /5 :1634 ،؛ ابن قتیبه

نکتة مهمی که منابع به آن نپرداختهاند ،دلیل بیعت

دینوری156-155 :1631 ،؛ نصر بن مزاحم65 :1636 ،؛ ابن

نکردن اشعث با حضرت علی تا شعبان  63هجری

اعثم .)423 :1635 ،سیاست اقتصادی خلیفة چهارم،

است .از نامه حضرت علی (ع) به اشعث مشخص

مبتنی بر رسیدگی به فسادهای مالی دوران خالفت

میشود ،که اشعث در فاصلة حدوداً هشت ماه ،از قتل

عثمان بود .این مسئله برای اشعث که دستاندازی او

عثمان تا رسیدن نامة او به آذربایجان ،از جریان

به بیتالمال آذربایجان زبانزد همه بود ،زنگ خطر

انتخاب خلیفة جدید آگاهی داشت و نمیتوان بیعت

جدی محسوب میشد .دربارۀ جزئیات استدالل یاران

نکردن وی را به علت بیاطالعی دانست .به نظر

اشعث برای مانع شدن از پیوستن او به معاویه دو

میرسد ،اشعث واقعاً در بیعت تردید داشت ،.همچنین

روایت وجود دارد؛ ابن قتیبه دینوری معتقد است،

او منتظر مشخص شدن تکلیف مخالفت طلحه و زبیر

یاران اشعث در پاسخ او گفتند« :مرگ برای تو بهتر از

بود تا در صورت پیروزی مخالفان ،از سوی آنها به

این است که در صدد انجام آن هستی ،آیا میخواهی شهر

حمایت از حضرت علی متهم نشود .اشعث به خاطر

و قوم خود را رها کنی و پیرو شامیان شوی» (این قتیبه

دینوری .)156 :1631 ،بر این اساس ،دغدغة یاران اشعث،
رقابتهای قبیلهای و دشمنی بین کوفه و شام بود .اما
همین هم نشان میدهد که قبیلة کنده ،صرف نظر از
مبنای اطاعتشان ،تابع حضرت علی بودند و او را به

رابطة نزدیک با عثمان و برکناری از حکومت
آذربایجان ،زمینة مخالفت با حضرت علی را داشت.
بنابراین یکی از پسر عموهای اشعث هم نامهای
جداگانه به وی نوشت و او را به بیعت با خلیفة جدید
فراخواند:
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چون بر مضمون نامه آن حضرت واقف شوی ،زینهار

تحبیب او را به سمت خود بکشاند .این نامه

که تأمل و توقف بر خود نیاوری و متمسّک به عذر

دربرگیرنده سرزنش اشعث به خاطر گذشته و تحبیب

نشوی و بیعت کنی که امیرالمؤمنین امروز امام به حقّ

قلب او برای همکاری در آینده بود .احضار اشعث در

و خلیفه مطلق و از گذشته و آینده فاضلتر است.
باید آنچه نوشتهام ،صدق دانی و مرا صدیق خود

شماری (ابن اعثم.)423 :1635 ،
ابن قتیبه دینوری هم نامهای قریب به مضمون نامه
فوق را از جریر بن عبداهلل بجلی به اشعث آورده است
(ابن قتیبه دینوری .)156 :1631 ،بهاحتمال زیاد نویسنده
هر دو نامه یک نفر و از نزدیکان اشعث است که منابع
به نام وی اشاره ندارند .این نامه را نمیتوان به جریر
بن عبداهلل منتسب دانست ،زیرا جریر اندکی پس از
این وقایع از حضرت علی جدا شد و به معاویه گروید
(طبری .)235-231 /4 :1633 ،نامه پسرعموی اشعث و
برخی سرودههای شاعران آن دوره نیز نشان میدهد
که در کوفه نگرانیهایی جدی از بیعت نکردن اشعث
وجود داشت (ر.ک :نصر بن مزاحم .)41-41 :1636 ،اگر
اشعث بیعت نمیکرد ،به نظر هیچ کانون قدرتی جز
دمشق وجود نداشت که او جذب آن شود .از طرفی
اگر او بیعت نمیکرد و به کوفه وارد نمیشد ،وجود
او در آذربایجان زنگ خطری برای شورش احتمالی
بود.
اشعث به عنوان حاکم نظامی که پایبند تقوای
اسالمی نبود و در بیتالمال آذربایجان دستاندازی
کرده بود و با حضرت علی بیعت نکرده بود ،از سوی
ایشان از حکومت عزل شد .حضرت علی با ارسال
نامهای که تهدید و تحبیب را توأمان داشت ،خواهان
بیعت او شد و او را برای جنگ با معاویه به کوفه
فراخواند .حضرت علی به فرماندهی و قدرت قبیله
کنده و ریاست و نفوذ اشعث در میان آنها برای تجهیز
قوا برای مقابله با معاویه نیاز داشت و سعی کرد با

راستای استفاده بهتر از نیروی نظامی قبایل یمنی در
جنگ با معاویه بود که اشعث ریاست بخشی از آنها
را برعهده داشت و تأکید حضرت بر آوردن سپاهیان
همراه وی به کوفه نیز تأییدی بر استفاده از نیروی
نظامی آنهاست و به این خاطر در جنگ با معاویه،
اشعث را فرمانده سمت راست سپاه خود کرد (نصربن

مزاحم .)132 :1636 ،حضرت علی برای مقابله با جبهة
متحد شامیان در حمایت از معاویه به ائتالف کوفیها
و وحدت نظر آنها نیاز مبرمی داشت و این مسئله
برخورد مالیم ایشان با اشعث را توجیه میکند.
همچنین ،همانگونه که اعضای قبیلة کنده در کوفه با
ارسال نامهای به اشعث خواهان اطاعت او از حضرت
علی (ع) شدند ،به احتمال زیاد همین گروه و دیگر
قبایل جنوبی کوفه ،توصیههایی برای برخورد مالیم با
اشعث به حضرت علی داشتهاند و به نوعی نقش
میانجی را در این قضیه ایفا کردهاند .اشعث براساس
نامه حضرت علی که لزوم پیوستن او و یاران
جنگجویش را به وی گوشزد کرده بود ،در کوفه
حضور یافت (ابن اعثم .)423 :1635 ،همانگونه که
اشعث پیشبینی میکرد ،پس از رسیدن وی به کوفه،
حضرت علی (ع) بهحساب بیتالمال آذربایجان
رسیدگی کرد و تخلفاتی در آن یافت (مسعودی1413 ،ق:

635 /5؛ بالذری .)533 /5 :1634 ،خوئی معتقد است
حضرت علی صدهزار و یا به روایتی چهارصدهزار
درهم تخلف مالی در بیتالمال آذربایجان یافت و همة
آن را از اشعث اخذ کرد (خوئی1411 ،ق .)136 /13 :این
مسئله در کنار عزل از حکومت آذربایجان ،از عوامل
اصلی ناراحتی اشعث از حضرت علی شد و بر رفتار
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بعدی او در مقابل ایشان تأثیر عمدهای گذاشت (ذهبی،

توسعة فتوحات اعراب در این مناطق ،پیوند نزدیکی

1414ق46-63 /5 :؛ شوشتری1461 ،ق131-126 /5 :؛

با ثبات آذربایجان و امنیت آن داشت .لذا با آغاز

شاهمرادی و منتظر القائم  .)61 :1632مسئلهای که عدم

حکومت اشعث ،بخشی از قبایل کوفی بهویژه کنده به

رضایت حضرت علی را از اشعث نشان داد ،عزل وی

آذربایجان مهاجرت کردند .هدف از این کار تثبیت

از ریاست قبیله کنده و ربیعه در آستانه جنگ صفین

قدرت اعراب در آذربایجان و تأمین امنیت آنها از

بود (نصر بن مزاحم135-131 :1636 ،؛ سپهر.)432 /5 :1633 ،

طریق پایان دادن به شورشها بود و همچنین تضمین

بدینترتیب اشعث بن قیس که از سال 52ق

و حفظ فتوحات در قفقاز از اهداف مهم این مهاجرت

حکومت آذربایجان را بر عهده داشت ،از طرف

بود .از طرفی اهداف اجتماعی و اقتصادی هم در این

حضرت علی (ع) عزل شد .با عزیمت اشعث به کوفه،

مهاجرت نقش داشت .یکی از نتایج حضور این

شریح بن المکدد کندی به حکمرانی آذربایجان رسید

مهاجران ،گرایش مردم آذربایجان ،بهویژه مرکز آن ـ

(ابن اثیر1413 ،ق .)633 /5 :پس از جنگ صفین ،حضرت

اردبیل ـ به اسالم بود که در کنار حضور نظامی

علی ،قیس بن سعد بن عباده انصاری را که یکی از

قدرتمند ،سبب تثبیت جایگاه اعراب در آذربایجان

یاران مورد اعتماد خود بود ،به حکمرانی آذربایجان

شد .با آغاز خالفت حضرت علی ،اشعث به خاطر

برگزید .انتخاب این فرد ،نشان دهندۀ اهمیت تسلط بر

پیوند با عثمان و ترس از سیاستهای حکومتی و

این منطقه نزد اعراب میباشد (طبری 32 /2 :1633 ،؛

اقتصادی خلیفة جدید با او بیعت نکرد .اما وقتی او با

یعقوبی ،بیتا .)515 /5 :وقتی حضرت علی در آخرین

نامة عزل خود و همچنین حمایت قبیلة خود از

ماههای زندگی خود قصد حرکت به سوی معاویه را

حضرت علی مواجه شد ،علیرغم تردیدهای فراوان،

داشت ،به قیس نامه نوشت که عبداهلل بن شبیل

با اعتماد به وعدۀ حضرت علی برای گذشتن از

احمسی را جانشین خود در این ناحیه نموده و خود

اشتباهات او ،به کوفه رفت و حکومت او در آذربایحان

به نزد امام بشتابد (یعقوبی ،بیتا.)516 /5 :

به پایان رسید.
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