
 

 

 ريشه شناسى جريان ھاى سیاسى كوفى
 )1(ھفتم میالدى/در نیمه نخست قرن اول ھجرى

 81ـ بھار  9   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
 مارتین ھیندز

 (*)دكتر محمدعلى رنجبر: ترجمه
یتى آن از تإسـیس در سـال , شناخت چگونگى بنیان شھر كوفــه و رونـد تحـول سـاختار جمع

ھاى , )ع(ھفده ھجرى قمرى تا ايام حكومت امام على نقش بنیادى در تبیین و معرفى جناح 
 .قرن اول ھجرى دارد/سیاسى در نیمه سده ھفتم میالدى

لى, اين جناح ھا در حوادث منجر به قتل خلیفه سوم مت امـام ع و موضع گیرىھـاى ايـام حكو
قادى ھسـته , بـه گمـان نويسـنده. نقش اساسى ايفا كردنـد) ع( خاسـتگاه اجتمـاعى ــ اعت

طول حكومـت امــام  35مركزى نیروھايى كه قیام سال  سپس در  ھجرى را رھــبرى كردنـد و 
در رونــد , در موضـوع حكمیــت و انشـعاب نھـروان از مواضـع متفــاوت رويـاروى شــدند) ع(علـى

ناح ھـا و . مطالعه جامعه كوفه به دست مىآيد بازشناسى اوضاع برآمدن و شكل گیرى اين ج
 .تبیین موضع گیرىھاى آن ھا موضوع اين مقاله است

  
 .عراق, شام, اشراف قبايل, قاريان, خوارج, شیعه, كوفه: واژه ھاى كلیدى

دوران خلفاى راشدين با مسايل فراوانى ھمراه است كه تنھا با اسـناد و مطـالبى كـه اغلــب 
ست, نارسا به نظر مى رسند در ايـن میـان بغـرنج تـرين مسـايل در پیونـد بـا . قابل پژوھش ا

فاى متقـدم  ناح خل نقش كوفه و پیدايش جناح ھاى سیاسى است كه در برگیرنده ھـر دو ج
ـ خـوارج, اموى و مخالفان خلفا و اشـراف , شـیعه, ھمچون ابن زبیر ـ كه كمى بعد درگیر شد 

نگرش ھا در راستاى ترسیم تصويرى فراگیر از نتايجى است كه از , در اين مقاله. قبايل است
ايـن ) 2.(يك بررسى مفصل تر درباره شكل گیرى جناح ھاى سیاسى بـه دسـت آمـده اسـت

نا شـده , نتايج بر اساس مدارك موجود در متقدم ترين منابع تـاريخى اسـالمى در دسـترس ب
خلیفـه بـن خیـاط و , ابن اعثـم كوفـى, ابن سعد, طبرى, كه برجسته ترين آنھا بالذرى, است

 )3.(نصر بن مزاحم منقرى است
, مصـر و ھـالل خصـیب, در عربستان. م 660ـ  1. / ق 40تا . م 654ـ  5. / ق 34از سال ھاى 

غاز شـده و بـه قتـل او . دوران بحران ھا بود اين بحران ھا با بروز اختالف در حكومـت عثمـان آ
 .پايان گرفت) ع(با قتل على, و معاويه ادامه يافته) ع(انجامید و با پیكارھاى میان على

كه ) ع(از زمان شھادت على یم  مى توانیم سه جناح سیاسى عمده را در كوفه مشاھده كن
 :مورد نظر است, در اين مقاله, بررسى موقعیت متقدم آن ھا

ھم در ; خوارج) الف از زمان رويارويى ھاى صفین به اين نام نامیده شدند و مخالفت شـان را 
 .و پس از آن بى درنگ آشكار كردند) ع(زمان على

نیز در جرگـه جنبـش ھـاى مخالـف ) ع(اساسـا حامیـان علــى; شـیعه) ب بودنـد و پـس از آن 
 .حاكمیت قرار گرفتند

قدرت . نامیده مـى شـدند)) اشراف القبیله((معموال ; رھبران قبیله اى ) پ اينـان در سـاختار 
 . رسمى عراق در آغاز دوران اموى واسطه حاكمیت بنى امیه و جمعیت قبیله اى بودند

له )) حجاج((تا روزگار )) زياد((نظام حكومتى از زمان معاويه و , در عراق بـر بنیـاد ســازمان قبی
مت , اى استوار بود و در آن سازمان پشتیبانى رھبران قبیله از حكومت و حمايت متقابل حكو
در اين برھه ساختار اساسى بر بنیاد نظام قبیله اى پیـش از . از آن ھا در نظر گرفته مى شد

Page 1 of 22

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\96.htm



بايسته است وضع جديد حكومت مركزى و ويژگى نظامى دو شھر , با اين حال) 4.(اسالم بود
له اى ) مقاتل(مردان پیكارگر , در اين دو شھر. كوفه و بصره را در نظر داشت در گروه ھاى قبی

شكیل داده ))  اخماس((و )) ارباع((سازماندھى شده بودند كه به نوبه خود  كوفه و بصـره را ت
جـزء )) عرافـات((ھر گروه قبیله اى از طوايف تشكیل شده بود و واحدھاى موسوم بـه . بودند

خـواه امويـان , اشراف القبايل در عراق مستقر بودند و حكومت مركزى. كوچك تر طوايف بودند
ايـن شـیوه اداره . بر آن ھا و از طريق آن ھا بر ديگر ساكنان عراق فرمان مى راندند, يا زبیريان

تنھا با انتصاب حجاج و ورود مقدمه نیروھاى شامى به عراق و شورش برجسته ترين اشـراف 
 .تغییر كرد, يعنى عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس كندى, قبايل

ند؟ نتیجـه اصـلى كـه ايـن مقالـه  خوارج و شیعه در آغازين سال ھاى دوران اموى چگونـه بود
مى جويد اين نكته است كه مخالفت خوارج و شیعه در آن زمان به میزان زيـادى در رويارويـى 

بلكه در رويارويى با سران قبايل بود كه قدرت مركزى از طريـق , مستقیم با قدرت مركزى نبود
سا , تفاوت میان مخالفت ايـن دو گـروه. آن ھا اعمال مى شد بود كـه اسا له ايـن  در آن مرح

اما در يك مورد اتحاد نظر داشتند كــه ) 6.(عمل مى كردند و شیعه انقالبى) 5(خوارج انفعالى
له اى از , ھر دو گروه حامى نوعى نظام اجتماعى اسالمى بودند كه در آن نظـام رھـبرى قبی

نوع سنتى جايى نداشت اما ديدگاه آن ھا در مورد نوع شكلى كه نظام اجتمـاعى اسـالمى 
سجامى; متفاوت بـود, بايد به خود مى گرفت قب بـه نـا ان مى ) 7(خـوارج بـه ع مر  روزگـار ع

آرمان شان بود و بر نظريه عصمت امام ) ع(نگريستند و شیعه سیاست مساوات طلبانه على
ند بـا مخالفـت شـان بـا ) شیعه و خوارج(مراحل شكل گیرى ھر دو گروه . تكیه داشتند در پیو

بود ته توجـه شـو. نظم قبیله اى موجود  د كـه واژه در مــورد خـوارج بايسـته اسـت بـه ايـن نك
كسب مى كند بىآن كه )) شرف((به عنوان كسى كه خروج مى كند و براى خود )) خارجى((

سنت قبیلـه اى) 8. (تعريف شـده اسـت, اين شرف دوامى داشته باشد كسـى , در مفھــوم 
بود كه خاندان او سه نسل متوالى رھبرى را در اختیار داشته اند و او اينـك )) شرف((صاحب 

 )9.(چھارمین آن ھا باشد و در اين مرحله قبیله در تبعیت او باشد
بودنـد )) شـرف((به سادگى خوارج در جرگه كسانى قرار مى گیرند كه مدعى , در اين راستا

ند نبودنـد)) شـرف((اما طبق معیارھاى سـنتى از  ھره م خـوارج در واقـع مدعــى . قبیلـه اى ب
نخســتین ((بودنــد و امتیــازاتى را در نظــر داشــتند كــه در زمــان عمــر بــه )) اســالمى((شــرف 

مت كـه از . عراقى دادند) 10))(مھاجران بود كـه آن ھـا بـا حكو در دفاع از اين گونـه امتیـازات 
 .حمايت رھبران قبیله اى برخوردار بود تصادم داشتند

  

 :شیعه در دوران متقدم اموى شامل
  

ھواداران علـى)) نخستین مھاجران((برخى از ) الف بودنـد امـا ) ع(به كوفـه مـى شـد كـه از 
حجر بن عـدى كنـدى ,  از اين جمله. متعاقبا نقشى در حكومتى با سازمان قبیله اى نداشتند

 .است كه كامال تحت الشعاع اقتدار محمد بن اشعث كندى بود
و پس از آن به كوفه نیامده ) ع(كه تا زمان على, از قبايل) 11))(مھاجران جديد((بیشترين ) ب

اينان به امید بھبودى وضع شان در برابر قدرت رھبرى قبیله اى مسلط ايستادگى مـى . بودند
یان , برخى از گروه ھاى كندى. كردند حمدانى و بجلى كه در آغاز بـه عنـوان پرشـورترين حام
لى, بعدا حمايت خود را از حجر بن عدى, ظاھر شدند) ع(على بن ) ع(حسین بن ع تار  و مخ

يل . ابى عبید نشان دادند گزارش مفصل و تقريبا مرحله به مرحله پیروزى مختار بر رھبران قبا
فى , طبق آن) 12.(را ابومخنف آورده است ست كـه حامیـان كو مام مشـخص ا بـه روشـنى ت

ستند, مختار از جبانه قبیله اى بودند . در حالى كه رھبران قبايل در نقاط مناسب كوفه مى زي
شته ) 13(گرچه در اين زمان جبانه فه قــرار دا شھر كو قب مانـده تـر از رشـد  در مرحله اى ع

به سبب وجود گورستان يا فضاھاى باز كه براى چراندن يا آشامیدن حیوانات استفاده ; است 
. مى شد اما روشن است تا آن مرحله آن ھا ھمچون بیشتر مردم در كوفه ساكن شده بودند

يد مـى  ھاجران جد در واقع جبانه تنھا مكانى بود كه در طى بیسـت و انـدى سـال گذشـته م
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قب نشـینى , به ھنگـام شـورش مختـار. توانستند در آن سكونت گزينند رھـبران قبیلـه اى ع
آن , كردند و در يك حركت ناموفق كوشیدند كنترل جبانه مربوط به خودشان را در اختیار گیرنـد

ست) افواه سكك(گونه كه ابومخنف با دقت محل جنگ خیابان ھاى خروجى  , را نشان داده ا
امـا بـا ورود ) 15.(مانع شوند) 14))(قديمى((سپس در صدد بر آمدند از ورود شیعیان به كوفه 

, اين پیروزى كوتاه مـدت. رھبران قبیله اى در ارگ محاصره شدند)) قديمى((شیعیان به كوفه 
پیشگويى مختار در خور توجه . يكى از خیزش ھاى مردم قبیله بر رھبرى مسلط قبیله اى بود

 )16.(است كه نويد فروپاشى رھبرى قبیله اى مسلط و توزيع مجدد ثروت را داده بود
نظم اجتماعى كوفه و ديگر شھرھا اساسا نظامى قبیله اى و طايفه اى , در اوايل دوره اموى

مات و , بود با نظـام پیـش از اسـالم تنھـا در وجـود قـدرت مركـزى و تنظی تا آن جا كه تمايزش 
معاويه اين . سازماندھى نظامى شھر ديده مى شد كه موجب ھمبستگى جديدى شده بود

ين نظـام. نظم قبیله اى را به مثابه طرح اساسى ساختار قــدرت امــوى پرورانـد , بـا پیـدايش ا
ظام اجتماعـى  گرى از ن تالش ناپايدارى كه در دوره خلفاى راشدين در راسـتاى بنیـان نـوع دي

اكنون به گذشـته بـاز مـى گـرديم و بـا برخـى , با اين توضیحات. به پايان رسید, آغاز شده بود
 .مطلب را پى مى گیريم, نظريات كلى درباره خالفت عمر

اين موضوع روشن است كه ھدف سیاسى برجسته وى حراست از تفوق مدنى ھا بـود كـه 
ھبران . آغاز شد) ص(از زمان محمد يدات ر آن را , ))رده((ابوبكر نیز در راستاى رويارويى با تھد

سانى واگـذار كـرد كـه , عمر در راه نیل به اين ھدف. حفظ كرد رھبرى و ديگر اختیارات را به ك
, از اين رو در خالفت عمـر. وفادار به اين ھدف بودند و منافع شان در حفظ تفوق مدنى ھا بود

صاحبان , نقش ھاى مھم و حساس را صــحابه گر  صار و دي اسـالمى بـه عھـده )) سابقه((ان
شكیالت و )) سابقه((عمر با طرح . داشتند ظام ت مالك اصـلى ارزش در ن اسالمى به عنـوان 

نده . در پى فراھم كردن وحدتى فراگیر در جامعـه بـود, نظارت اجتماعى وحـدتى كـه در برگیر
يزى . طرح ھاى متغیر و متحول از اتحادھاى ناپايدار میان طوايف و گروه ھـاى آن نباشـد پـى ر

یان تفـوق مـدنى; بـود)) رھبرى اسالمى((اين تشكیالت جھت استقرار  طراحـان , يعـنى حام
و گريـز از [ و نیروھاى مقابل كسانى كه تمـايالت پراكنـده سـازى, ايدئولوژى يگانه و ھماھنگ

ندگى[ اشراف در گـروه اخـیر . را داشتند] مركز ھان پراك رھـبران پیشـین رده , ]نیروھـاى خوا
ھنگـامى كـه عمــر در واپسـین ايـام ) 17.(اينان موكدا از قدرت فرمانروايى محروم بودند, بودند

اصــل , خالفتــش بــا لــزوم تشــكیالت جديــد جھــت اداره منــاطق تــازه فتـح شــده روبــه رو شــد
 .محور طرحش بود)) سابقه((

 : سه نوع دسته بندى وجود داشت, وضع شد. م 641. / ق 20در نظام توزيع مواجب كه در 
 .مراتب مختلف مھاجران و انصار كه سالیانه از پنج تا سه ھزار درھم دريافت مى كردند) الف
و كسـانى ) اھـل االيـام(كسانى كه در عملیات پیش از يرموك و قادسیه شركت داشـتند ) ب

ھم دريافــت مـى , كه در يرموك و قادسیه حاضر بودند ھزار در سه تـا دو  به ترتیـب  كه اينـان 
 .كردند

كه اينان بسته به زمـان شـركت شـان ) كسانى كه پس از يرموك و قادسیه آمدند(روادف ) پ
پـیرامون ايـن گـروه اظھـار نظرھـاى گوناگونـى . در فتوحات در مراتب مختلف جاى مى گرفتنــد

. اما احتماال آن ھا سالیانه از ھزار و پانصد تا دويست درھـم دريافـت مــى كردنـد, شده است
بیسـت تـن بـراى توزيـع ; درھم در كوفه و بصـره شـد 100/000واحدى براى توزيع , )18(عراف

تـن  43; به اضافه فوق العـاده ھـا] درھم3/000[  از قرار ھر فرد , مواجب افراد گروه اھل االيام
شصت تـن بـراى ] ;درھم2/000[ از قرار ھر فرد , براى توزيع مواجب افراد گروه اھل القادسیه

20از ] ;در ھـم1500[ از قـرار ھـر فـرد , )الروادف االولى(توزيع مواجب نخستین موج از روادف 
مه اى را مـورد اسـتفاده قـرار داد كـه منحصـرا از . م 641. /  ق شجره نا مات  ديوان عمر تنظی

اصل تقدم اسالمى ] در عین حال[ اما. سوى خبرگان در امور نسب شناسى تنظیم مى شد
فراد قبايـل ھماننـد بودنـد امـا يـك , در بیشتر جاھا. مدنظر بود ھى از ا احتمـاال عـراف ھــا گرو

 )19.(اصوال يك گروه از افراد با تقدم اسالمى يكسان بودند, عراف
يالتى بـود, اصل سابقه اسالمى , كه در برخى سطوح تإيیدى بر امتیازات نخستین مھاجران ا

در نگاه نخست ممكن است به نظر رسد كه جاى زيادى در تصمیمات مربوط به زمین نداشته 
بـراى ((بلكـه بايـد , زيرا عمر بود كه فرمان داد سواد نبايد میان فاتحانش تقسیم شـود, است
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بـه جـز سـیف بـن , با اين تصمیم كـه منـابع. محفوظ بماند, ))مسلمانانى كه پس از ما مىآيند
بـه سـكنه سـواد اجـازه داده , براى مسلمانان نام برده اند)) سواد فىء((عمر از آن به عنوان 

مه((شد كه آن زمین ھا را به عنوان مردم تحت حمايـت  ند)) ذ . كشـت كننــد و مالیـات بپرداز
 .اشاره دارد)) ذمه((يا )) صلح((پیوسته با عنوان زمین , سیف بن عمر به اين نوع زمین

بن , كوفه به حساب مىآمدند و از عوايـد آن ھـا) موقوف(اين ھا از اموال بیع ناپذير  كـه ســیف 
كه شـامل پرداخـت , عمر آن را جزا مى نامد مى شـد  براى پرداخت مواجب كوفیان استفاده 

مازاد  15. جھت نگه دارى ذمه نیز مى شد عوايد اين زمین ھا به مدينه فرستاده مى شـد و 
اين تصمیم در مورد قسمت عمـده سـواد ) 20.(عوايد آن میان مواجب بگیران تقسیم مى شد

با . به اجرا گذاشته شد اما شامل ھمه آن نمى شد دسته دوم زمین ھا كه سـیف پیوسـته 
اين زمیـن . در ارتباط با نخستین مھاجران ايالتى قرار داشت, به آن اشاره دارد)) فىء((عنوان 

نوان را بـه , و به صورت جمع)) صافى((ھا عموما  صوافى نامیده مى شد كه سیف نیز ايـن ع
خاندانش و كسانى كه با , كار برده است و شامل زمین ھايى مى شد كه به شاه ساسانى

راه ھا و ايستگاه ھـاى , بیشه زارھا, تعلق داشت و مواردى چون مرداب ھا, او متوارى شدند
 .پاسدارى جزء اين زمین ھا محسوب مى شد

ستفاده انحصــارى فاتحـان اصـلى بـود  براى ا ; از گزارش ھاى سیف بر مىآيد كه اين زمین ھا 
ست . مى نامد)) اھل المداين((و )) اھل الفىء((كسانى كه سیف آن ھا را  منظور كسانى ا
مان داد كـه مـى . شركت داشتند. م637. / ق16كه در فتح مداين در سال  عمر بـه آن ھــا فر

ين كـه  [ توانند زمین ھا را تقسیم كنند و آن گونه كه مايلند در آن مستقر شوند مشروط بـه ا
اما سیف مى افزايد كه تقسیم زمین ھاى صوافى نمـى توانسـت . را به او بپردازند] عوايد15

شود نده بودنـد و متقاضـیان آن ھــا نمـى , عملـى  زيـرا ايـن زمیـن ھـا در سراسـر سـواد پراك
ممكن است تا اين زمان تعـدادى , افزون بر اين. پراكنده شوند] براى تصاحب آن ھا[ خواستند

 .از متقاضیان از عراق دور باشند
قرار دادند و تصدى ) حبس(آن ھا زمین ھاى صوافى را به عنوان میراث بیع ناپذير , به ھر روى

ايـن دسـته . قـرار گرفـت)) خودشان يا كسى كه آن ھا به او راضى مى شـدند((آن به عھده 
شته سـیف ) يستدعاه اھل الفىء(به خود اختصاص دادند )) اھل الفىء((اراضى كه  نابر نو ب

 )21).(العظم السواد(بخش اعظم زمین ھاى سواد را شامل نمى شد 
ھا مواجـب زيـادى از محـل عوايـد , بر اساس اين تنظیمـات نه تن )) ذمـه((نخسـتین مھـاجران 

مازاد آن مــى , بلكه به تناسب, دريافت مى كردند سیمى كـه از عوايـد  بھره زيـادى از ھـر تق
شتند 45مى بردند و منحصرا , شد یار دا ترديـدى نیسـت كـه . عوايد اراضى صوافى را در اخت

اين تنظیمات از تالش جھت محدود كردن و تحت قاعده درآوردن آن چه كه آن ھا پیشتر بـراى 
مات بـه سـرعت و . فراتر رفت, خود قائل بودند به ھنگام طرح اين پرسش كه چگونه اين تنظی

به نظر مى رسد كه دلیلى براى پذيرش اين مورد كه تصمیمات ; به گونه اى فراگیر انجام شد
بنیـاد ديـوان را . ق 20وى در سال . وجود ندارد, عمر اثرات فورى داشت. م641. /  ق 20سال 

ین ) 22.(تقريبا كار ناتمام مانـده بـود, 23يعنى پايان سال , آغاز كرد اما تا زمان مرگش بـه ھم
تصمیم گرفته شد اما ماجراى آن تا وقتى كه نواحى سواد به  20درباره سواد در سال , شیوه

شود, گونه موثرى آرام نشد یان , تنھـا) 23.(نمى توانست شـروع  و )) ذمـه((عمـل تفكیــك م
تنھـا در واپسـین ايـام خالفـت عمـر بـود كـه , بـه ھـر روى. توانسـت شـروع شـود)) صوافى((

نخستین مھاجران براى پنج سال يا , تا آن ھنگام. مديريتى سازمان يافته در عراق نمايان شد
 .بیشتر آن مناطق را به خود اختصاص داده بودند

مر فتـح شـد مى رسـید نظـم , از مجموع مراكز مناطقى كه توسط اعراب در زمان ع ظر  بـه ن
ابـن سـعد در . سیاسى و اجتماعى كوفه شانس بیشترى جھت استقرار و ماندگارى داشت

مر كوفیــان را , آغاز اثرش درباره كوفه شمارى از رواياتى را ثبت كرده است كه بر اساس آن ع
سالم, رإس اھل االسالم(( مى خوانـد)) جمجمـه اال غیره  چرا ) 24.(و  مى تـوانیم بپرسـیم 

به نظر مى رسد پاسخ ايـن پرسـش آن باشـد . شامیان يا اھل بصره اين گونه خوانده نشدند
جه بـا نظـامى كـه عمـر در نظـر داشـت مسـتقر سـازد به بھـترين و فه  یت كو , كه تنوع جمع

 .ھماھنگ و منطبق بود
پاره اى از اعراب نخستین فرصت ھاى پیش آمده براى جنگ را دريافتند و بـراى شـركت در آن 
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سازماندھى شـدند. راھى شام شدند بزرگ و منسـجمى  در . اينان به نسبت در گروه ھاى 
حدود سیصـد , مناطق بصره ھاجران كـه  تمیم و بكر مسلط بودند و تنھا تعدادى از نخستین م

در حالى كه در كوفه تعداد نخستین مھاجرانى كه . از نواحى دورتر آمده بودند, تن مى شدند
یت ) 25.(حدود ده ھزار يا بیشتر مـى شـد, از مناطق دور آمده بودند عداد از لحـاظ جمع ايـن ت
بزرگ طوايـف , تركیب متنوعى داشتند ھاى  به گونه اى كه از اكثريت و تسلط طوايف يا گروه 

 .خبرى نبود
كه در آغـاز; آنچه آمد نشانگر ويژگى مھم نخستین فتوحات نـیز اسـت شـام بـه , بـدين معنـا 

در حالى كه جبھه عراق در مرتبه بعـد , عنوان جبھه اصلى محسوب مى شد و سپس جزيره
 )26.(قرار داشت

  

 :شامل, جمع نامتجانس نیروھاى عرب كه در قادسیه پیروز شدند
  

جازى) الف ھاى يمـنى و ح ند, تعداد كمـى از گـروه  ست كـم ] يا[ ,كـه بیشـتر سـاكن بود د
پیروزى اعـراب در شـام بـه سـال  . / ق 14تعدادى از آن ھا كه عمر گرد آورده بود و به سـبب 

 .در نظر گرفته شوند, عراق] جبھه[ مى توانستند براى. م 635
گروه ھاى مختلطى از بدويان و يك جا نشینان كه میان حجاز و عراق زندگى مى كردنـد و ) ب

 .به جبھه جنگ روى آورده بودند
شته بـه تاخـت و تـاز درون) پ شین بكــر و تمیـم كـه از گذ بدويان مرزن نده از  گروه ھـاى پراك
ست )  27)(اختطاط(بنیان . عراق ساسانى عادت داشتند] قلمرو[  غاز در د كوفه كه نشانگر آ

از سمت شمال فعـال )) جزيره((در حالى صورت گرفت كه جبھه , گرفتن عملیات در عراق بود
گروه دوم را وادار كـرد سته , شد و احتماال تمام گروه نخست و اكثر  امـا حضـورى كـه بـراى د

بیشـتر , از قرار معلـوم. و تمیم فراھم ساخت اندك بود) بكر و ديگران(ھاى گروه سوم از ربیع 
. اين دسته ھا بنا بر عادات بیابان گردىشان به مناطق پیرامون سكونتگاه شان باز مى گشتند

نه , ترديدى نیست كه آن ھا درون مناطق تازه فتح شده اى كه داراى مراتع بھتر بودند نیز رخ
 .مى كردند

. خطاط كوفه نخست براى كسانى در نظر گرفته شد كه از مناطق دورتر آمده بودند, از اين رو
ست بـراى مسـلمانان  باشـد و سـاكنان آن )) دارالھجـره((تصور عمر اين بود كه كوفه مى باي

طرح ) 28.(كوفه باشند)) مھاجران(( مر را امیــدوار كـرد كـه  تركیب نامتجانس ساكنان كوفه ع
له , میان نخستین مھاجران. اسالمى او میان كوفیان با موفقیت ھمراه باشد نفوذ رھبران قبی

اسـاس مقبـول )) ھجـرت((و تعـاون ناشـى از )) عـراف((نمودى نداشت و با وجود تإثیر نظـام 
به , تن از صحابه ساكن كوفه 370حضور به موقع . جامعه شكل گرفت یل  احتماال عمر را در ن

 )29.(ھدفش مصمم تر مى كرد
امـا پوشـش ايـن اتحـاد . اتحاد ظاھرى حفظ شد, تحت تسلط اھل مدينه, در ايام خالفت عمر

به محض توقف فعالیـت ھـاى . مندرس شده بود. م 644. / ق 23ظاھرى به ھنگام مرگ عمر 
كارگیرى , نظامى و آغاز تقسیم عوايد فتوحات شتر بـه  و با بنیاد نوعى مديريت محلى كـه بی

نه , الگوھاى تشكیالت نظامى بود تر شـد و دور دسـتى مدي مشكل حفظ يكپارچگى پیچیده 
شكار , فاتح مصر, عمرو بن عاص. مانع بیشترى بر سر راه آن ايجاد كرد مانى آ در آستانه نافر

خود تكیــه زدنـد و بـر . بود در شام خانواده ابوسفیان به سرعت بر عاليق دوره پیش از اسالم 
اوضاع . م 649. / ق 29تا . م 641. /  ق 20در كوفه خالل سال ھاى . اساس آن موضع گرفتند

 : رو به تشنج گذاشت كه عناصر و نیروھاى اصلى در اين اوضاع عبارت بودند از
 .امتیاز داشتند] در اسالم[ شان))سابقه((حضور گروه نخستین مھاجران كه به لحاظ ) الف
 )روادف(ورود مھاجران جديد ) ب
 قدرت رھبران قبايل) پ
 تالش پى گیر در به سامان در آوردن مناطق فتح شده) ت
 .نھاوند شروع شده بود] نبرد[ فروكش كردن و تقريبا توقف توسعه كوفه كه به دنبال) ج
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سیارى ــ نـه ھمـه ـ  20ـ  29خالل سال ھاى  مد كـه ب در كوفه و قلمـرو آن موقعیـتى پیـش آ
ين مـورد. قلمداد شدند) 30))(جھادگر قديمى((, نخستین مھاجران ھجـوم , يكى از اسـباب ا

مترى دريافـت مـى . به كوفه بود كه پس از ورود مھاجران اصلى بود)) روادف(( اينان مواجب ك
ھره اى از نخسـتین غنـايم بـزرگ نبردنـد و تـا  فعالیـت چشـمگیرى . م 641. / ق 20كردند و ب

بزرگ , مصر و جزيره, به دنبال فتح شام. نداشتند يورش  جاى شگفتى نبود كه مانعى جھـت 
به سوى شرق وجود نداشته باشد و مھاجران جديد مھیاترين گروه كوفى بودند كه خواسـتار 

نبرد نھاونـد , افزون بر ايـن) 31.(به اجرا در آوردن چنین حمله اى بودند  642. / ق 21(پـس از 
جب مھـاجران , اصالح مھمى در اصل سابقه اسالمى صـورت گرفــت.) م بـدين شـكل كـه موا

ھزار , جديد كه از خود شجاعت نشان داده بودنـد جب اھـل قادسـیه يعـنى دو  بـه مــیزان موا
اين احتمال وجود دارد كه ھجوم مھاجران جديد از اين زمـان ) 32.(درھم در سال افزايش يافت

بود. افزايش يافته باشد كه پیـش از , براى اعراب اكنون كنترل عراق تضـمین شـده  در حـالى 
فت بیزانس ھمچنــان افــزايش مـى يا ھه  , اين چندان قطعى نبود و در صورتى كه فشار بر جب

فى در . ممكن بود رسمیت مركز عملیاتى كوفه به خطر افتد رقم چھل ھزار مرد جنگجـوى كو
ــه  ــدبن عقب ــارى ولی ــه كارگم ــان ب ــا . م646. / ق25(زم ــى ) 33.)(م645. / ق24ي ــداد تقريب تع
مى توانسـت , زيرا كل اعرابى كه در قادسیه جنگیدند, مھاجران جديد را به دست مى دھد ن

بر ) 35.(بیشتر باشد و تمام اين تعداد در قلمرو كوفه نمانده بودند) 34(از سى ھزار تن افزون 
ند, اين خـالل ده سـال بعـد بـه , معلوم نیست تمام افرادى كه در آن جنــگ شـركت كـرده بود

بن عمـر از اختطـاط. عنوان جنگجو وارد عمل شده باشند يكـى از , بر اسـاس گـزارش سـیف 
ايــن طــرح از زمــان . تغیــیر ســريع طـرح اســكان در كوفـه بـود, پیامــدھاى ورود مھــاجران جديــد

شته اسـت)) اھل ايام و القادسیه((به ) 36(واگذارى تخصیص ھا بـا افزونـى تعـداد . وجـود دا
به طورى كه آن عده كه تعداد ھم قبیلگـان , مھاجران جديد تخصیص ھا آن عده را بسنده نبود

مى پیوسـتند, تازه واردشان زياد بود در عیـن . تخصیص ھاى خود را ترك مى كردند و به آنـان 
ھا را در تخصـیص ھــاى تخلیـه , آن عده كه تعداد ھم قبیلگان تازه واردشان كـم بـود, حال آن 

سايش خودشـان جايـى , شده جاى مى دادند يا اين كه مجبور بودند بـه بھــاى بـر ھــم زدن آ
شكار ورود مھــاجران جديـد) 37.(براى آن ھا در نظر بگیرند ھش , يكى ديگـر از پیامـدھاى آ كا

بود مى بايسـت میـان نخسـتین . نسبت نخستین مھاجران به كل جنگجويان  ضاع  در ايـن او
اما سیف به برخى از نخستین مھـاجران . مھاجران و مھاجران جديد انتظار وقوع بحران داشت

در حالى كه براى ديگر , اشاره مى كند كه تعداد زيادى از مھاجران جديد به آن ھا روى آوردند
, نشانگر پیچیدگى زياد موقعیت اسـت, اين موضوع. نخستین مھاجران وضع به اين شكل نبود

 .زيرا كه از تفاوت رتبه میان نخستین مھاجران حكايت دارد
بود. به مبحث رھبران قبايل بازگرديم حت كنــترل  فه كـه ت ين ھـا در كو فوذ ا يد , وسـعت ن نبا

بـر , به ويژه نقش برجسته پیروزىھاى برخى از رھـبران پیشـین رده, مبالغھآمیز پنداشته شود
نداخت, قابلیت اجرايى حكومت عمر كه مانع ساالرى آن ھا بود اشـعث بـن قیــس بـا . ترديد ا

ست 1700 قاص پیو اشـعث در , پـس از ايـن. تن از پیروان يمنى اش به سپاه سعد بن ابى و
صى بـا ) 38.(فرماندھى ھفتصد تن از كنــدىھا در نـبرد قادسـیه حاضـر شـد او بـه عنـوان شخ

امـا ) 39.(به طور رسمى فرمانده بیش از صد مرد جنگى نمى توانسـت باشـد, پیشینه ارتداد
, نھاونـد] نـبرد[ تا زمـان. از او به عنوان فرمانده پیروى كردند, بسیارى بیش از صد نفر, آشكارا

متى عملـى شـد عدى كـرب و . تنھا براى دو تن برخى محدوديت ھاى حكو بن م آن دو عمـر 
ند, طلیح بن خويلد بودند كه بدون بیان دلیل روشن شته شـده ا .(با ذكر نـام از سـاالرى بازدا

.از اشعث در زمره جانشین فرمانده و به عنوان فرمانده جناح راست نام برده شده است) 40
)41( 

شیدگى و كـاھش نفـوذ او , نقش برجسته فرماندھى چون اشعث در میدان جنگ روشنگر پو
يل ) 42)) (سیاست رھبرى اسالمى((در ديگر زمان ھاست كه با وجود  بـه گونـه موثـرى تعد

بدهللا , ديگر رھبران قبیله اى كه مرتـد نبـوده انـد, افزون بر اين. شده بود ير بـن ع ھمچـون جر
سلیم ازدى, بجلى مراه قبايـل , سعید بن قیس ھمدانى و مخنـف بـن  اگـر در زمـره روادف ھ

 .مقام كسب مى كردند, خود بودند
رشـد , مـد نظـر باشـد 20ـ  29موردى كه نیاز است در تحوالت سیاسى كوفه در سال ھـاى 
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مدنى ھاسـت, حساسیت نخستین مھاجران صمیمات عمـر . در قبال افزايش آشكار نظارت  ت
اتخاذ شد اما اين تصمیمات به تدريج  641 / 20درباره ديوان و مقررات مربوط به سواد در سال 

 .مى توانستند تإثیر گذارند و به اجرا در آيند
گر ) 643 / 22احتمـاال (ھنگامى كه عمار ياسر حكومت كوفه را داشت  بدهللا و دي جريـر بـن ع

زيرا عمار در نظر داشت قدرتى بیش از آن , مخالفان عمار به صراحت خواھان بركنارى او بودند
ند, چه آن ھا آماده بودند در اختیار او نھند مال ك افـزايش مواجـب برخـى از روادف نھاونـد . اع

مى تواند يكى از علل مشاجره باشد و احتمـال دارد بـه لحـاظ بـه كـارگیرى كنـترل بیشـتر بـر 
 )43. (سواد باشد كه عمار در صدد انتقال به مدائن بود

ير در منطقـه حلـوان , جرير بن عبدهللا به شدت با تصـمیم عمــار مخالفـت كـرد كه جر از آن رو 
اين واكنش در برابر عمار تنھا نمونه اى از واكنش ھاى فـراوان , به ھر روى) 44.(منافع داشت

بود شید . نخستین مھاجران كوفه در زمان ولید بن عقبه حاكم منصوب عثمانى  مى كو ید  ول
بل , اقدامات سـازمان يافتـه اى را صـورت دھــد اقـداماتى در جھـت كنترلـى كـه كـامال غـیر قا

به مــديريت ابـن ) 45(گفته شده كه به دستور عثمان كاروان سرايى, براى نمونه. ضمانت بود
لبى ھـا , كه در آن زمان مسئولیت خزانه را داشت, مسعود مدتا از ك براى تجار حبوبات كـه ع

فه نداشـتند. بودند بنیان شد لبى نماينـده اى در كو مل. طوايف ك بل ايـن ع اعـتراض , در مقا
ين. يكـى از نخسـتین مھــاجران وارد شـد, شديدى از سوى ابوسـمال اسـدى , وى پیـش از ا

از آن جايى كه بیشتر مالیات ھاى ) 46.(شخصا عھده دار میزبانى و سكونت تجار حبوبات بود
كه, احتماال از حبوبات پرداخت مى شد, سواد ين نكتـه بـريم  كاروان [ بايد فورا پى به ا بنیـان 
صلى. به مثابه دستور حكومتى جھت كنترل آن مالیات ھـا بـوده اسـت] سرا سإله ا , پـس م

حفظ تفوق مدنى ھا از جانب عثمان و ولید بود كه به عنوان مقابله با تالش كوفیــان جھـت در 
دسـت گـرفتن امــور خودشــان قلمــداد مــى شــد و ھمیــن امـر مشــكالت فراوانــى را در زمــان 

 . حكمرانى ولید موجب شد
ھم بـه قتــل صـادر شـده عدام تعـدادى از جوانـان كوفـى مت در , ما فرمان عثمان را كه جھت ا

با مداخلـه عثمـان در , اشعارى كه در اين باره سروده شده. دست داريم مخالفت آشكارى را 
مى شـد مى دھــد, مسإله اى كه كامال محلى تلقى  شان  تل ) 47.(ن ايـن موضـوع دربـاره ق

نه ھـاى ) 48.(جادوگرى كه شرح آن به تفصیل در مآخذ آمـده اسـت نـیز صـدق مـى كنـد نمو
در توافق ولید با پرداخت مواجب مختصـر ] از جمله[ ,بیشترى از تشديد كنترل را مى توان ديد

ھمچنیــن كــاھش بیشــتر ) 49(,بـه غالمــان و ديگــران كــه در فھرســت مواجــب بگــیران نبودنــد
, از ايـن رو. اينـك رو بـه اتمـام بـود, كه از قرار معلوم با پرداخت مواجب بـه روادف, )50(مازادھا

مر مــى گويـد محبوبیـت دارد كـه )) عامـه((ولیـد میـان : جاى شگفتى نیست كه سیف بن ع
چـه آن ھـايى كـه مواجـب دريافـت ; احتماال منظور از عامه بايد ھمه گروه ھاى روادف باشـند

يعنى (ھستند )) خاصه((مى كردند و چه آن ھايى كه دريافت نمى كردند و دشمنان او میان 
در ) 51) ).(اشـراف العطـا(نخستین مھاجران كه بیشترين مواجب و ساير امتیازات را داشـتند 

, میان ولید و ابن مسعود در مورد مقدار پولى كـه ولیــد از خزانـه بـه امانـت گرفتــه بـود, فرجام
مان. منازعه درگرفت كرد و عث فرمـانى در , ابن مسعود در پرداخت بدھى ولید پافشارى مى 

سعود[ شـما: ((مقدمه فرمان عثمان با اين جمله آغاز مـى شـد. بازداشتن او نوشت ] ابـن م
ستعفا ) 52)).(براى ما تنھا يك خزانه دار ھستید ابن مسعود بى درنگ از سمت خزانه دارى ا

سلمانان((كرد و اعالم كرد كه خودش را  شت)) خزانه دار م بن ) 53.(مى پندا ناره گـیرى ا ك
حدت اسـالمى تحـت تفـوق  ضعف روش قـديمى كـه نشـانگر و له مھمـى را در  مسعود مرح

 .نشان مى دھد, مدنى ھا بود
تنزل و تقريبا توقف حركت ھاى, 29و  20آخرين نكته در بسط و توسعه كوفه میان سال ھاى 

كه تـالش خاصـى . بزرگ با حضور كوفیان پس از جنگ نھاوند بود] نظامى[  منظور اين نیست 
احتماال ترس از گسـترش , بلكه, انجام نمى گرفت] نظامى[ جھت حفظ و ابقاى نیروى محرك

جنگجـو در  40/000دربـاره ] موجـود[ اطالعـات. بیش از حد فعالیت ھاى نظامى مستولى بود
تن ھر سال در يورش ھاى فصـلى  10 / 000براى ما روشن مى كند , زمان به كارگمارى ولید

شـركت ] تـن6/000[ و آذربايجـان ] تـن4/000[ يعـنى رى , كوفـه] ثغـور[ در دو ناحیه سرحدى
, فعال نگه داشـته شـده بودنـد) سرحد(از اين رو مسلم است كه اين دو جبھه ) 54.(داشتند
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اين روال در طى حكمرانى ولید ادامــه . اما نه به اين مفھوم كه ضرورتا پیشرفتى در كار باشد
حدوده , آگاھى ھاى كمى از رى در دست است, در اين زمان. داشت كه م اما روشن اسـت 

كنترل عرب . و از سوى ديگر به كوه ھاى طبرستان مى رسید))  دشت كبیر((آن از يك سو به 
سوى مـردم محلـى رخ  بر بسیارى از آن نواحى سست بـود و در خـود رى شـورش ھــايى از 

شترى در دسـت اسـت) اردبیل و منطقه پیرامون(درباره آذربايجان ) 55.(مى نمود , مطالـب بی
. اما بسیارى از آن ھا پراكنده و مغشوش است به ويژه آن چه كه به كرونولوژى مربـوط اسـت

تح شـده , در اين جا ھم اعراب, به ھر روى ناطق تـازه ف مناطق از پیش اشغال شـده را بـه م
مورد كـه در مـدت حكمرانـى ولیـد بركوفـه و . منضم كردند با اين حال دلیلى براى پذيرش اين 

 )56.(در دست نیست, پیروزىھاى ديرپايى در شمال ارس به دست آمد, پیرامون آن
خر حكمرانـى ولیـد, در نگاھى فراگیر نش بـه اقتـدار مركـزى , بحران كوفه در اوا ناشـى از واك

خود كه طبـق , مدنى ھا بود و مخالفان ولید در رھانیـدن  ھا و وظــايفى  بـه طـرح مسـئولیت 
دشمنى با ولیـد . روى آوردند, مورد توجه قرار گرفته بود) 57(معیارھاى شرعى و قانونى زمان

اما به اين مفھوم نبود كه تمام آنھا به يك مـیزان اظھـار , از میان نخستین مھاجران پديدار شد
بلكه فعال ترين مخالفان در زمره اشخاصى بودند كه منابع بـه كوتاھــى , مخالفت كرده باشند

جه اسـت كـه ) 59(,از آن ھا ياد مى كنند) 58(با مفھوم متقدم تر به ويژه اطالعـاتى جالـب تو
بود در ھـر ) 60.(حاكى است میان اين ھا افرادى يافت مى شوند كه ولید آن ھا را عزل كرده 

فان, حال ھبران , اين نكته در نھايت روشن شده كه فعـال تـرين مخال ترين ر یان كــم نفوذ از م
و كسـانى كـه حسـاس تريـن , يعنى رھبران گروه ھاى كوچك قبیله; نخستین مھاجران بودند

ين , افراد به ھر نوع تغییر و تحول بودند و به علت ايـن كـه كمــترين پـیرو را داشـتند مصـمم تر
كه از اھمیت نسبى اين گروه با , افراد در حفظ و حراست از نظم بنیان يافته توسط عمر بودند

از ايـن رو عــاملى در . روادف بـه ديگـر رھـبران قبايـل پیوسـتند. ورود روادف كاسـته شـده بـود
نظـر بـه . از طريق فتوحات نیز افـزايش نمــى يافــت] از اين پس[ كاھش منابع مالى شدند كه

گاه رھـبران قبايـل رو بـه  یت پاي اين كه شإن و منزلت نخستین مھاجران به واسطه رشد ماھ
, وضعى كه عثمـان در رو داشـت. موضعى واكنشى اتخاذ كردند, آن ھا به ضرورت, ضعف نھاد
خلیفه جھت حفظ تمامیت نظم موجود و به كـارگیرى اصــول تشـكیالتى كـه عمـر . روشن بود

اما انجام چنین اقدامى بـراى بسـیارى , دريافت كه كنترل امرى ضرورى است, بنیاد نھاده بود
قرار  ھاجران جديـد  تداوم رخنــه م از نخستین مھاجران كوفه كه در وضع عدم فتوحات جديد و 

جھت فرو , كسب پیروزىھاى تازه براى كوفى ھا: راه حل روشن بود. نامطبوع بود, گرفته بودند
ھاى . نشاندن فشار رو به افزايش بر مناطق موجود گرچه اوضاع بصره به لحاظ برخـى جنبـه 

] مناطق وابسـته بـه شـھر[ اما در آن جا نیز به ھمین اندازه براى توسعه , مھم تفاوت داشت
عثمان انتظار داشت كه فتوحات جديد يك بار ديگر مجـراى خـروج ضــرورى . فشار وجود داشت

تإمین كنـد كـه در ايـن صـورت وضـع زنـدگى مناسـبى بـراى نخسـتین  را براى مھاجران جديد 
سیاسـت عثمـان تـا . فراھم مى شد, مھاجران در مناطقى كه توسط خودشان فتح شده بود

كه : ((روشن است. م 649ـ  50 / 29حدى از گفته او در سال  سانى  مناطق فتح شده به ك
 )61)).(تعلق دارد, نخستین بار آنھا را در اختیار گرفته اند

] حكومـت[ و عبدهللا بن عامر به  649ـ   50 / 29كوفه در ] حكومت[ انتصاب سعید بن عاص به
شرق از آن دو , تقريبا در ھمان زمان, بصره سوى  به  نشانگر آغاز مرحله جديـد در پیشـروى 

عرب را در فـارس . اما تنھا در جبھه بصره پـیروزى حاصـل شـد. جبھه است عامر پايگـاه  ابـن 
ــان  تثبیــت كــرد و در كرمــان و سیســتان پیشــروىھاى پیروزمندانــه اى داشــت و وارد خراس

سعید بن عاص در كوشش جھت فتح نواحى آن سوى قومس , از سوى ديگر. ساسانى شد
از سـوى , در حقیقت اين خط سیر براى مدت طوالنى پس از ايـن. و طبرستان شكست خورد

جايـى ; بنابراين سعید متوجه جبھه شمالى گرديد. اھالى كوھستانى آن مناطق نا إمن شد
فى ھـا پیشـروى . كه مناطق در اشغال عرب به نواحى خزر متصل بود ين جـا نـیز كو امـا در ا

شدند 651ـ  2 / 31نداشتند و در نبرد بلنجار در  ست . متحمل شكسـت سـختى  پیامـد شك
مى شـد] وابسته[ كوشش ھايى كه جھت افزايش مناطق مشـخص , كوفه با فتوحات دنبال 

كرد. شدن ثغور بود یل مسـتقر  , احتماال سعید پیش از اين و به ھنگامى كه نیروھـا را در اردب
ھر روى. نواحى سرحدى خواھند بود) 62(ھم چنین قزوين, در اين انديشه بود كه آن جا , بـه 
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نابع و منـاطق مفتوحـه موجـود وارد مــى شـد , او به مقابله با مسإله فشار بسیارى كه بـر م
تعلـق مناطــق ((مبنى بر , او از به كار بستن فرمان عثمان, مسلما تحت اين اوضاع. ادامه داد

بھترين شیوه اى كه مـى . ناتوان بود)) مفتوحه به كسانى كه نخستین بار آن را فتح كرده اند
ھت كاھـش , ]وابسـته[ اسكان و ابقاى گروه ھاى بزرگ در منــاطق, توانست در پیش گیرد ج

بال , به عنوان پیامدى ديگـر. كوفه بود] قلمرو خاص و اصلى[ ((مصر((فشار از  مايزاتى كـه ق ت
لى ظاھــر . روشن تر شد, سايه افكنده بود با ھدايت نخستین مھاجران سـه دسـته بنـدى ك

 : شد
بـه , كسانى كه قدرت رو به افزايش را در منـاطق فتـح شـده, قدرتمندترين رھبران قبايل) الف

 .نخستین مھاجران و مھاجران جديد پیروى مى شدند: دست آورده و از سوى دو گروه
 .رھبران كم نفوذتر قبايل با پیروانى كمتر) ب
 .رھبران گروه ھاى كوچك قبیله) پ

بن قیـس كنـدى((به كارگمارى , تحول مھم, در پیوند با نخستین گروه در آذربايجـان )) اشعث 
تـرك كـرده )) ولید((با نظر , 648ـ  9 / 28جايى كه او آن جا را پس از يك عملیات در سال , بود
ساكن شـدند. بود ) 63.(به ھمراه اشعث شمار زيادى نیرو به شكل مستقر و ثابت در اردبیل 

جود , به كارگمارى رھبرى چون اشعث با پیشینه ارتداد بزرگ از نظـم مو به روشنى انحرافى 
مى . بود شاره  جار ا عرب در بلن چنان كه سیف بن عمر به اين موضوع در ارتباط با شكسـت 

 :كند و مى گويد
كسـانى را , طورى كه عثمـان از میـان آن ھـا, كوفیان زمان حكومت عثمان متحول شده بودند

توافـق و آرامـش مـى ) كوفیان(براى آن ھا ] بدان وسیله[ .به كار مى گماشت كه مرتد بودند
فزايش داد. جست نان كـه , عثمان كوفیان را به حقوق شان نرساند و فساد را بین آن ھا ا چ

 )64.(دنبال اھداف دنیوى افتادند
كه ; ديـد 653ـ  4 / 33ديگر نمونه مھم از به كارگمارده شده ھا را مى توان در  مانى  يعـنى ز

گام سـعید بـن قیـس ھمـدانى. انتصابات جديدى داشت)) سعید بن عاص(( بـه) 65(ايـن ھن
بود. رى منصوب شد] حكمرانى[  مدان  مرب از ; او از بـا نفوذتـرين خانـدان ھـاى ھ يعـنى آل 

كه اھمیتش به عنوان محرك و پیشگام ھمدان پیش از اين از سوى عمر خاطـر , قبیله السبع
 )66.(نشان شده بود

سازى نخسـتین مھـاجران, از سوى ديگر شإن ومنزلـت شـان , جايگزين  كه  يعـنى كسـانى 
فھرسـتى از , در مورد آذربايجان. در مناطق مختلف مطرح بود, بیشتر اسالمى بود تا قبیله اى

نبرد . نام چنین اشخاصى را در دست داريم روشن است كناره گیرى آن ھا بى درنگ پـس از 
 ) 67.(بلنجار بوده است

سرانجام ) 69(;در روزگار معاويه توجه شـود) 68(بايسته است به تشكیالت جزيره جـايى كـه 
پیش از اين نیروھاى عرب از عراق در ) 70.(به حكومت شام ملحق شد 646ـ  7 /  26در سال 

چون مصـیب  فتح جزيره شركت كرده بودند و اين مھم است كه نخستین مھاجران عراقى ھم
 / 29مالك اشتر نخعى و صعصعه بن صوحان عبدى تنھا پس از حدود سـال , بن نجبه الفزارى

كه . كوفه نام شان ذكر شده است)) مصر((در مسايل راجع به , به بعد 649ـ  50 ما آگـاھیم 
يزيد بن قیس ارحبى از, زمان به كارگمارى سعید بن قیس ھمدانى به حكومت رى, در شرق

بوده اسـت 613 / 22احتماال او از ) 71.(ھمدان كناره گیرى كرد] حكومت[  در ) 72.(در آن جـا 
به پذيرش اين مھم كمك كرده , ھمین بى توجھى, اكلیل كمتر به يزيد بن قیس پرداخته شده

مدانى ھـا شإن و منزلـتى بـوده و در ھ بـه [ كه وى اساسا به عنوان رھبرى اسالمى داراى 
ھايى از ) 73. (اھمیت چندانى نداشته اسـت] عنوان رھبر قبیله نه  ین نمو ھنگـامى كـه چن

ـ  5 / 34مفھوم گفته سیف روشن مى شـود كـه در , جايگزينى در گزارش ھا به دست مىآيد
 )74)).(كوفه خالى از رھبرانى بود كه در صدد جدايى باشند يا موجب فتنه اى شوند ((654

در ضمن گزارش ھا درباره فرمانروايى سعید بن عاص آمـده )) قرإ((براى نخستین بار اصطالح 
ستین , اطالعات فراوان درباره آن ھـا. است قرإ از جملــه نخ روشـنگر ايـن موضـوع اسـت كـه 

ستگان آن ھـا  مھاجران بودند كه شرح شان آمد و اشتر نخعى و يزيد بن قیس ارحـبى از برج
گفتیم كه سعید ھنگام ورود به كوفه گزارشى براى عثمان فرستاد و در آن احساسى . بودند

صیه كـرد صـاحبان . شرح داد, را كه جھت ورود روادف ايجاد شده بود عثمان در پاسخ بـه او تو
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اين در ايامى بود كه امیدوارى فتوحات تازه ) 75.(سابقه اسالمى را تا حد ممكن تسكین دھد
سعید بى درنگ جھت ارزيابى وشناخت از خواسته . نويد حل مسإله را مى داد, براى كوفیان

طور كلـى, ))اھل االيام و اھل القادسیه((ھاى قابل توجه  طور خـاص , بـه  و قـرإ و اشـتر بـه 
 )76.(گامھايى برداشت

نان , قابل توجه است كه با گذشت زمان سعید موفق به آرام كردن نخستین مھاجران شـد چ
باره , بـه تـدريج. مسإله حادى در اين باره ايجـاد نشـد 653ـ  4/33كه تا سال  فق در عـدم توا

كه حـدود دو , سواد منجر به نزاعى میان اشتر و اطرافیان او با يكى از كـارگزاران سـعید شـد 
كه ايـن عـده ) 77.(از جمله اشتر ـ پس از اين ماجرا ـ به شام تبعید شدند, جین از قرإ ايامى 

شروع مسإله با يك نامه دادخواھانه بى . مشكالت بیشترى در كوفه پیش آمد, در شام بودند
ايـن نامـه را تعـدادى از . داشـت)) جماعت مسلمانان كوفـه((نام بود كه در مفاد آن اشاره به 

با اصـرار از اشـتر و , اين عده از قرإ) 78.(قرإ و از آن جمله يزيد بن قیس براى عثمان فرستادند
نه بـه سـر  سعید در مدي ديگر تبعیديان خواستند كه به كوفه باز گردند و اين در حالى بود كه 

. به زودى اشتر و يزيد از جمله سرآمدان گروھى شدند كه سـعید را از كوفــه راندنـد. مى برد
نوان حـاكم برگزيدنـد اصـطالح قــرإ ) 79.(كوفیان پس از اين واقعـه ابوموسـى اشـعرى را بـه ع

جه باشـد كـه قاريـانى میـان سـپاھیان . ارزش عاطفى داشت از اين جھت مى تواند مـورد تو
, وظیفه قارى تالوت سوره انفال. يرموك و قادسیه تعیین كرده بود, مسلمان در پیكارھاى بريج

ھاد بود, موسوم به سوره ج شروع جنـگ  گر . پیـش از  مردان جھاد ظـاھرا در آن زمـان تمـام 
نه اى پـى گـیر بـر يـادگیرى , افزون بر آن) 80.(مسلمان اين سوره را آموخته بودند عمر بـه گو

درھم را بـه كسـانى كـه قــرآن را  2000قرآن اصرار مى ورزيد و اعالم كرده بود مواجب ساالنه 
سال ) 81.(خواھد داد, بیاموزند حدود  قرإ تـا  بـه  650ـ  1 / 30قابل توجه است كـه اصــطالح 

نه ; چشم نمى خورد  به گو يعنى درست زمانى كه تقسیم بندى مراتب نخستین مھــاجران 
نوان رھبــر . كامل نمايان شد لتى بـه ع قرإ از نخستین مھاجران بودند و در اساس شإن و منز

. و حقیقت تقدم در مھاجرت تنھـا ادعـاى آن ھـا در كسـب شـإن ومنزلـت بـود, قبايل نداشتند
قرإ به سادگى به عنوان تازه به دوران رسیده ھاى حق نشـناس ,براى شخصى چون معاويه 

, كه به شـام تبعیـد شـده بودنـد] از قرإ[ چنان كه او به كسانى. و طماع محسوب مى شدند
ست كـه بـه . اين موارد را گوشزد كرد بل توجـه ا قرإ قا به ويژه اين نكته در ارزيابى معاويـه از 
قرآن ((گمان او آن ھا به مثابه  كسانى ھستند كه به زعم خودشان مردم را بر اساس احكام 

خطاب قرار مى دھند اما ھمت و تالش آن ھا در ايجاد فتنه است و چشم شان بر اموال اھل 
 )82)).(ذمه

پیروزى را داشـتند مترين  ; تاكنون روشن شده است كه قرإ از نخستین مھاجران بودنـد كـه ك
افزايش نفوذ تعدادى . البته بودند ديگر نخستین مھاجران صاحب جاه و منزلت كه از قرإ نبودند

مان و سـعید ياروى عث بـه عنـوان , از اين ھا موجب واكنش شديد قرإ شده بـود و آن ھــا را رو
جود نداشـت. قرار داده بود, كسانى كه موجب چنین وضعیتى شده بودند كـه , فتوحات تازه و

كه بـا ورود مھـاجران جديـد  بود  ھمین موجب عدم بسندگى منابع و درآمدھا در زمانى شده 
تھديد يا كاھش مواجب و  654ـ  5 / 34دلیل منازعه و درگیرى قرإ در . نیازھا افزايش يافته بود

جب  653ــ  4 / 33مسإله سواد مطرح بود كـه نـزاع , اما از ھمه مھم تر) 83.(معاش بود را مو
. استفاده كرد 654ـ  5 / 34اشتر از اين مسإله در تحريك بر ضد سعید و عثمان در سال . شد

ين ) 84.(ھمین نكته در دفع سعید از كوفه در ھمان سال مـورد اسـتفاده قـرإ قـرار گرفـت در ا
بر سـواد تـإثیر داشـت عمـل . مورد واكنش قرإ در برابـر پیامـدھاى اصـول تشـكیالتى بـود كـه 

مان نـیز بـر ) 85.(يكپارچه كردن مديريت را ولید شروع كرد و سعید آن را ادامه داد از فرمان عث
به مـى شـد فىء , مىآيد كه توجه خاصى بـه ايـن جن ايـن فرمــان بنـا بـر گفتـه سـیف دربـاره 

براين فرمــان . بود) صوافى( نگ ھـاى[ آن عـده از اھــل مدينـه كـه شـاھد((بنا  قادسـیه و ] ج
نه[ [بعـدا[ مداين بودند و كسانى كه عراق ھجـرت نكردنـد] در مدي ند )) ماندنـد و بـه  آزاد بود

صـوافى [ را بـه ايـن نواحـى ) حجاز و عربستان جنوبـى(سھم خود از اراضى نزديك به مدينه 
سھم اين عده از اھالى مدينه محاسبه مى شـد و بـا مصـالحه اى كلـى . منتقل كنند] عراق

كم, طلحه بن عبـدهللا, در نتیجه اين طرح. مبادله صورت مى گرفت اشـعث بـن , مـروان بـن ح
شتند, قیس و افرادى از قبايل كه در عراق بودند طق , در عوض اراضى كه در ديگر نقاط دا منا
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 )86.(به دست آوردند, قابل توجھى از آن چه اين زمان صوافى عراق قلمداد مى شد
یاس , اكنون روشن است كه تإثیر اين طرح  تقويت بیشتر موقعیت رھبران قبیله اى كوفه در ق

ین بودنـد, با ديگر افراد نخستین مھاجران بود بى صـاحب زم در . كه در عربستان جنوبى يا غر
در منابـع , در مسايل راجع به كوفـه)) قبايل((واقع مى توان ادعا كرد كه اين اولین كاربرد واژه 

از اشعث در زمره كسانى كه در ديگر مناطق صاحب زمیـن بودنـد و در مبادلـه شـركت . است
 .نام برده شده است, كردند

كه سـودى نمـى , به موجب اين طرح, اما از سوى ديگر رھبرانى از عربسـتان جنوبـى بودنـد 
ستان جنوبـى صـاحب . بردند بن قیـس در عرب اين مورد بعید اسـت كـه شخصـى چـون يزيـد 

ستاى , اين نگرش ھا, به ھر روى) 87.(زمینى باشد تا در مبادله شركت كند چـیزى جـز در را
ــال بیــان شــد نیســت نخســتین ((كــه مــیزان نفــوذ و اقتــدار رھــبران , تفھیــم نكتــه اى كــه قب

جود نـدارد, متفاوت بود و از اين جھت تا آن جا كه به سواد مطرح است)) مھاجران . ترديـدى و
اعتراضـى بـر , مى شـدند)) صوافى((ما تإكید كرديم كه از جانب كسانى كه مشمول اراضى 

 :كه به نظر مى رسد داليل اين امر عبارت باشند از, تنظیمات وارد نشد
 .آن ھا نظر مخالفى در استحقاق اھل مدينه نداشتند) الف
صلى بـر اراضـى بـاقى مانـده از ) ب در تنظیمات اشاره ضمنى بر تإيید حق انحصارى فاتحان ا

 .صوافى رفته بود
اين بود كه نخستین مھاجران ھم , يك پیامد مھم ناشى از تنظیمات تا اين مرحله, به ھر روى

مى بردنـد صوافى سـود  . اراضى ذمه را در دست داشتند و ھم از حقـوق انحصـارى اراضـى 
امتیازاتى را كـه عمـال بـراى پـانزده سـال يـا بیشـتر , سعید در راستاى نظم بخشیدن به امور

 : اين جاست كه گفته معاويه معناى روشن ترى مى يابد. بر ھم زد, برقرار بود
علت اصلى خصومت قرإ با سعید نیز از اين جـا ) 88(;))انما ھمھم الفتنه و اموال اھل الذمه((

 .ريشه مى گرفت
ند گـروه  به ھر روى در عملیاتى كه از سوى اشتر و يزيـد بـن قیــس رھـبرى شـد و شـامل چ

ند , پانصد تا ھزار نفرى ـ كه در مجموع سه ھزار تن مى شدند ـ بود قرإ سعید را از كوفــه راند
به ) 89.(و كنترل سواد را در دست گرفتند قرإ  رقم سه ھزار تن نشان گر اين نكته است كـه 

كار خلـع , اقامت داشتند] كوفه[ ((مصر((نمايندگى از گروه افراطى مخالفان كه در  دست بـه 
اما افرادى چون اشتر میـان , اين گروه اكثريت مخالفان را شامل نمى شد. عثمان شده بودند

نه رو . آنان بودند ھاجران((موضوع خلع عثمان از جانب گـروه میا گروه )) (نخسـتین م رھـبران 
. ايـن ھـا در زمـان دفـع سـعید موضـعى جانبدارانـه نداشـتند. پشتیبانى نشد) ھاى قبیله اى

)) صـاله((تحت اين وضع است كه ابوموسى اشعرى ھنگامى كه توسـط اشـتر بـراى برپـايى 
قت مــى , دعوت مى شود با شرط تبعیت از عثمان مى پذيرد و اشتر و ديگران مجبور بـه مواف

بات موقعیــت كوفــه مطمئـن , افزون بر اين. شوند كه از ث مانى  دست كم دو تن از رھبران تا ز
مت , از جمله اين دو تن. آن جا را ترك نكردند, نشدند كه محـل خد جرير بن عبدهللا بجلى بود 

باره ) 90](كوفه[ ((مصر((خود را ترك كرده بود و در  كه دو به سر مى برد و آن جا را تا زمـانى 
مارده نشـد كرد, توسط ابوموسى به منصب پیشین گ  654ــ  5 / 34بنـابراين در ) 91. (تـرك ن

ستقیم امويـان برقـرار  كوفه به يك آرامش موقت و تعادل دست يافت و تا زمانى كـه نظـارت م
یان . به ظاھر يكپارچگى اسالمى حفظ شد, شد فه را م توازن كو ابوموسـى سـعى داشـت 

ناطق] كوفه[ ((مصر((میانه روھاى , گروه اشتر حفـظ , بودنـد] تـابع كوفــه[ و رھبرانى كه در م
 .ھم چنین به عنوان میانجى میان كوفیان و عثمان عمل كند, كند

ما بـود, متعاقب دفع سعید كم فر مش ح بـا , مصـر] سـرزمین[ امـا در. براى مدتى در كوفه آرا
اين بحران ھا به مدينه منتقل شد و بـا . وجود اوضاع ھمانند با كوفه بحران بیشترى حاكم بود

براى انحـراف . مساعدت ديگر گروه ھاى ناراضى به قتل عثمان منجر شد در اين مقاله جايى 
عدادى از . از موضوع و پرداخت تفصیلى به حـوادث وجـود نـدارد مى تـوان بیـان كـرد كـه ت امـا 
 .كوفیان در حوادث مدينه و قتل عثمان شركت داشتند

كر شـد ست كـم اصـرار , با توجه به آن چه كه در باال درباره مصالحه انجام شـده در كوفــه ذ د
, پس از قتـل عثمـان. برخى از ياران اشتر در رھا شدن از شر عثمان كمتر جاى شگفتى دارد

به مدينـه ) ع(على ياالت شورشـى كـه نماينـدگان شـان را  به طور عمده با حمايت انصـار و ا
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شیان سـربلند كردنـد. فرستاده بودند خلیفه شـد فت بـا وى در مكـه گروھـى از قري . در مخال
يعنى كسانى كه زمانى مخالف سـیطره امويـان ; بسیارى از آن ھا از صحابه و مھاجران بودند

 .خواھان تسلط تمام و كمال قريش بودند, اكنون زير نقاب مھاجران. بودند
حى ; اين صحنه پر تشنج به عراق منتقل شد ھاى قبیلـه اى را در نوا جايى كه مكى ھا نیرو

نان برخـوردار شـد و ) ع(علـى. بصره تجھیز و تحريك كرده بودنـد بـه كوفــه رفـت و از حمايـت آ
در اين زمان معاويه به طور منفعالنه در رإس . ائتالف مكه ـ بصره را در نبرد جمل متالشى كرد

 .حاكمیت شام باقى مانده بود
, ابوموسى كوشید در باب كوتاھى كوفیان بى طـرف بمانـد, به سوى كوفه) ع(با حركت على

كى ھـا دريـغ داشـتند امـا , زيرا كوفیان به جھت اصرار و ترغیب عايشه از حمايـت مخالفـان م
) ع(على, به ھر روى. موقعیت ابوموسى مى طلبید كه به حمايت از مكى ھا وارد عمل شود

. كوفى ھمراه شد 9/000ـ  10/000به ھمراھى حدود يك ھزار تن به نزديكى كوفه رسید و با
ند) ع(بخش اصلى نیروھاى على , اين ھا كمى پس از اين . را در نبرد جمل تشكیل مـى داد

سـكونت ] كوفه[ ((مصر((كوفى بودند كه در )) نخستین مھاجران((اينان احتماال بخش اصلى 
به خوبى بین فعاالن و اعتدالیون ايـن )) نفار و اھل الجماع((داشتند و سیف با كاربرد اصطالح 

ید) 92.(گروه تمايز قايل شده است گاه كن اشـعث و جريـر . در مورد اين تقسیم بندى به باال ن
ستند) ع(بـه علـى , نبودنـد] كوفـه[ ((مصر((در ] از حوادث[ بن عبدهللا كه در ھیچ مرحله , پیو

 )93.(بود)) مصر((گرچه او در , ھمین طور سعید بن قیس ھمدانى
تعداد كمى از رھبران كوفه كه او را حمايت كرده . راھى كوفه شد) ع(پس از نبرد جمل على 

ـ بـا او در مقابلـه بـا , بودند به لحاظ نیاز به داشتن عراقى مستقل و اسـتوار ــ اساسـا كوفـه 
لى. متحد شدند, معاويه فه وارد قصـر آن جـا ) ع(گرچه گفته ايم كـه ع به كو بـه ھنگـام ورود 

از ابتدا قصد داشت از كوفه به ) ع(اما ديگر شواھد نیز اين نتیجه گیرى را كه على) 94(, نشد
كه در آن ) ع(على . رد مى كنند, عنوان پايگاھى مھم استفاده كند یاز بـه ائتالفـى داشـت  ن

ھبران , كوفیان به مراتب به عنوان جزء اصلى در نظر گرفته شـوند امـا ايـن ائتـالف بـا حضـور ر
فت صورت مـى گر قدرت علـى. قبیله اى موجود  حال الزم بـود تـوان و  ین  و برخـى ) ع(در ع

چنان كه او بـه , رھبران قبايل در جلوگیرى و خنثى سازى اقتدار ديگر رھبران قبايل حفظ شود
دو تن از مھـم تريـن . عنوان مانعى در برابر اين رھبران پر قدرت و با نفوذ قبیله اى قرار داشت

ندى بودنـد, رھبران قبیله عدى بـن حـاتم, اشتر و حجر بن عدى ك تن . ھـم چنیـن  ايـن سـه 
ند و در , موقعیت شان تقويت شده بـود) ع(ھمچون ديگرانى كه توسط على قرإ بود له  از جم
كه . قرار مى گرفتند] فعاالن[ تقسیم بندى سیف در زمره نفار مذحج شـد  اشـتر رھـبر تمـام 

 : مركب بودند از
 .تابعین نخعى او) الف
 .احتماال مابقى مھاجرين جديد نخعى) ب
 )95.(دو گروه از حارثى ھا و رھبرانشان) پ

شتر شـد] حكومـت[ بـه) ع(مرتبه اشتر با گماردن وى از سوى على ھمچـون ) 96.(جزيـره بی
دستور داد كه به موقعیت اشعث توجه شود و او به عنوان رھبر كنده در جنـگ ) ع(على, حجر

.بیشترين بخش از پیروان اشعث احتماال از مھاجران جديد كندى بودند) 97.(صفین تعیین شد
)98( 

يده شـد, به عنوان رھبر تمامى افراد قبیله طى كه در كوفه بودند) ع(عدى توسط على , برگز
فت كـرد) 99(قبیله كوچك حزمیر. ھم چنین او در صفین حضور داشت ين تنظیمــات مخال . بـا ا

خارجى شـد له قـرإ بـود و بعـدا  از , زيد بن حصن كه در زمان عثمـان و در جنـگ صـفین از جم
 .بزرگان حزمیر بود

پیروان شـان, رھبرانى چون اشتر ھى  ھسـته سـخت حامیـان كوفــى , حجر و عدى به ھمرا
يل ھـدايت مـى . را تشكیل مى دادند) شیعه) (ع(على ھبران قبا امـا انبـوه كوفیـان توسـط ر

يت از او بـى ) ع(كسانى كه در كسب موقعیت مديون على; شدند نبودند و طبیعتا بــراى حما
اشعث و جرير و سعید بن قیس سعى داشـتند , در واقع قوىترين اين رھبران قبايل. میل بودند

كه تـا پیـش از . از بین ببرند, در صدد ايجاد آن بود) ع(آرامش و توازنى را كه على شعث  امـا ا
كى از , نبرد صفین در آذربايجان مانده بود تصمیم گرفت در رويارويى با معاويه خود را در زمره ي
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لى , رھبران پرقدرت قبیله اى قرار دھد و در مقابل ھت ) ع(با حمايت رسمى بى دريغ از ع ج
قدرت قبیلـه اى عــراق گـام بـردارد بديھـى . تحكیم موقعیت خود به عنوان يكى از رھــبران پـر 

جرير نیز در . و معاويه بیشترين سود را به او مى رساند) ع(است حالت بالتكلیفى میان على
یش گـرفتن حالـت بـى , اعالم كرد) ع(آغاز حمايت رسمى اش را از على  اما به زودى با در پ

ھت بـاقى مانـدن در رھـبرى . پس گرفت] در واقع[ حمايت خود را, طرفى بن قیـس ج سـعید 
بنابراين ھیچ يك از رھبران . بیان داشت) ع(ھمدانى ھا مدبرانه تمايل ظاھرى خود را به على

يه. تمايلى به جنگ با معاويه نداشتند, قبايل با معاو اشـتر و , در زمانى كه در مذاكرات اولیـه 
لى مى ] بـر معاويـه[ را بـه حملـه) ع(ديگر رھبران شیعه در كوفه مصرانه و بدون تعلل ع فرا 

 )100.(بیشتر كوفیان به او توصیه مى كردند در ھمان موقعیت بماند, خواندند
نگ صـفین و ] يعـنى[ كوفـه تـا زمــان شـھادتش)) مصر((به ) ع(از زمان ورود على در دوران ج

را ) ع(رھبران شـیعه علـى. موقعیت اين دو صف بندى ثابت ماند, پیشآمدھاى بعدى در عراق
مل . به نبرد با معاويه فرا مى خواندند آن ھا با نتیجه حكمیت مخالف بودند و خود را به طور كا

بیشتر رھبران قبايل تمايلى بـه جنـگ , از سوى ديگر) 101.(قرار داده بودند) ع(در اختیار على
طرح  با معاويه نشان ندادند و با بى عالقگى در صفین حاضر شـدند و بـى درنـگ و بـا رغبـت 

 .صلح پیشنھادى حكمیت را پذيرفتند
اما مى توانیم بـا اطمینــان , داريم) ع(اگر چه ما آگاھى كمى از معیارھا و اقدامات مالى على

لى ھبرى ) ع(بگويیم كه طبیعـت برابرطلبانــه ع ھاجران جديـد از ر عامـل بزرگـى در حمايـت م
نايى و , در مقابل. شیعى بود لت بـى اعت عامل بزرگ رويگردانى ديگر رھبرانى بود كه بین حا

ضعیف ) ع(موقعیت على, مسلم است كه با اين اوضاع. خیانت ترديد داشتند در برابر معاويه ت
 )102.(مى شد

وضع ايـن گـروه ) 103.(قرايى بودند كه بعدا خارجى شدند, سومین و آخرين جناح ھاى كوفى
ست كـم بعضـى از آن ھـا ھـم چـون زيـد بـن , در واقع. ھمچون وضع قرإ در زمان عثمان بود د

قرإ سـابق, از سوى ديگر. حصن از جمله قرإ در زمان عثمان بوده اند , از جملـه اشـتر, بعضى 
اين بود كه تعداد , ديگر تمايز مھم. از بزرگان شیعه شدند) ع(حجر و عدى تحت حكومت على

نخستین قرإ از نخسـتین گـروه ھـاى مھاجـر ) 104.(بیشتر شد, )ع(قرإ در زمان حكومت على
مانى كـه حـوادث . و شايد بخش ھاى نزديك تر به سواد بودند] كوفه[ ((مصر((كوچك به  اما ز

به , منجر به جنگ صفین شد صره  گروه ھاى بیشترى از ايـن افـراد از نقـاط ديگــر ھـم چـون ب
لى) 105.(نواحى كوفه آمدند يا گـروه  25در صـفین شـامل ) ع(سازمان بندى پیروان ع قبیلـه 
سوى ) 106.(قبیله اى مى شد ھر كدام از اين گروه ھا تحت رھبرى منصوب يا تإيید شـده از 

جدا . گروه بودند له(اما از قـرإ ھمیشـه بـه عنـوان عناصـر  كـه بــه ) شـبه طايفـه يـا شـبه قبی
نه روشـنى , اشاره به يك ازدى) 107.(نام برده شده است, تشكیالتى دست يافته بودند نمو

او از جمله قرإ و ھمراه عمار بود و بـا ) 108.(اى را به دست مى دھد))شبه قبیله((از ويژگى 
 )109.(آمد, اما نام او در فھرست ازدىھايى كه در جنگ كشته شده بودند, او به قتل رسید

اما با وجود ) 110(,ناراضى بودند, باشند) ع(نخست از اين كه در زمره ھواداران على, گروه قرإ
در ) 111.(دست كم تعدادى از آن ھـا در نـبرد شـركت كردنـد; اين در صفین حاضر شده بودند

ما , و در تغییر موضع آتى آن ھا)) مصاحف((واكنش آن ھا به پیشنھاد معاويه به گاه باال بردن 
 .به گونه اى روشن قادر به درك خواسته ھايشان مى شويم

نه بـه علـى, پیشنھاد معاويه در فراخوانى به صلح به پـیروان او بـود) ع(در واقـع  بلكـه , و نـه 
فه] بدين وسیله[ معاويه. عراقى ھا را مورد خطاب قرار داده بود تحـت ] و بصـره[ كوشید تا كو

آن ھم با فرا خوانـدن آنـان بـا در نظـر گـرفتن منـافع شـان بـه ; را تجزيه كند) ع(حكومت على 
بت[ اشعث و رھبران قبايل سريعا پاسـخ] در برابر اين طرح بود كه[ .عنوان صاحبان عراق ] مث

به ; تنھا انتخاب دو حكم بود, پیشنھاد معاويه, در اين مرحله. گفتند ند  تاب ((افرادى كه پاىب ك
اشعث كه طرف گفت وگو بـا معاويـه . او اشاره اى به موضوع بحث حكمین نكرد. باشند)) هللا
 .به روشنى عالقه اى به حل اين مسإله نداشت, بود

لى, قرإ كه بعدا خارجى شدند پذيرد) ع(پافشـارى داشـتند كـه ع ; بايـد طـرح پیشـنھادى را ب
قرإ مى پنداشتند كه معاويه صـلحى را در نظـر دارد . طرحى كه در نظر آنھا دعوت به صلح بود

یان بـه رسـمیت )) امـیرالمومنین((بـه عنـوان ) ع(على, كه طبق آن از سـوى شـامیان و عراق
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به ) ع(آن ھا وضعیتى را انتظار داشتند كه طبق آن على . شناخته خواھد شد به شیوه عمر 
را بـه كـار )) كتاب هللا((به مدينه باز گردد و به اين قانع باشد كه حكم )) امیرالمومنین((عنوان 

قع[ بندد و عراقى ھا و شامى ھا را به خود واگذارد تا خود در امورشان تدبیر كنند و بـه ] در وا
 )112.(به نوعى عمل كند كه آن ھا مى خواستند, عنوان امیرالمومنین

در نظـر داشـت ) ع(ناشى از اين حقیقت بود كـه علــى) ع(عدم توافق درباره حكم جناح على
نماينده اى از جانـب خـود در , به جز شیعیان, در حالى كه تمام كوفیان, حكم نماينده او باشد

یش از (اين گروه با پافشارى موفق شدند ابوموسى . نظر داشتند فه پ نماينده حكومت در كو
 .را به عنوان حكم برگزينند) ع(ورود على

ین ((وظیفه حكمین تنھا با عبارت , و معاويه) ع(در توافق نامه حكمیت میان على ان يصـلحا ب
دو , امـا افـزون بـر ايـن. مشخص شد و به الزام به كار بستن رإى حكمین اشـاره شـد)) االمه

 :مورد جديد در توافق نامه نمايان بود
 .به عنوان امیرالمومنین) ع(عدم تصديق على) الف
توجـه )) كتـاب هللا((بـه )) سنت جامع عادالنه و وحدت بخش((اين شرط كه حكمین براى ) ب

 )113.(داشته باشند
كه اصـوال موافـق بـا تـرك جنـگ  ھیچ يك از دو شرط موجب خللى در نظر رھبران قبايل كوفـه 

حوادث داد, اما در نظر قرإ اين دو مــورد جديـد, بودند نشد به . چھـره كـامال نـوى بـه  نـه تنھـا 
دور از شـرايطى بـود كــه قــرإ مــى )) امــیرالمومنین((بـه عنـوان ) ع(رســمیت نشــناختن علــى

مفھـوم . با اين توافق بى معنا مــى شـد, به عنوان تنھا مرجع)) كتاب هللا((بلكه ذكر , طلبیدند
به ; روشن نیست و اين موجب اغواى افكار مى شد ...)) سنت جامع((واقعى عبارت  يعـنى 

البته دلیلى وجود ندارد كه درك و نظر معاويـه . درستى ھمان چیزى كه معاويه در نظر داشت
صورت ) 114.(بدانیم) ص(و قرإ را از عبارت باال در چیزى بیشتر و متفـاوت از سـنت محمـد در 

مد نظر , آن مى توانست به عنوان ھر نوع تجربه اى جھت برقرارى اتحاد, نداشتن تعريف بھتر
 )115.(قرار گیرد

پذيرفت, از توافق نامه چشم بپوشد) ع(قرإ اصرار داشتند كه على, به ھر روى نان . اما او ن چ
پذيرد, كه به سبب حمايت رھبران قبايل از توافق نامه جه بـه . نمى توانست ب از ايـن رو بـا تو

خود را, بـود)) كتاب هللا((اين واقعیت كه توافق مبتنى بر  بنیـاد ] بر آن اسـاس[ قـرإ مخالفـت 
 :آن ھا دو مفھوم را در بر گرفت)) ال حكم اال ((نھادند وفرياد 

 .به از سرگرفتن ستیز با معاويه) ع(فرا خواندن على, نخست
.زمانى كه او ستیز با معاويه را رد مى كرد)) امیرالمومنین((به عنوان ) ع(نپذيرفتن على, دوم

)116( 
ھنگـامى كـه , پـس از صـفین. مطلب ناگفته كـم اسـت) ع(درباره حركت خوارج در زمان على

به اسـتقالل كوفـه مربـوط اسـت, وارد قصر كوفه شد) ع(على تا آن جـا كـه  , مفھوم عمل او 
ـ در ) 117.(روشن بود )) حـرورإ((بسیارى از قرإ مخالف ـ كه اكنون محكمه خوانده مى شدند 
كه جــز يزيـد , برجسته ترين شخصیت میان آنان. از اين رو به حروريه معروف شدند, گرد آمدند

شد) ع(توسط على, بن قیس ارحبى نبود و ) 118.(با گماردن به حكومت اصفھان و رى جذب 
لى. براى مدتى مخالفت بیشتر باقى مانده ھاى حروريه شكسـته شـد غیـر ) ع(امـا بـراى ع

را با انتصاب يا بـا در آوردن در جرگـه )) نخستین مھاجران((ممكن بود تمام رھبران كم اھمیت 
تر , رھبران گروه شیعه به ايـن شـیوه از موقعیــت بر كه  به موقعیت مھمى برساند آن ھــايى 

سى, برخوردار نمى شدند قت نشـان ) ع(علـى) 119(حاضر نبودند به نظام نظـارت سیا مواف
 .دھند
قى : در پاسخ گفت, را در كوفه شنید)) ال حكم اال هللا((ھنگامى كه شعار ) ع(على سخن ح

مى كننـد)) امـارت((بدان وسیله , زيرا, است كه از آن منظور باطلى در نظر دارند در , را نفـى 
كه ) 120.(را ھمین عده معترف بودند)) امیر((حالى كه ضرورت وجود  اين ھا اقتدار رھــبرى را 

تدار رھـبرى. نمـى پذيرفتنـد,بدان وسـیله در پـى تـإمین وحـدت بـود) ع(على , از ايـن رو رد اق
امـا تعـدادى از خـوارج . خوارج در پل نھروان گرد آمدند. شامل رھبران شیعى و قبايل مى شد

خود قدامات شـان مواجـه , با كوشش ھايى توسـط وابسـتگان قبیلـه اى  ھت ممانعـت از ا ج
, بـه ھـر روى. برخى از خوارج سعى در رد اين گونه كوشش ھا داشـتند, در حالى كه. شدند
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فادارى , دربحبوحه اين بحران) 121.(تعدادى از آن ھا به زور مھار مى شدند شیعیان سوگند و
با طرح بحـث ھـاى بـى , در اين میان. را بار ديگر اظھار كردند) ع(بى قید و شرط خود به على

ثمر در چگونگى نسبت دادن كوتاھى كه در جريان قتل عثمان روى داده بود و چگونگى تعیین 
قع چــیزى بیـش از . حكمیت به سرانجامى نرسـید, در نھايت, ))امیرالمومنین(( یت در وا حكم

يك پیامد بى حاصل از طرح تفرقه افكن و موفقیتآمیز معاويه نبود و بر اين اساس به نتیجه اى 
يه ) ع(علـى, روشـن شـد] وضع حكمیـت[ زمانى كه . نرسید مى خواسـت بـه نـبرد بـا معاو
لى, برخیزد یش از , گـرد آورده و تجھـیز كـرده بـود) ع(اما بیشـتر نیروھـايى كـه ع بـه چــیزى ب

به سوى نھـروان , نداشت) 122(كه اختیارى) ع(پرداختن به خوارج راضى نمى شدند و على 
بق آن. حركت كرد , خوارج از مذاكره سر باز زدند و شرط غیر ممكنى را پیشنھاد كردنـد كـه ط

ند) ع(در صورتى از على . (فرمانبردارى خواھند داشت كه او ھم چون عمر بـا آن ھـا رفتـار ك
123( 

كه در میـدان جنـگ , در نبردى كـه رخ داد ھا  خـوارج شكسـت خوردنـد و چھـار صـد تـن از آن 
لى, پـس از آن) 124.(خـود افتادنـد) عشیره(به دست ھم قبیلگان , مجروح شده بودند ) ع(ع

صرار داشـتند بـه , مى خواست به مقابله با معاويه برخیزد اما اشعث و ديگــر رھـبران قبايـل ا
ابقاى اقتدارشان بـه عنـوان , آن چه كه به اين عده اھمیت مى داد. باز گردند] كوفه[ ((مصر((

 .رھبران قبیله اى كوفه بود
ھاجران مركـز و شـمال , بررسى نام قبايل خوارج با ھمـه آن ھـا از م بیانگر آن اسـت كـه تقري
كه اقامتگــاه شـان . شرق عربستان ھستند یم مــى باشــند  كر و تم بیشتر اين ھا از قبايـل ب

مى باشـند كـه ھمچـون ســاير )) نخسـتین مھـاجران((آن ھا از . متصل يا نزديك به عراق بود
صر((بیشترشان روابط نزديكى با , نقاط دور)) نخستین مھاجران(( فه)) [ م امـا , نداشـتند] كو

تا ايـن , به شیوه اى كنترل ناشده, در عوض به درون سرزمین ھاى فتح شده حركت كردند و 
جود. مرحله كوشش ھاى جدى براى كنترل آن ھا تجربه نشده بود فراوان مو , از نمونه ھـاى 

ھـالل . ياد مــى شـود, ھالل و المستورد فرزندان علفه, در اين جا تنھا از مورد برادران تمیمى
و المسـتورد گروھـى , ھمچنین نبرد قادسیه رھبرى كـرد, گروھى از ربابى ھا را در نبرد بويب

مورد آن ھـا تـا , در منابع) 125. (از ربابى ھا را احتماال در قادسیه رھبرى نمود بیش از اين در 
خوارج بـود و فراركـرد.زمان نبرد نھروان ياد نشده است  ) 126.(در اين نبرد المستورد از جمله 

يى , شورش ھالل با دويست مرد در ماسبذان, به زودى پس از اين سرآغاز رشته شورش ھا
فرات و . بود كه پس از نھروان روى داد كى بـا يكـديگر در تعـداد ن اين شورش ھا شباھت نزدي

.(معقل بن قیس الرياحى كشته شـد, ھالل توسط رھبر شیعى تمیمى. ناحیه وقوع داشتند
 .المستورد در سن چھل ـ پنجاه سالگى شورش ديگرى از خوارج را رھبرى كرد) 127

ھم ) ع(كوشـش ھـاى علـى, با توجـه بــه آن چـه آمــد تالف سیاسـى كـه  ھت تشـكیل ائ ج
و ھم درصدد بنیان اصل , به عنوان واقعیت مسلم آن زمان) 128(دربرگیرنده سازمان قبیله اى

خورد, با معیـار سـابقه اسـالمى باشـد)) شرف(( ئه كـرد. شكسـت  چه او ارا مفھومـى , آن 
اما فشـار از ناحیــه شـام بسـیار زيـاد بـود و , بود) 129(مساوات طلبانه تر از يك نظم اسالمى

بیش از آن از ھم جدا بودند كه بتوان , اشعث از سويى و خوارج از سوى ديگر; افراطیون كوفه
, زمانى كه معاويـه كوفــه را بـه دسـت آورد. بنیاد كرد] با تكیه بر ائتالف آن ھا[ راه حلى پايدار

] امـور را130([ (او بر اساس نظام قبیله اى. تمايل و نیازى به انجام مصالحه در آن جا نداشت
به عنـوان رھـبر قبیلـه داشـته باشـد به و مقـامى  , بنیاد كرد و از ھر كس كه مى توانست رت

اما , گاه گاھى ستايش زبانى از شإن و عظمت سابقه اسالمى به عمل مىآمد. استفاده برد
 . امتیازات مالزم با آن فراموش شده بود

بـه فرمـان معاويـه بـه تملـك , نداريم, آگاھى) ع(صوافى سواد كه از آن در مدت حكومت على
یاد نھـاده و از سـوى علـى) 131.(حكومت درآمد يل ) ع(از وجود نظام مواجبى كه عمـر بن تعد

اما محتمل است كه اصل مساوات به آن حد توسعه داده . آگاھى در دست نیست, شده بود
 )132.(را در بر گیرد)) نخستین مھاجران((نشده بود كه مواجب 

شت, در حكومت معاويه, به ھر روى مان . میزان مواجب كامال به صالح ديد او بستگى دا در ز
طرح عمـر. كوفه قرار گرفتنـد] امور[ در رإس)) اشراف القبايل((او  شراف برآمـده از  یش از , ا پ

ند] كوفـه[ ((مصـر((سايرين جھت تسلط بر بور بـه انجـام , جنگید نده اى مج طور فزاي امـا بـه 
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طرح شـده از سـوى , از سـوى ديگــر. عملیات تدافعى خارج از آن جا شدند دوسـتداران نظـم 
 .در پى جھان عدالت خواه ايدھآلى بودند كه عارى از دو دسته اشراف مذكور باشد, )ع(على

   

 :پى نوشت ھا
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تمايل زيادى به ايجاد ساختمان ھاى محكم و برپايى يك , در مرحله دوم. معمول نداشت

ـ  104ص , كوفه پیدايش شھر اسالمى, ھاشم جعیط: ك.ر). تمصیر(شھر واقعى بروز كرد 
مرحله تخطیط و تمصیر را كامال از ھم جدا , لويى ماسینیون با تكیه بر روايت بالذرى. 103

سال پس از  5ھجرى تا  17از زمان استقرار در كوفه در سال , بر اساس نظر وى. مى داند
و از )) مغیره((از زمان فرمانروايى . چیزى جز كلبه ھاى نئى ساده و موقت بر پا نشده بود, آن

از آجر  50از سال . ساخته شد) لبن(ھجرى بناھاى محكمى از گل خشك  23حدود سال 
در ادامه اين مقاله از منطقه . 97ص , ھمان: ك.ر. پخته در ساخت و ساز شھر استفاده شد

كوفه به كرات ياد مى شود كه بخش قديمى و مركزى شھر بود و بناھاى اصلى )) مصر((
نخستین ((اين بخش محل سكونت . شھر چون مسجد و قصر در آن جا قرار داشت

 .مترجم. شد)) اشراف قبايل((و به تدريج )) مھاجران
 .4ص . 6ج , الطبقات الكبیر. 28
 . 2616ص , 1ج , تاريخ طبرى. 29
30 .Old - guard. 
 .2633ص , 1ج , تاريخ طبرى. 31
 .2805ص , ھمان. 32
 .2633ص , ھمان. 33
 .2222ص , ھمان. 34
 . 2490ـ  1ص , ھمان. 35
36 . Allotment . 
 .2222و  2335ص , 1ج , تاريخ طبرى. 37* 
 .2327ص , ھمان: ك.براى نمونه ر. 38
 .2617ص , ھمان. 39
 .2645ص , 1ج , تاريخ طبرى 303;و  305ص , فتوح البلدان. 40
, 1ج , تاريخ طبرى. Policy of Islamic leadership. 43. 42. 2484ص , 1ج , تاريخ طبرى. 41
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 .2677ص 
;ص , 2ج , انساب االشراف: ك.ر. ابوسمال در نبرد قادسیه حاضر بود. 2842ص , ھمان. 44

737  
 Werkdes Hisam ibn Muhammad al - kalbi, ( Guestم1966, لیدن (2ج , 513ص .45

house. W. caskel, Gamharat an - nasab: das genealogische .45 . 46 .ج , تاريخ طبرى
 .2840ـ  1ص , 1

االيقیم الحدود دون : ((به گزارش ولید كه به كوفیان ھشدار مى دھد: ك.به ويژه ر. 47
 2845;ـ  6ص , 1ج , تاريخ طبرى: ك.ر, ))السلطان فان نقیید المخطى و موديب المصب

 .31ـ  32ص , 5ج , انساب االشراف
 .2845ص , 1ج , تاريخ طبرى. 48
 ). انما إنت خازن لنا. (30ـ  31ص , 5ج , إنساب االشراف. 49
50 .Surplus. 
 .36ص , 5ج , إنساب االشراف. 51
 .2813و  2840و  2850, و ھم چنین صفحات 2849ص , 1ج , تاريخ طبرى. 52
 .2805ص , ھمان. 53
 .131ـ  2ص , تاريخ, خلیفه بن خیاط 319;ص , فتوح البلدان. 54
ج , تاريخ طبرى; به بعد 325و  197ـ  8ص , فتوح البلدان: ك.در آذربايجان طى اين مدت ر. 55
و  132ص , تاريخ, خلیفه بن خیاط 977;ص , 2و ج  2805ـ  9به بعد و  226و  2334ـ  5ص , 1

  138;ـ  9و  135
 . of Islam, "Arminiya", (M. canard), .636 ncyclopeadiaص , 1ج .) م1960, لیدن و لندن(

 
به ويژه توجه , 32ص , إنساب االشراف 2852;ص , 1ج , تاريخ طبرى: ك.براى نام ھا ر. 56

 . كنید به يزيدبن قیس ارحبى و مالك اشتر نخعى
57 .Legal standards of the Time 
58 . Earlier . 
 .2848ص , 1ج , تاريخ طبرى. 59
 ).و إما الفتوح فل اول من ولیھا (2825ـ  6ص , ھمان. 60
 .322ص , فتوح البلدان. 61
 .328ـ  9ص , ھمان. 62
 .2668ص , 1ج , تاريخ طبرى. 63
 .2927ص , ھمان. 64
به بعد  41ص .) ق1368, قاھره(محب الدين الخطیب : ويرايش, 10ج , االكلیل, الھمدانى. 65
 .115و 

ذكر شده است كه بعضى از آن ھا به زودى پس از اين . 2891ـ  2ص , 1ج , تاريخ طبرى. 66
 .2896ـ  7ص , 1ج , تاريخ طبرى: ك.ر. بوده اند, نزديك مدينه, در كوفه و ربذه

 . 178ص , فتوح البلدان. 67
68 Organization . 
 .2867ص , 1ج , تاريخ طبرى 183;ـ  4ص , ھمان. 69
التمھید و البیان فى مقتل , ابوعبدهللا محمدبن يحیى بن ابى بكر االشعرى المالقى. 70

 .ى.م: ويرايش, الشھید عثمان
 .2927ص , 1ج , مقايسه كنید با تاريخ طبرى 61;ص , )1964, بیروت(زيد 
 .2651ص , 1ج , تاريخ طبرى. 71
 .172ـ  3ص , 10ج , االكلیل. 72
 ).وخلت الكوفه من الروسا الى منزوع إو مفتون (2928ص , 1ج , تاريخ طبرى. 73
 .2852ص , ھمان. 74
 .40ص , 5ج , إنساب االشراف 2853;ص , ھمان. 75
, ابن اثیر; به بعد 55ص , ...التمھید و البیان 2921;و  2907ـ  9ص  ,1ج , تاريخ طبرى. 76
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 107;ـ  8ص , 3ج , .)م1851ـ  76, لیدن(تومبرگ . جى. سى: ويرايش, الكامل فى التاريخ
 .29ـ  30ص , 6ج , االغانى; الف به بعد 7اوراق , 1ج , الفتوح 41;ص , 5ج , إنساب االشراف

 .الف 10ورق , 1ج , الفتوح 41;ص , 5ج , إنساب االشراف. 77
 13ورق , 1ج , الفتوح 44;ـ  45ص  ,5ج , إنساب االشراف 2928;ص , 1ج , تاريخ طبرى. 78

 .الف
 .2749و  2295و  2294و  2182و  2095ص , 1ج , تاريخ طبرى. 79
و  456ص , فتوح البلدان 641;ـ  2شماره ھاى , االموال 94;و  89ص , 7ج , الطبقات الكبیر. 80

373. 
 .2920ـ  2913ص , 1ج , تاريخ طبرى. 81
التنظیمات االقتصاديه و , العلى. ا. ص 31;ص , 6ج , االغانى 2934;و  2929ص , ھمان. 82

 .167ـ  8ص , .)م1969, بیروت(, االجتماعیه فى البصره فى القرن االول الھجرى
ب  13اوراق , 1ج , الفتوح 45;ـ  6ص , 5ج , إنساب االشراف 2929;ص , 1ج , تاريخ طبرى. 83
 .الف 14و 

, ))اول من وضع العشور على الجسور و القناطیر((توجه كنید براى نمونه سعید بود كه . 84
201ص , 5ج .) م1899ـ  1919پاريس (, كلمات ھورات: ويرايش, البدإ و التاريخ, مقدسى: ك.ر
. 

 .2854ـ  5ص , 1ج , تاريخ طبرى. 85
;ص , 6ج , الطبقات الكبیر 2487;ص , 3ج , تاريخ طبرى: ك.ر, ارحبى از اعراب ھمدان بود. 86

 .66ـ  7و  47ص , 2ج , پیشین, كسكل 172
 .الف 14ب و  13اوراق , 1ج , الفتوح 45;ـ  6ص , 5ج , إنساب االشراف. 87
 )).بر اموال اھل ذمه] چشم شان[ به درستى كه ھمت شان بر فتنه است و. ((88
 .2936ص  ,1ج , تاريخ طبرى. 89
 .27يادداشت شماره : ك.ر. 90
 .3155ص , 1ج , تاريخ طبرى. 91
 .7ص , وقعه الصفین 351, ;363ص , 1ج ) جلدى 2(, إنساب االشراف. 92
 .6ص , 6ج , الطبقات الكبیر; ب 44ورق , 1ج , الفتوح 5;و  3ص , ھمان. 93
از , مدرك و شاھد درباره نخعى و ديگر مھاجران جديد توسط ابن اعثم گردآورى شده. 94

در زمان ) ع(نام تعدادى از رھبران يمنى را كه وفادارىشان را به على) الف; جمله زمانى كه او
در گزارش ھاى ) ب, )الف 24اوراق , 1ج (ثبت مى كند , اقامت وى در مدينه اعالم مى دارند

در نبرد نھروان ) ع(بعدى تعدادى از چنین اسامى رادر فھرست كشته شدگان پیرو على
كندى و نخعى , بجلى, ھمدانى, به ويژه نام ھاى قبايل ارحبى) ب155ورق , 1ج (مىآورد 

به اشتر جھت خوش آمدگويى بر رھبران ) ع(و اخبار و سوابقى كه على, قابل توجه ھستند
 .اين قبايل مى فرستد

 1ج ). جلدى 2(, إنساب االشراف 154;ص , وقعه الصفین 3261;ـ  2ص  1ج , تاريخ طبرى. 95
توجه كنید كه ھم چنین ارجاع مى دھد به شريح بن . ب 76ورق , 1ج , الفتوح 371;ص ,

, وقعه الصفین, و به اشتر به عنوان اشتر مذحجى, ب 94ورق , 1ج , الفتوح, ھانى المذحجى
 .3394ص , 1ج , طبرى, و به عنوان اخو مذحجى, 14ص 
ص , 1ج , )جلدى 2(, إنساب االشراف; الف 45ورق , 1ج , الفتوح 12;ص , وقعه الصفین. 96

333. 
, خلیفه بن خیاط 205;ص , وقعه الصفین 370;ص , 1ج , )جلدى 2(, إنساب االشراف. 97

 .177ص , تاريخ
اشاراتى به كندىھا كه در صفین حضور دارند شده , در باال, 94به يادداشت شماره : ك.ر. 98

, 1ج , تاريخ طبرى: ك.ر. است كه مشخص مى كند پیروان حجر شامل مھاجران جديد بودند
ـ  34ص , 1ج , پیشین, كسكل 285;ـ  6و  276ـ  7و  268ص , وقعه الصفین 3307;ـ  8ص 
233. 
 .3279ـ  80ص , 1ج , تاريخ طبرى. 99

 .3250ص , 1ج , تاريخ طبرى; ب 51ورق , 1ج , الفتوح. 100
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 .387ص , 1ج ) جلدى 2(, إنساب االشراف 3350;و  3367ص , 1ج , تاريخ طبرى. 101
; )المدائنى (180ص , 1ج .) م1911. / ق1329, قاھره(ابن ابى الحديد , نھج البالغه. 102

: ويرايش, رساله فى الحكمین و تصويب إمیرالمومنین على بن ابى طالب فى فعله, الجاحظ
: ك.ر) ع(درباره خزائن مالى على 429;ـ  30ص .) م1958, 52دوره (, المشرق; پیلت. س

 .الف 159ورق , 1ج , الفتوح 649;شماره , االموال 213;ص  ,1ج , تاريخ طبرى
 .ب 126ورق , 1ج , الفتوح 489;ـ  90ص , وقعه الصفین 3330;ص , 1ج , تاريخ طبرى. 103
و , را نگاه 103ارجاعات يادداشت شماره . آن ھا بیست ھزار تن معرفى شده اند. 104

 .188ص , وقعه الصفین; مقايسه كنید با
: ك.ھم چنین ر. 230ص , 3ج , الكامل 115;ص , وقعه الصفین; ب 65ورق , 1ج , الفتوح. 105

 .143ص , وقعه الصفین, مرد توسط عدىبن حاتم در ناحیه مدائن 1200به تجھیز 
 .177ص , تاريخ, خلیفه بن خیاط 205;ـ  6ص , وقعه الصفین. 106
, إنساب االشراف 232;ـ  3, 208ص , وقعه الصفین 3283;و  3289ص , 1ج , تاريخ طبرى. 107

 .373ص , 1ج , )جلدى 2(
 .263ص , وقعه الصفین 3304;ص , 1ج , تاريخ طبرى. 108
 .3327ص , 1ج , مقايسه كنید با تاريخ طبرى, 475ص , وقعه الصفین. 109
 .118ص , وقعه الصفین. 110
, وقعه الصفین 3273;و  3292و  3298و  3243ص , 1ج , تاريخ طبرى: ك.براى نمونه ر. 111
 .196و  246و  248و  354ـ  6ص 
گزارشى از اقتدار نھايى ثقیف بن , مھم ترين سندى كه حكم بر اين اظھار نظر مى كند. 112

, بعدا آن چه را كه انتظار داشتند, است در آن جا اين گروه 517ص , سالم در وقعه الصفین
بايد نام برده ) ع(به اين معنا كه از على(فى يسمى ((از جمله , روى دھد شرح داده اند

المومنین كل حفى ) آن را بى معنا ساخته است] تنھا[ ويراستار با قرائت امیر(امیر :) شود
 ).يقره الكتاب هللا منزلتھى

;ـ  7ص , 1ج , تاريخ طبرى: تقريبا صورت يكسانى از سند در آثار زير ارائه شده است. 113
, وقعه الصفین; الف 132ب و  131اوراق , 1ج , الفتوح 382;ص  ,1ج , إنساب االشراف 3336

بايد متنى , به بعد ارائه شده 504متن ديگرى كه توسط المنقرى و در صفحات . 509ـ  11ص 
زيرا اين نويسنده امیدوار بوده است در آينده نزديك به تفصیل در آن , نادرست محسوب شود

 .باره بحث كند
 : و مقايسه كنید 515و  516ص , وقعه الصفین: ك.ر. 114

rigita", in Annali, Istituto universitario orientale di Napoli, n.s vol. v(1953), pp. 88ز
wiya la secessione kha زAli - Mu'a,L. Veccia vaglicri, "Traduzione di passi riguardenti 

il conflitto .92  
سپاس گزارم كه نظرم را به كاربرد پیش ) ) R.B. Serjeantسرژنت. ب.من از پروفسور ر. 115

المنمق فى , ابن حبیب: ك.براى نمونه ر. جلب كرد)) حلف جامع غیر مفرق((از اسالم عبارت 
 .90ص .) م1964. / ق1384, حیدرآباد(, إحبار قريش

ص , 1ج , إنساب االشراف 512;ـ  13ص , وقعه الصفین 3339;ص  ,1ج , تاريخ طبرى. 116
 .الف 132ورق , الفتوح 382;ـ  384
 .3349ص , 1ج , تاريخ طبرى. 117
 . 389و  392و  399ص , 1ج , إنساب االشراف 3361;ـ  62ص , 1ج , تاريخ طبرى. 118
119 System of political control. 120 .إنساب االشراف 3365;ـ  67ص , 1ج , تاريخ طبرى ,

 .391ـ  94ص , 1ج 
 . 396ص , 1ج , إنساب االشراف 3377;ص , 1ج , تاريخ طبرى. 121
122 . Option . 
 .398ص , 1ج , إنساب االشراف 17;ص , 2و ج  3384ص , 1ج , تاريخ طبرى. 123
 .2188و  2245و  2336ص  ,1ج , تاريخ طبرى. 124
 .180ـ  81ص , تاريخ, خلیفه بن خیاط. 125
 .313ـ  14ص , 3ج , الكامل 429;ـ  30ص , 1ج , إنساب االشراف. 126
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 . 258ـ  59و  227ص , 2ج , تاريخ يعقوبى. 127
128 .Clan organization. 
129 .Islamic order. 
130 . Clan system . 
, 1ج , الفتوح 218;ص , )م1955, قاھره(, ھارون. م.ا: به كوشش, العثمانیه, الجاحظ. 131

 .الف 159ورق 
. ) Torrey) C.Cتورى. سى. سى: به كوشش, فتوح مصر و إخبارھا, ابن عبدهللا الحكم. 132

 .101ص , )م1922, ينوھاون(
 

  

 :منابع
  

 ).1329/ م 1911, بى نا, قاھره(شرح نھج البالغه , ـ ابن ابى الحديد
 ).م1851ـ  76, بى نا, لیدن(, 3ج , تومبرگ. جى. سى: ويرايش. الكامل فى التاريخ, ـ ابن اثیر

 .2956شماره , نسخه خطى استانبول, ج 2, الفتوح, ـ ابن اعثم
 ).م1964 / 1384, بى نا, حیدرآباد(, المنمق فى إخبار قريش, ـ ابن حبیب
 ).م1905ـ  17, بى نا, لیدن(, ج 8, ساچو و ديگران. اى: ويرايش, الطبقات الكبیر, ـ ابن سعد
 ).ق1353, بى نا, قاھره(, االموال, ـ ابن سالم

,  )C.Torrey) . Cتورى. سى. سى: به كوشش, فتوح مصر و إخبارھا, ـ ابن عبدهللا الحكم
 ).م1922, بى نا, نیوھاون(

 ).ق1285, بى نا, قاھره(, 3ج , لسان العرب, ـ ابن منظور
التمھید و البیان فى مقتل الشھید , ـ ابوعبدهللا محمدبن يحیى بن ابى بكر االشعرى المالقى

 ).1964, بى نا, بیروت(, زيد. ى. م: ويرايش, عثمان
 ).ق1352, بى نا, قاھره(, الخراج, ـ ابويوسف
 ).ق1285, بى نا, قاھره(, 17ج , االغانى, ـ اصفھانى

 ). 1936, بى نا, اورشلیم(, گويتین. اف. دى. اسى: ويرايش. إنساب االشراف, ـ بالذرى
 ).1866, بى نا, لیدن(, 5ج , دگويج. جى. ام: ويرايش, فتوح البلدان, ـ ــــــــــ 
 ).1955, بى نا, قاھره(, ھارون. م.ا: به كوشش, العثمانیه, ـ الجاحظ
: ويرايش, رساله فى الحكمین و تصويب إمیرالمومنین على بن إبى طالب فى فعله, ـ ــــــــــ 

 ).1958, بى نا, المشرق(, يیلت. س
 ).1967 / 1386, بى نا, نجف(, العمرى. د.ا: ويرايش, تاريخ, ـ خلیفه بن خیاط

ـ  1901, بى نا, لیدن(, جى دگويج و ديگران. ام: ويرايش, تاريخ الرسل و الملوك, ـ طبرى
1879.( 

بى , بیروت(, التنظیمات االقتصاديه و االجتماعیه فى البصره فى القرن االول الھجرى, ـ العلى
 ).1969, نا

 ).1899ـ  1919, بى نا, پاريس(, 5ج , كلمان ھورات: ويرايش, المبدإ و التاريخ, ـ المقدسى
 ).1962ـ  3/ ق  1382, بى نا, قاھره(, ھارون. م.ا: ويرايش, وقعه الصفین, ـ المنقرى

 ).1368, بى نا, قاھره(, 10ج , محب الدين الخطیب: ويرايش, االكلیل, ـ الھمدانى
 ).1883, بى نا, لیدن( , 2ج , ھوتسما. ت.م: ويرايش, تاريخ, ـ يعقوبى

 
 . .Canard, M. "Arminiya", Encjclopedia of Eslam, artچاپ جديد, 1960, لیدن و لندن.

 - Dennett, D.C. Conversion and the polltax in early Islam" .1950, كمبريج.. 
m ibn muhammad al - kalbi..زCaskel, W. Gamharat an - nasab: das geneal. gische 
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