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چكیده
قبیله جُعفی که یکی از قبایل تأثیرگذار در تاریخ صدر اسالم بودد ،کمتور مودرد تأمول و
جستجدی اهل تحقیق قرار گرفته است ،به ویژه ازیون مظرور کوه نشوان دهود میو ان
همبستگی و مداضع فردی و قبیله ای بظی جعفی در صحظههای مختلف چگدنوه بودده و
این امر تا چه اندازه تحت تأثیر گرایش های عقیدتی ،قدمی و قبیلهای قرار داشته است؟
بررسی و تحلیل مظابع نشان میدهد تاریخ این قبیله ،بیش از هر چی بر محدر اشوراف و
رؤسای قبیله قرار داشته و مداضع فردی و قدمی آنها تابعی از سه عامل عصبیت قودمی،
مظفعتطلبی و مصلحتاندیشی بودد .تفکور جمعوی قبیلوه جعفوی در صوحظه سیاسوی و
نرامی ،بیشتر همسد با نرام اجتماعی و دستگاه حکدمت بدد ،اما مداضع علمی و مذهبی
ب رگان و علمای مظسدب به آن ،با گرایشهای عراقوی و شویعی همسودیی داشوت .بوه
عالوه آن که برخی از نخبگانش در ثبت و ضبط دانشهای اسوالمی و دگرگودنیهوای
فرهظگی -اجتماعی جامعه اسالمی ،نقش مهمی داشتظد.
واژگاان کلیادی :قبیلوه جعفوی ،اشورافیت عربوی ،خالفوت امدیوان ،عصوبیت قودمی،
عبیداهلل جعفی.

مقدمه
یکههی از موضههوعات مهههم در بررسههی تههاریخ تحههوالت اسههالمی در قههرون نخسههت
هجری ،تبیین جایگاه و نقش قبایل عرب است .قبیله جعفی تحهت تهیثیر عهواملی چهون
عصبیت قومی ،مصلحتاندیشهی قبیلههای و منفعهتطلبهی فهردی ،مواضهع مختلفهی در
برابر جریان های فکری ،فرهنگی اتخاذ کرد .مواضع این قبیلهه خهواه بهه لهورت قهومی
و خواه اشرافیت قبیله ای ،در برابهر جریهانههای عقیهدتی مثهل تشهیع و خهوارج و قیهام
حجر و امام حسین  ،همسو با سنتهای اجتماعی -عربهی حهاکم بهر جامعهه اسهالمی
و در جهت حمایت از سیاست دستگاه خالفت و منفعهتطلبهی اشهرافیت قبیلههای بهود.
اهمیت تاریخنگاری فرهنگی و علمی قبیله جعفی اگر بیشهتر از تهاریخنگهاری سیاسهی و
رجهال منسههوب بهه ایههن قبیلههه در حیهات علمههی و فرهنگههی ایهن دوره اسههت .در ایههن
پژوهش به پرسش هایی ذیل پاسهخ داده شهده اسهت .مواضهع فهردی و قبیلههای جُعفهی
نسبت به ظهور اسالم چه بود و اسالم پذیری آنهها چهه پیامهدهایی بهه همهراه داشهت
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گرایش های سیاسی و اجتماعی مشاهیر جعفی تا چه انهدازه بها گهرایشههای عقیهدتی و
فکری آنهان همسهو بهود بنهی جعفهی در عرلههههای مختلهف فکهری ،فرهنگهی چهه
خدماتی به جامعه اسالمی ارائه کردند با توجه به تنهو مواضهع رجهال و قبیلهه جعفهی
در تاریخ تحوالت اسهالمی مهی تهوان گفهت :مواضهع قبیلهه جعفهی در امهور سیاسهی و
اجتماعی عموماً همسو با سیاستها و سنتههای حاکمهان بهود و درجههت گیهریههای
فکری و فرهنگی نیز بیش از همه تحت تهیثیر عصهبیت قهومی ه قبیلههای ،گهرایشههای
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نظامی آن نباشد ،کمتر نیست .آنچه بر اهمیت جایگاه قبیلهه جعفهی ،مهیافزایهد ،جایگهاه

عراقی و مقتضیات محیطی ه زمانی قرار داشتند.
اخبار و روایتهای مرتبط بها قبیلهه جعفهی ،بیشهتر بههواسهطه راویهان متعلهق بهه ایهن

۶

ابن اعثم کوفی ،بالذری و طبری ،مههم تهرین و بیشهترین سههم را در انتقهال اخبهار ایهن
قبیله دارند .پژوهش هایی نیز درباره قبیله جعفی انجام شده که بعضهاً بها رویکهرد روایهی
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خاندان نقل و بعدها توسط مورخهان و نویسهندگان اسهالمی ثبهت و ضهبط شهده اسهت.

و رجالی ،به شناسایی جایگاه برخی از رجال آن مانند جابر بهن یزیهد جعفهی اختصها
دارد .از آن جمله میتوان به مقاالت زیر اشاره کرد" :جابر بهن یزیهد جعفهی ،دیهدگاههها
و آثار مکتوب او در تاریخ اسالم " اثر حسین مدرسی طباطبایی"،1383،جهابر بهن یزیهد
جعفهی" از لهفری" ،)1388 ،بررسهی دیهدگاهههای رجهالی اههل سهنت دربهاره جهابر
جعفی" اثر کریمی و طاووسی .1387 ،در این پهژوهش ضهمن ولهف و تبیهین جایگهاه
قبیلهه جعفهی ،بهه عوامهل و زمینههههای حضهور تهاریخی آنهها و پیامهدهای فرهنگهی و
اجتمههاعی آن بهها تیکیههد بههر نقههش افههراد و رجههال آن پرداختههه شههده اسههت .جمههعآوری
اطالعههات بههه لههورت اسههنادی و کتابخانهههای و روش تحقیههق مطالعههه تههاریخی اسههت
که با شیوه تولیفی و تحلیل محتوایی و در پاره ای موارد نقد اخبهار موجهود ،بها اسهتناد
بههه منههابع الههلی در حههوزههههای مختلههف تههاریخی ،روایههی ،رجههالی ،تههواریخ محلههی

سیاسی -قبیلهای آنان و موقعیهت بنهی جعفهی در دگرگهونیههای اجتمهاعی و فرهنگهی
تاریخ اسالم است.

خاستگاه و موقعیت قبیله جُعفی پیش از اسالم
بنو جُعف بن سعدالعشیره از قبایهل مشههور قحطهانی و از شهاخهههای قبیلهه محهذح
است (زُبحیهدی .)182/10 ،از جملهه طوایهف مشههور ایهن قبیلهه مهیتهوان بهه بنهومحر،ان،
بنوحُریم ،بنوذُهل ،بنوححداء و بنو بحداء اشاره کهرد (ابهنمهاکوال408/2 ،؛ همهدانی ،صفف ،
 .)191 ،185خاسههتگاه ایههن قبیلههه در غههرب حضههرموت و وادی جحههردان بههود (همههان،
 )191 ،102-101و اشرا

آن در قصرهایی (مخال ) که با نام خودشهان بهود ،اسهتقرار
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بنههی جعفههی قبههل از اسههالم ،پیامههدهای اسههالم پههذیری قبیلههه جعفههی ،تحلیههل فرهن ه
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و تک نگهاری هها انجهام گرفتهه اسهت .ههد

از پهژوهش ،تبیهین خاسهتگاه و موقعیهت

داشتند (حجری .)189-190/1 ،مهدتی پهیش از اسهالم و در زمهان حمیریهان ،بخشهی از
(طبهری .)439 /1 ،بنهی جعفهی عمومهاً بهتپرسهت بودنهد و بتهی بهه نهام "فههرا

" را

میپرستیدند (ابنسعد .)342/1 ،با این حال بخشی از آنها کهه در عهراس سهکنی یافتنهد؛
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قبیله جعفی ،مشهور به اعراب ضاحیه ،در حیهره و منهاطق فهرات و انبهار سهاکن شهدند

مسهیحی شههدند (بهالذری ،فتففو  .)351/2 ،قبیلههه جعفهی هههمچنههین بهه واسههطه وجههود
جنگاوران ،چابهکسهواران (ابهنحبیهب )232 ،و شهاعران متعهدد ،از اعتبهار بسهیاری در
میان اعراب برخوردار بود و به «بیت االشعر» عهرب شههرت داشهت (محمداحمهدوالی،
 .)393-404غلبههه عص هبیت قبیلهههای و پافشههاری اشههرا و رجههال قبیلههه جعفههی بههر
سنتهای جاهلی و برخورداری از رویهای نهاهمگون بها سهایر اعهراب ،از ویژگهیههای
بنو جعفی است.

گروش قبیله جعفی به اسالم
بنههی جعفههی بههه واسههطه روایههت اخبههاری در خصههو

سههیره و م ههازی و تشههریح

چگونگی اسالم پذیری قبیله خود و برخی دیگر از اعراب یمنی ،سههم مهمهی در سهیره
بار در کتاب طبقاتالکبری ابن سعد میتوان یافت .بهه نوشهته ایهن سهعد ()391-390/3
برخی از جعفیها که ههم پیمهان (حلیهف) بنهی عهدی (شهاخهای از قهریش) بودنهد؛ در
غزوه بدر در سپاه اسالم حضور داشتند .از این رو مناسهبات قبیلهه جعفهی بها قهریش بهه
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پیش از اسالم باز میگردد .همچنین بنابر روایتی دیگر ،قبیله جعفی بها عمهر بهن خطهاب
در دوران خالفتش تما

فراوانی داشتند و حمایهت قبیلهه ای و پیونهدهای ازدواج میهان

آنها برقرار بود (همان .)238/5 ،در روایتی دیگر به مشارکت ابوخهولی عمهرو بهن زبیهر
جُعفی و برادرش مالهک ،در غهزوات دوران رسهول خهدا

کهه معلهوم نیسهت کهدام

است ،اشاره شده است (همان .)299-300/3 ،ابن حزم ( )410نیهز نهام برخهی از رجهال
جعفی را در زمره الحاب بدری آورده که به نظر همان همپیمانان بنهی عهدی بهودهانهد.
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نگاری دارند .اما اشارههایی به حضور بنیجُعفهی در حهوادص لهدر اسهالم را نخسهتین

به هر روی حضور این چنهد تهن جعفهی ،دلیلهی بهرای اثبهات حضهور بنهی جعفهی در
حوادص آغازین حیات مسهلمانان در مدینهه نیسهت .ههر چنهد رفهت و آمهد نماینهدگان
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آورد؛ به عالوه مناسبات دیرینه فرهنگی و تجاری یمن با یثهرب بهویژه پهس از اسهتقرار
رسولاهلل

در مدینه ،امکان پرسشگری و گرایش بهه اسهالم را در مردمهان ایهن قبیلهه
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قبیله جعفی به مدینه ،امکهان آشهنایی آنهها را بها اسهالم و دعهوت رسهولاهلل

فهراهم

فراهم آورد .ابوسحبحره یزید بهن مالهک جُعفهی بهه همهراه پسهرانش -عزیهز و سحهبحره -بهه
محضر رسولاهلل

شرفیاب شدند و آن حضهرت نهام "عزیهز " را بهه "عبهدالرحمن "

ت ییر داد .عالوه براین گروهی از جعفیها به ریاست «قیس بن سحلَمه جُعفهی» بهه دیهدار
پیامبر

آمدند و حضهرت ،آنهان را بهه یکتها پرسهتی فراخوانهد و تکهالیف ایمهانی را

برایشان ابهال کهرد .اگرچهه بهه نظهر مهیرسهد ههد

رسهولاهلل

؛ نفهی ضهاللت و

عصبیت جهاهلی و جهایگزین کهرد ن آن بها ایمهان و عمهل لهالح بهود؛ امها ایهن گهروه
همچنههان الههرار مههیورزیدنههد تهها پیههامبر رفتارشههان را تیییههد کنههد .در نتیجههه ،دعههوت
رسولاهلل

را نپذیرفتند و کاروانی را که متعلق به مسلمانان بهود؛ غهارت کردنهد (ابهن

سعد .)323- 327/1 ،به عالوه پیامبر نامه ای برای سران قبیلهه جعفهی فرسهتاد .بهه گفتهه
سوید بن غفله جُعفی ،سفیر رسولاهلل

با نامه ای به نزد آنهها رفهت کهه در بخشهی از

مشارکت قبیله جعفی در فتوح و اسکان در مناطق مفتوحه
حضور جهدی قبیلهه جعفهی در تحهوالت دوران اسهالمی ،بها آغهاز خالفهت عمهر و
مسئله فتوح گره خورده است .چرا که مردان این قبیلهه بهه واسهطه فراخهوان خلیفهه دوم
(ابهنعبدربهه )10/4 ،در دو جبههه شهام و عهراس اسهتقرار یافتنهد (ابهنجهوزی-23۶/4 ،
 .)235با این که ترکیب حضور اعراب مسلمان در جریان فتوح ،به شهکل قبیلههای بهوده
است (واقدی)203-205 ،؛ اما منابع اشارهای به این ترکیب ندارند یا بهه ذکهر نهام قبایهل
مهمی چون مذح که بنی جعفی منتسب بهه آن اسهت ،اکتفها کهرده و از ارائهه فهرسهت
طوایف آن خودداری کهردهانهد (طبهری ۶-5 /3 ،و  .)۶8بها توجهه بهه حضهور مشهاهیر

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

عموم جعفی ها اسالم آوردند (همان.)۶8 /۶ ،
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آن نوشته شده بود« :الیُفرسُ بینَ مجتمعٍ و ال یُجمعُ بین متفرسٍ» .به واسهطه ایهن دعهوت،

جعفی در لحنه های مختلف فتوح ،تصهریح بهر نهام قبیلهه در برخهی از میهدانهها و در
شهرقی ،مهی تهوان دریافهت کهه قبیلهه جعفهی در نخسهتین فتهوح حضهور داشهته اسهت
(یعقوبی .)151 /2 ،دالیل متعدد دیگهری ههم ایهن ادعها را ثابهت مهیکنهد .ابهن اعهثم و
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نهایت مشهارکت گسهترده اعهراب یمنهی در رویهارویی بها ارتهش ساسهانی و فتوحهات

طبری تصریح میکنند که ابوسبره بن ذؤیب جعفی ،ریاسهت قبیلهه و فرمانهده جعفهیهها
را در فتوح عراس بر عهده داشت و تحت فرمان سهعد بهن ابهی وقها

بهود (ابهناعهثم،

157-159/1؛ طبری .)485/3 ،بنیجعفی در زمره نخسهتین گهروه اعهراب بودنهد کهه در
نبرد قادسیه به ارتش ساسانی حمله بردند (قمهی .)2۶7-2۶9 ،عهالوه بهر ایهن در جبههه
شام و در نبرد یرموک حضور یافتند (طبهری )441-452/3 ،و سهوید بهن غفلهه جعفهی،
از رهبران و فرماندهان آنان بود (مهزی .)2۶۶ /12 ،مهردان جعفهی بهه همهراه قتیبهه بهن
مسلم باهلی در فتح س د شرکت کردند (بهالذری ،فتفو  .)519-518 /3 ،امها مههمتهرین
اخبار درباره حضور قبیله جعفی متعلق به بهه لشکرکشهی بهه گرگهان و طبرسهتان اسهت
که به واسطه توجه ویژه یزید بن مهلب به اعهراب یمنهی و واگهذاری امهور لشهکری بهه
برخی از سران جعفی مانند زحر بن قیس و محمد بن ابو سهبره جعفهی و حضهور فعهال
بنی جعفی در فتح سند در سال 93س نیز حضور داشهتند .بهه نوشهته بهالذری (فتفو ،
 ) 535-534/3حجاج بن یوسف ،جههم بهن زحهر جعفهی را بهه عنهوان فرمانهده مقدمهه
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

سپاه محمد بن قاسم ثقفی عازم دیبل و سهند کهرد .جههم کهه خهود از سهرداران نظهامی
دوران اموی بود؛ از الفهان به شیراز رفت و از کرمهان و سیسهتان عهازم سهند شهد و از
مسیرهای خشکی و راه های آبی بهتهرین اسهتفاده را بهرد .وی همچنهین وظیفهه نظهارت
بر اسکان قبایل و ساخت مسجدی در سند را بر عهده داشت.
حضور قبیله جعفی در فتوح اسالمی از چند جهت حهائز اهمیهت اسهت .بسهیاری از
اخبار مرتبط با فتهوح و اسهکان اعهراب از طریهق رجهال ایهن قبیلهه روایهت و در منهابع
تاریخی و اسالمی ثبت و ضهبط شهده اسهت .از سهویی الزمهه توسهعه ارضهی و حفه
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این قبیله در تصر

مکرر گرگان فراهم گردید (طبری.)29۶- 294/5 ،

مناطق مفتوحه ،حضور فعهال فاتحهان عهرب مسهلمان در محهدوده مرزههای اسهالمی و
پیرامون آن بود .سیاست اسکان اعراب کهه از زمهان خلیفهه دوم آغازشهده بهود ،اسهباب
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ج رافیای انسانی قبیله جعفی در شهر کوفهه بهود (سهمعانی )295-29۶ /5 ،و بیشهتر بهه
واسطه سکونت چهار تن از لحابی رسولاهلل

ه کهه از مشهاهیر ایهن قبیلهه بودنهد ه
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استقرار اولیه قبایل عربی را در منهاطق مفتوحهه اسهالمی فهراهم آورد .بیشهترین تمرکهز

موردتوجه قهرار گرفتنهد (خلیفهه .) 22۶-227 ،بهه اسهتناد خبهر بهالذری سهعد بهن ابهی
وقا

 ،قبیله جعفی را ذیل مهذح و همهراه بها دو قبیلهه شهعر و طهی ،در بخهشههای

مهم کوفه اسکان داده شدند (بالذری ،انساب .)145-144/2 ،مههمتهرین سهکونتگاهههای
قبیله جعفی پس از کوفه عبهارت بهود از جزیهره (ابهنسهعد ،)377-37۶/۶ ،خراسهان و
سیسههتان (سههمعانی ،)571/5 ،سههند و مرزهههای غربههی شههبهقههاره هنههد (بههالذری ،فتففو ،
 ،)545/3الههفهان (الههبهانی )270/1 ،و مصههر (خلیفههه134 ،؛ ابههنیههونس111/1 ،؛
 .)220/2در قرون بعد رجال و مشاهیر جعفی به واسطه کسب موقعیهت برتهر اجتمهاعی
یا حشرونشر با اهل علم و ادب ،بهه منهاطق دیگهر مههاجرت کردنهد (خطیهب79 /14 ،؛
ابننجار121/2 ،؛ مزی.)483/1 ،
سیاست توسعه ارضی در دوران امویان هم ادامه یافت .راهبهرد اساسهی بهرای تحقهق

زیاد بن ابیه بر عراس بود .بهه دسهتور وی پنجهاه ههزار خهانوار عهرب سهاکن عهراس بهه
خراسان منتقل شدند .نخستین اخبار درباره این جابجهایی کهه از طریهق بهالذری بهه مها
رسیده ،از جانب رجال و روات جعفی نقل شهده اسهت (بهالذری ،فتفو .)509-510/2 ،
اخباری نیز درباره پراکندگی ج رافیایی قبیله جعفی در منهابع تهاریخی ،تهواریخ محلهی،
متهون رجهالی و روایهی موجهود اسهت کههه حضهور آنهان را در شههرهای مهمهی چههون
نیشابور (حهاکم نیشهابوری89 ،87 ،؛ مهزی ،)311-309/1 ،بخهارا (همهان )115 ،و مهرو
(همان )499 ،491 ،324/1 ،تییید میکند (نیز نک :لفری.)209 ،

تعامل قبیله جعفی با خلفا و حکمرانان

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

ثبات بود .نخستین مرحله از اسکان رسهمی قبیلهه جعفهی در ایهران ،در روزگهار امهارت
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این امر اسکان نظامیان و اعهراب در مرزهها و قهرار دادن آنهها بههعنهوان سهپر امنیهت و

جعفی ها در فتوحات دوره خلیفهه دوم ،نقهش داشهتند .گهزارشههایی نیهز در دسهت
چند این گزارشها دلیلی بر گرایش ههای شهیعی آنهها نیسهت .زححهربن قهیس جُعفهی از
طر

امام علی

میموریهت یافهت تها والهی همهدان و مهردم آن را بهرای بیعهت بها آن
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است که بیانگر همسویی جعفیها با امهام علهی

در لهحنهههای مختلهف اسهت .ههر

حضههرت ترغیههب کنههد (منقههری .)15 ،بههه نوشههته ابههن اعههثم ( )502-2.501زحههر در
را بازگو کرد و این بیعهت را سهبب تقویهت پایههههای قهدرت

سخنانش فضایل علی

خالفت و اقتدار بیشتر آن حضرت دانست .وی در نبرد جمل نیهز از جملهه افهرادی بهود
که باور داشتند علی

ولی رسهولاهلل اسهت

اسهت (ابهن ابهی الحدیهد-143 /1 ،

 .)150در جریان حکمیت اگرچه خواستار للح بود (ابهن قتیبهه)148 /1 ،؛ امها در دومهه
الجندل حضور یافت (طبری )۶7-۶8/5 ،و ناظر و نماینده عراقهیهها بهود (ابهنقتیبهه/1 ،
 .)133 -128وی در دفهع غههارات معاویههه نیههز مشههارکت داشههت (خطیههب ب ههدادی/8 ،
 )490-489و همزمان بها شههادت امهام علهی
 .)503-502و به روایتی علی

در مهدائن بهود (بهالذری ،انسهاب/2 ،

او را برای تیمین امنیت ایهن منطقهه در مقابهل حمهالت

شامیان فرستاده بود (خطیب .( 488/8 ،در روایتی دیگر ،وی حهاکم مهدائن دانسهته شهده
فرستاد و ضمن اعالن موقعیت خود ،او را میمور کهرد تها بها همراههانش بها امهام بیعهت
کند (خطیب488 /8 ،؛ ابهن اثیهر .)83/4 ،گزارشهی دربهاره واکهنش زحهر بهه نامهه امهام
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

موجود نیست .همچنین درباره زمان و چگونگی پیوستن زحهر بهه دربهار امویهان خبهری
یافته نشد .برخی به جاهطلبی و زیادهخواهی زحهر اشهاره کهردهانهد (منقهری408 ،؛ ابهن
قتیبه .)137 /1 ،همراهی زحر با امام علهی

ماننهد بسهیاری دیگهر از رؤسها و اشهرا

عربی به واسطه مصلحتاندیشی قبیله ای و شاید ههم عصهبیت وی نسهبت بهه عهراس در
مقابل شام بوده است .سوید بن غفله بن عوسهجه از دیگهر نهام آوران جعفهی اسهت کهه
در نبرد لفین ،امام علی

را همراهی کرد (ابنسعد .)۶8/۶ ،نهام وی در منهابع رجهالی

شیعه در ردیف یاران اهلبیت
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است (ابن حجر .)۶31/2 ،پس از شهادت علی  ،امهام حسهن  ،نامههای بهرای زحهر

و الحاب ایشهان آمهده اسهت (طوسهی ،رجهال.)94 ،

به نوشته ابن سعد ( ،)133-232/2سوید ،امام جماعت و رئیس قوم خهود بهود تها اینکهه
12

جمل و لفین در دفع شهورش ناحیهه خَربتَها و دفهع غهارات معاویهه در عهراس حضهور
کارسازی داشتند (طبری557 /3 ،؛ کندی.)24-21 ،
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حجاج او را برکنار کرد .قبیله جعفهی افهزون بهر همراههی بها امهام علهی

در دو نبهرد

در دوره امویان ،جعفی ها بیش از پیش درگیر مسائل سیاسهی و نظهامی شهدند .عهرب
گرایی بنی امیه و برپاداشتن جن

قبیله ای میان عهرب و غیهر عهرب ،تفهاخرات قهومی و

جاهطلبی ،موجب میشد که رؤسای قبایل و نهامآوران و جنگهاوران عهرب بهرای کسهب
منافع مادی و اجتماعی بیشتر ،جهذب آنهها شهوند .برخهی از برجسهتهتهرین زمینههههای
همکاری اشرا

و رؤسای جعفی با بنیامیه به قرار زیر است:

-1تثبیت و تحكیم خالفت اموی

بنی امیه همواره از جایگاه و نام عثمان برای دستیابی بهه قهدرت و از میهان برداشهتن
مخالفان استفاده میکردند .عبیداهلل بن حر ،جُعفی یکی از اشهرا عهراس بهود کهه ادعهای
خونخواهی عثمان داشت و به این سهبب از نماینهدگان و ههواداران بنهیامیهه در عهراس
به شمار می رفت .وی در روزگار خالفت امهام علهی

بهه همهین دسهتاویز بهه معاویهه

امیههدی بههه بازگردانههدن عههراس و فرمههانروایی آن نداشههتند ،عبیههداهلل زمینههه را فههراهم و
خود را پیشمرگ آنها کرد .به نوشهته طبهری ( )12-11/5هنگهامی کهه عبهدالملک بهن
مروان بر زبیریان چیهره شهد؛ نخسهتین گهروهههای عربهی کهه بها وی همراههی کردنهد؛
اشرا

جعفی در کوفه بودند .بزرگان جعفی در تحکهیم پایههههای قهدرت بنهیامیهه در

والیات نیز نقش فعالی ایفا کردند .بهه نوشهته کنهدی ( )47-41مهروان بهن حکهم بهرای
دستیابی به مصر و اداره آن ،طرح نزدیکی به اشهرا

و رؤسهای قبیلههای را ریخهت کهه

زفربن حارص جُعفی از آن دسته بود .زفر ،پس ازاین نهزد مروانیهان اعتبهاری بلنهد یافهت
(ابنیونس )327/1 ،و بها کهارگزاران آنهها همکهاری کهرد (ابهنعسهاکر214-215/۶1 ،؛
مقریزی.)58۶/4 ،

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

و گرایش ضهد شهیعی او پیونهد عمیقهی داشهت .بهه همهین جههت زمهانی کهه امویهان،

جهم بن زحر ،سرشنا ترین دستپرورده امویان از میهان بنهی جعفهی بهود .جههم از
کارگزاران آل مُهحلَّب بود کهه ههم زمهان بها امهارت ایهن خانهدان در عهراس و ایهران وارد
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 -2اداره والیات و امور دیوانی
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پیوسهت (ابهنحهزم .)410 ،خهوی تجهاوزطلبی عبیهداهلل بها جهاهطلبهی ،عصهبیت عربهی

عرله اداری و نظامی شد و مسئولیتههای مهمهی از جانهب آل مهلهب بهه وی واگهذار
شد (بالذری ،فتفو  )414/3،که آخهرین آن فرمهانروایی گرگهان بهود .جههم چنهان روش
جبارانه و سختی را بر مردم تحمیل کرد که اههالی گرگهان او را از والیهت خهود بیهرون
راندند (ابناثیر .)254-251/13 ،جهم پهس از ایهن بهه خراسهان رفهت و در کنهار قتیبهه
بود .ولی هنگهامی کهه قتیبهه م ضهوب خلیفهه و اعهراب شهد ،در کشهتن وی و ربهودن
دارایههیهههایش همکههاری کههرد (بههالذری ،فتففو 410 -409 ،؛ نرشههخی .)1۶۶ ،سههرانجام
درحالی که جهم دوباره بر مصدر فرمانروایی گرگان تکیه زده بهود؛ بهه خهاطر خودسهری
و سختگیری بر مردم دستگیر و زندانی شهد (ابهنخلهدون ،ترجمهه )125/2 ،و بهر اثهر
شکنجه در سال 98س درگذشت (طبری.)281/5 ،
(سهههمی )54-5۶ ،و عبههدالرحمن بههن سههبره جعفههی ،والههی الههفهان در زمههان حجههاج
(ابنحزم )409 ،از دیگر کارگزاران جعفی در دوره امویان بودنهد .افهزون بهر آن ،بخشهی
از اخبار باارزش درباره اقسام منابع درآمهد مهالی امویهان در ایهاالت شهرقی ،بهه واسهطه
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

بزرگان جعفی روایت شده است (طبری.)321/5 ،

مواضع قبیله جعفی در رویارویی با جنبشهای اجتماعی  -مذهبی
روح جمعی حاکم بر اشرافیت قبایل عربی ،بر محور منفعهتگرایهی ،برتهریجهویی و
جههاهطلبههی بههود ،ولههی در میههان رهبههران و نههامآوران قبیلههه جعفههی ،کسههانی بودنههد کههه
گرایشهای سیاسی و عقیدتی گوناگون و گاه ناهمسان با دیگر افهراد قبیلهه داشهتند .ایهن
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جهم بن بکر ،زائده بهن خارجهه و ولیهد بهن عبهداهلل جعفهی ،ههر سهه والهی گرگهان

مهم بهویژه در رویارویی بها برخهی دگرگهونیههای اجتمهاعی و جریهانههای سیاسهی و
مذهبی بیشتر نمود یافته است .در ادامهه مواضهع فهردی و قبیلههای جعفهی و سههم ایهن
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-1تقابل اشرافیت قبیلهای با حجربنعدی

اخبار موجود درباره مواضع قبیله جعفی در این رخداد ،انهدک اسهت؛ ولهی اشهرافیت
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قبیله در پیشامدهای این روزگار تبیین و ارزیابی میگردد.

قبیله ،به طور حتم در رویارویی با حجر قرار داشت .با توجه بهه ماهیهت عهدالتجویانهه
و حقطلبانه این جنبش؛ بزرگان جعفیِ هواخواه امویهان در جههت نشهان دادن همسهویی
و همبستگی با حکومت بنی امیه و ایجهاد پشهتگرمی و تهیمین آسهودگی فهردی و قهومی
خود در عراس با آن ها ستیز کرده و با برانگیختن عواطف قهومی و فشهار افکهار همگهانی
زمینههای پراکنهدگی آن هها را فهراهم آوردنهد .ایهن مههم بهیش از ههر چیهز بها روحیهه
منفعتطلبی ،خهود محهوری و قبیلهه گرایهی عربهی قرابهت داشهت و ازایهنرو تقویهت
بنیامیه و گروههای وابسته بهه قهدرت از پیامهدهای آن بهه شهمار مهیرفهت .بهه عنهوان
نمونه در جریان مقابله با حجهر ،استشههادی علیهه وی فهراهم آمهد کهه در میهان امضهاء
کنندگان آن نام کریببنسلمه ،عبدالرحمن بن ابیسهبره و زحهربن قهیس از بنهی جُعفهی
به چشم میخورد (طبری201/4 ،؛ بالذری ،انساب .)159-1۶0/5 ،بهر اسها

ایهن مهتن،

کرده است (طبری.)2۶9-270/5 ،
 -2مواضع دوگانه بنی جعفی در قیام امام حسین بن علی

مواضع فردی و قبیله ای جعفی در این حماسهه پرشهکوه دو سهویه بهود .چرایهی ایهن
امر را باید در پیشینه سیاسی و جهتگیریهای فکری ایهن قبیلهه جسهت کهه در جههت
همراهی با امویان و پاسداری از روح قبیلهای و در قالب عثمانی گری نمهود یافتهه بهود.
از سویی مواضع فردی جعفیها هم دوسویه بوده و برخی از بزرگهان ایهن قبیلهه بها ایهن
قیام ،همراهی و گروهی دیگر در زمره فرماندهان عراس ،در برابر با آن حضرت بودند.
مردانِ جعفی همراه با امام حسین  ،از نامآوران عراس بودنهد و گهرایشههای شهیعی
آنها اعم از شیعه سیاسی و عقیدتی آشکار و اهل بیت پیهامبر

را بههعنهوان جانشهینان

آن حضرت و واجب االطاعه میدانسهتند .ایهن گهروه افهزون بهر همکهاری در

حماسه ظلمستیز آن حضرت ،در زمره شهدای کربال قهرار داشهتند .شهناختهتهرین ایشهان
حجّاجبنمحسروس جُعفی است که بها شهنیدن خبهر خهروج امهام حسهین

از مدینهه ،از
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منصو

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

کفر ورزیده (همان )254/5 ،و مردم را به فتنهجویی و شکستن بیعهت بها خلیفهه دعهوت
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شاهدان تییید کردند که حجر علیه عثمان سهخن گفتهه ،خلیفهه را خلهع کهرده ،بهه خهدا

کوفه رهسپار حجاز شد و آن حضرت را در سهرای بنهی مقاتهل دیهدار کهرد .حجهاج از
سوی امام میموریت یافت تا عبیداهلل بهن حر،جُعفهی را -کهه از کوفهه خهارجشهده بهود-
بهسوی آن حضرت دعوت کند (ابناعثم)73/5 ،؛ ولی عبیداهلل ،حجهاج را بهاز گردانهد و
گفت من به خاطر اکراهی که داشتم از کوفه بیهرون آمهدم (طبهری .)307/4 ،عبیهداهلل بهه
سبب گرایشهای عثمانی ،از همراهی با امام سهر بهاز زد .حجهاج همچنهین ،مهؤذن امهام
در راه کوفه بود (همان .)303 /4 ،وی سهرانجام در عاشهورای سهال  ۶1ههه در نبهرد بها
کوفیان به شهادت رسید (ابناعثم .)109 /5 ،زید بهن محعقهل (امهین )300/7 ،و بهه قهولی
یزید بن مُ ْفَل مذْحجی جُعْفی (لهفری)294 ،؛ عمهرو بهن مطها (ابهناعهثم )107/5 ،و
یزید بن مُهاجر (خوارزمی )20/2 ،از دیگر شهدای جعفی در این حادثه بودند.
با وجود همراهی برخی از جعفیهها بها امهام حسهین بهن علهی  ،مواضهع قهومی و
قیس جُعفی -یکی از رؤسای جعفهی اسهت کهه از سهوی عبیهداهلل بهن زیهاد میموریهت
داشت تا مانع پیوسهتن کوفیهان بهه امهام شهود (همهدانی ،االکلیفل .)100 ،مواضهع قبیلهه
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

جعفی نیز پیرو اشرافیت قبیله ای بود و عبدالرحمن بن ابی سبره جُعفهی فرمانهدهی آنهها
را در میدان کربال بر عهده داشت (ابناعهثم90-91/5 ،؛ طبهری .)422-423/5 ،بههعهالوه
نام ابو الخندس جُعفی ،سهالم بهن خیثمهه جُعفهی ،لهالح بهن وههب جُعفهی (ابهنشههر
آشوب ،)259/3 ،ابو جندب عبهدالرحمن جُعفهی (طبهری )344/4 ،و قشهعم بهن عمهرو
بن یزید جُعفی در زمره قاتالن امام حسین

دیده میشود (ابناعثم.)117/5 ،

 -3همراهی وهب بن زمعه جعفی با جنبش توابین
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اشرافیت قبیله ای در رویارویی با آن حضرت قرار داشت .نخستین خبهر دربهاره زحهربن

اخبهاری از حضههور قبیلهه جعفههی در قیههام تهوابین در دسههت نیسههت .تنهها ابههناعههثم
( ،)215-214/۶از فردی به نهام وحهحهب بهن زحمعهۀ جُعفهی نهام بهرده کهه در ههواداری از

1۶

افزون بر آشکار سهاختن جایگهاه الههی و عصهمت اههلبیهت
خود را از عدم همراهی امام حسین

؛ احسها

شرمسهاری

ابراز کرد .نیز از مهردم خواسهت تها بها عبهرت از
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سلیمان بن لُهرد خزاعهی ،گروههی از شهیعیان کوفهه را جمهع کهرده و طهی خطابههای

گذشته ،انتقام خونهای ریخته شده در کربال را از کُشندگان آنها بگیرند.
 -4تقابل اشراف قبیلهای با حرکت مختار ثقفی

با توجه به مواضع قبیله جعفی در قیام امام حسین

و دیگهر جنهبشههای اجتمهاعی

همسو با آن ،نبود قراین و شواهدی مبنی بر همراهی ایهن قبیلهه بها مختهار و ههمزمهانی
شورش عبیداهلل جعفی با قیام مختار؛ به نظهر مهی رسهد مواضهع اشهرا

و رهبهران ایهن

قبیله بیشتر در جهت تقابل با مختار بهوده باشهد .طبهری ( )499-498/4از حضهور فعهال
زحر بن قیسجعفی در بسی قبایل در برابر مختهار در جنه ههای کوفهه و نبهرد سهبیع
خبر میدهد .به استناد همین گزارش میتوان دریافت کهه اقهدام زحهر در هواخهواهی از
امویان و پشتیبانی از حمیت عربی بود کهه بها ظههور مختهار آسهیب دیهده بهود (همهان،
کشته شد (همان.)524 /2 ،

عبیههداهلل بههن حهر ،از اشههرا و نامههداران عههراس بههود (ابههناعهثم )270-2۶9/۶ ،و بههه
گرایش های عثمانی شهرت داشهت (ابهن خلهدون ،العبفر .)18۶ /3 ،بررسهی احهوال وی
روشن میسازد که عبیهداهلل فهردی زیهاده خهواه و منفعهت طلهب بهود (همهان-332 /3 ،
 .)331تعصب عربی -قبیلهای داشت و از موالی ،عجمه و ایرانیهان بههشهدت بیهزار بهود
(همان .)187/3 ،قائل به فرمان بری و پیهروی از یهک فهرد یها حکومهت خالهی نبهود و

هیچ یک از استانداران عهراس را شایسهته گهردن نههادن نمهیدانسهت (بهالذری ،انسفاب
 .)35/7ازاینرو همراهی کوتاه مدتش با حکام عراس ،تنها بهرای کسهب جایگهاه و منهافع
بوده است .زمانی با زبیریان همساز شد (ابناعثم ،)27۶/۶ ،چند لهباحی ههم بها مختهار

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

-5شورش عبیداهلل جعفی
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 .)520-519/2بااین حال فرزند زحر ،فهرات ،در نبهرد سهبیع بهه دسهت سهپاهیان مختهار

بود (طبهری )129 /۶ ،و سهرانجام بها مروانیهان بیعهت کهرد (بهالذری ،انسفاب.)37 /7 ،
حسین

او را به یاری فراخواند ،خودداری کهرد (طبهری .)407/5 ،سهرانجام بههعنهوان

پیشق راول سپاه مروانیان در نبرد با فرماندار زبیری کوفهه شکسهت خهورد و کشهته شهد
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عبیداهلل در برابهر قیهتم حجهر و امهام حسهین بهیطرفهی پیشهه کهرد .هنگهامی کهه امهام

و به گفته ابنکثیر (" )294/8استراح النا

منهه" .کشهته شهدن عبیهداهلل دسهتاویزی شهد

تا شامیان به عراس حمله کننهد و بهار دیگهر قهدرت امویهان در ایهن بخهش فهرا شهود
(ابناعثم .)31۶-290/۶ ،حرکت جعفی بیشهتر از ههر چیهز بهه آشهوب و ههرجومهرج و
جههاهطلبههی شههباهت داشههت کههه رهآورد نبههود آرامههش سیاسههی و پیههدایش جنههبشهههای
ناهمسان اجتماعی در عراس بود و ازاین رو با دگرگونی اوضها قلمهرو اسهالمی و احیهاء
دوباره قدرت امویان فروکش کرد .اقدام جدی عبیداهلل کهه مایهه تهر

مهردم و حاکمهان

شد؛ ربودن دارایی ههای مهردم و ویرانهی شههرها و روسهتاهای عهراس و بخهشههایی از
ایران بود (ذهبی ،سیر .)۶5/5 ،به نوشته دینوری ( )297ههمزمهان بها پیهروزی مختهار در
کوفه ،عبیداهلل در جبال و دیلم به سهر مهیبهرد .مواضهع قبیلهه جعفهی در رویهارویی بها
شورش عبیداهلل به دو گونه بود .جنگاوران جعفی با او همراههی کهرده و اشهرا

قبایهل

طبری.)128/۶ ،
-6تعامل با دولت آل زبیر
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

مواضع قبیله جعفی در برابهر دولهت زبیریهان دارای دورویهه ،همراههی و رویهارویی
بود .اشرا

و جنگاوران قبیله جعفی برای پها گهرفتن دولهت زبیریهان کوشهش بسهیاری

کردنههد .حرکههت مختههار و سیاسههت او در همههدلی بهها مههوالی ،خشههم روسههای قبایههل را
برانگیخت و آنان را در پیوستن به مصعب بن زبیهر تحریهک کهرد .بهه نوشهته ابهناعهثم
( ) 328-327/۶زحر بن قیس برای سهتیز بها مختهار ،بهه مصهعب پیوسهت .بنهی جعفهی
همچنههین در اداره والیههات سرسههپرده بهها زبیریههان همکههاری داشههتند .عبههداهلل بههن او
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تحرکاتش را مایه آسیب رساندن به جایگهاه و منهافع قبیلههای خهود مهیدانسهتند (نهک:

جعفی (همان )233 ،و جراح بن حصین جعفی از این نمونهاند (ابنحزم.)409 ،
پیوند منافع سیاسی زبیری با منافع اشهرا و رؤسهای قبایهل دیهری نپاییهد و تذبهذب

18

در این زمینه نیهز هماننهد بسهیاری دیگهر از دگرگهونیههای اجتمهاعی عهراس ،چهرخش
قبایل به سود امویان خاتمهه یافهت و کسهانی چهون زحهر بهنقهیس در بسهی نیروهها و
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قبیله گرایی و تحرکات هواداران اموی ،پایههای دولت زبیری را در عهراس سسهت کهرد.

احیاء دوباره قدرت آنان نقش بسزایی ایفها کردنهد (طبهری .)۶-4 /5 ،ایهن پهیش آمهد از
دیدگاه مور تیزبینی چون ابناعثم هم م فول نمانده است .به گهزارش وی ههمزمهان بها
پویههایی آل زبیههر در عههراس ،هههواداران امههوی بهها بههرانگیختن قبایههل و در پههیش گههرفتن
سیاست دوگانه در برابر حکام عراس ،امکهان حضهور دوبهاره امویهان را در عهراس فهراهم
کردنههد (ابههناعههثم .)328-327/۶ ،اقههدام جههر،اح بههن حصههین جُعفههی در واگههذاری
وادی القری به امویان (ابنحزم )409 ،و ناسپاسی زحهر بهن قهیس جعفهی بهه مصهعب از
این نمونهه اسهت (ابهناعهثم .)327-328 /۶ ،در ایهن میهان امویهان فرلهت یافتهه و بها
تحریک عصبیت قبیلهای اعراب ،بر رقبای خود پیروز شدند (ابنحبیب.)492 ،
-7مواضع چندگانه قب یله جعفی در برابر سه حرکت ابن اشعث ،آل مهلب و خوارج

همراهی و درگیری داشت (ذهبی ،سیر .)72-71/4 ،در این دو رویهداد ،مواضهع اشهرا
گرایش های سیاسی و زمینه های اجتماعی حاکم بر عراس و جهاهطلبهی کهارگزاران امهوی
و عصبیت قبیلهای و مصلحتاندیشی قومی ،مانع اتخهاذ مواضهع روشهن از سهوی قبیلهه
جعفی شدهبود .برای مثال گروهی از اشرا و روسای قبیله ،بیشهتر بهه واسهطه عصهبیت
و ناخشنودی از سیاستههای تبعهی

گرایانهه امویهان ،از ابهن اشهعن پشهتیبانی کردنهد.

برخی دیگر از مشاهیر عهراس ،بهه وی پیوسهتند .از ایهن میهان مهیتهوان بهه خیثمف بهن
ج ِبل،ه بن زححهر بهن قهیس جُعفهی اشهاره کهرد .جبلهه
عبدالرحمن جعفی (خلیفه ) 2۶7 ،و ِ
سرپرسههتی قاریههان سههپاه ابههن اشههعن را بههر عهههده داشههت (طبههری )158/5 ،و در «دیههر
جماجم» بهفرمان حجاج ،کشته شد (ابنحهزم .)409 ،در مقابهل برخهی دیگهر از اشهرا

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

و رؤسای جعفی ،بزرگهان و نهامآوران علمهی و مهذهبی آن ،تعهار

داشهت .بههعهالوه
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قبیله جعفی نسبت به شهورش ابهن اشهعن کنهدی و آل مهلهب ،دو موضهع متنهاق

جعفی در هواداری از امویان کوتاهی نکرده و با همکاری شهامیان ،غوغهای ابهن اشهعن
جعفی بود (طبهری .) 82-80/5 ،بهرخال

شهورش ابهن اشهعن مواضهع قبیلهه جعفهی،

همراهی بها شهورش آل مهلهب و در مقابهل امویهان عهراس ،بهود (طبهری595-591/۶ ،؛
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را از بین بردند .چنانکه فرماندهی بخشی از سپاه عراس و شهام بهر عههده یکهی از رجهال

سهمی.)49 ،
مواضع فردی و قبیلهای جعفی در تقابل بها خهوارج قهرار داشهت .خهوارج روحیهات
بدوی و داشهتند کهه بها روحیهات شههری جعفهیهها در تعهار

بهود .از سهوی دیگهر

گرایشهای عقیدتی -سیاسی قبیله جعفهی ،مهانع همراههی و ههواداری آنهها بها خهوارج
می شد .در نتیجه جنگاوران ،اشهرا

و مهوالی جعفهی در رویهارویی جهدی بها خهوارج

بودند و شاید به همین سبب بهود کهه والیهان عهراس و ایهران ،بیشهتر از فرمانهدهان ایهن
قبیله ،برای دفع شورش خهوارج در عهراس و ایهران بههره مهیبردنهد .زحهر بهن قهیس و
ابوسبره جُعفی از این جمله بودند (طبری.)197 ،93-92/۶ ،
-8مواضع دوگانه بزرگان جعفی در برابر دعوت عباسی

دادهانههد .بهها ایههن حههال بههه چگههونگی حضههور و همراهههی رهبههران جعفههی بهها عباسههیان
اشاره هایی رفته است .این همراهی از همکهاری در میهدان مبهارزه فرهنگهی و افشهاگری
مشاهیر جعفی در برابر امویان تا حضور در سپاه عباسی و جنه

بها امویهان در عهراس را

سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

شامل میشود .افشاگری جابر بن یزید جعفی علیه امویهان و بیهان مثالهب و فجهایع آنهان
از این جمله است (یعقوبی .)344 /2 ،همچنین اسهت اخبهاری دربهاره موعهود و منجهی
و مهدی که از طریق حسین جعفی روایت مهیشهد (مهروزی .)403 ،118 ،ایهن حضهور
اگرچه بویژه درباره جابر جعفی الزاماً به معنای تائید عباسهیان نبهود؛ ولهی عباسهیان از آن
بهرهای تمام بردند .افزون بر این ،سخنگوی قحطبه بن شبیب در گرگهان فهردی بهود بهه
نام "السری الجعفی" بود که مردم را با شعار الرضا مهن آل محمهد بهه مقابلهه بها امویهان

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

منابع موجود گزارش ههای کمتهری از حضهور بنهیجعفهی در دعهوت عباسهی ارائهه

فرا میخواند (اخبارالدول العباسی .)330-329 ،
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قبیله جعفهی در حیهات علمهی و فرهنگهی بهویژه تهیلیف آثهار متعهدد ،نقهش مهمهی
داشتند .نام بزرگان جعفی در متون رجهالی ،روایهی ،حهدیثی و تهاریخی ،بسهامد زیهادی
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جایگاه قبیله جعفی در میدانهای علمی و فرهنگی

دارد .برخی از بزرگان جعفی از پایهگذاران مکاتهب فقههی ،حهدیثی و تهاریخی اسهالمی
هسههتند (طوسههی ،رجففا  )327-155 ،و در برخههی شههاخههههای علههوم اسههالمی اعههم از
حدین ،سیره ،فقه ،تاریخ ،فتن و مالحم ،شعر و ادب و خطابهه آثهار فراوانهی نوشهتهانهد
(خوئی99/12 ،؛ .)418 ،227 /20
حیات علمی کوفه در قرون نخستین اسالمی بر پایه دیدگاه لهحابه از جملهه عبهداهلل
بن مسعود (ابنحجر )58-57 /1 ،و گرایش به اهلبیت

یا تشهیع پایههگهذاری شهد و

نههام بزرگههان جعفههی در هههر دو گههروه دیههده مههیشههود (ابههنشههبه1007-100۶/3 ،؛
احمدبنحنبل .)57۶-575 ،همچنهین از مجمهو الهحاب ائمهه

و روات شهیعی کهه

طوسی در دو کتاب خود آورده است 127 ،تن پسوند "الجعفی" دارند کهه  32تهن آنهها
از موالی این قبیله هستند (طوسی ،رجا  ،327-155 ،همو ،الفهرست.)129 ،

این افراد است .وی لحیفه ای داشت که آن را در جزیره آموزش مهیداد (ابهنسهعد/۶ ،
 .)14۶همچنین است طارس بن زیهاد جعفهی کهه از روات حهدین بهود و پهس از سهال
 100از دنیا رفت (لفری .)309 ،زهیر بن معاویهه (همهان)354 ،؛ ابوسهبره و فرزنهدانش
(ابنابیالعالم ،)42۶-425/4 ،خراش ابوسهلمه (همهان )431/4 ،و حسهین بهن علهی از
نامآوران تابعان منسوب به این قبیله هستند (خلیفه.) 387 ،292 ،
از میان فهرست گستردهای از بزرگهان جعفهی کهه در منهابع رجهالی و روایهی آمهده،
برخی از نامآوران شیعی آنها عبارتند از ،جابر بهن یزیهد جعفهی (م  124ههه) از پیهروان
و یاران امام باقر

و امام لهادس

کهه آثهار متعهددی در حهدین و روایهت و فقهه و

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

مسائلی چون مصاحف و امالی قران آراء مشهوری داشهتند .قهیس بهن مهروان از جملهه
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برخهی از بزرگهان جعفهی از لهحابه رسهولاهلل

و تابعهان سرشهنا

بودنههد و در

مقتل منسوب به او است (طوسی ،اختیار .)440/2 ،سوید بهن غفلهه ،پهرآوازه در حهدین
حصین بن علی ،نامی در روایت و فقهه و از الهحاب علهی

(وکیهع)420/2 ،؛ خیثمهه

بن عبدالرحمن ،بشربن جعفر ،جعفر بن ابهراهیم ،ابواحمهدکوفی ،حهر ،کهوفی ،اسهماعیل
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و روایت و از الهحاب امهام علهی

و امهام حسهن بهن علهی

(همهو ،رجفا ،)94 ،

بههن عبههدالرحمن(خلیفههه )2۶7-2۶5 ،و عبههداهلل بههن محمههد جُعفههی -کههه در روایههت و
حدین مشهور بهوده انهد (طوسهی ،رجهال .)145-125 ،برخهی از مهردان جعفهی مهورد
توجه روات و محدثان بودند و "مسند" (نجاشی )11 ،یا ثقهه بهه شهما مهیرفتنهد .از آن
جمله میتوان به عمروبنشمر جعفهی اشهاره کهرد کهه دارای گهرایشههای شهیعی بهود
(ذهبی ،میزان االعتدا  .)2۶8/3 ،همچنین ابراهیم بن نصر جعفهی کهوفی کهه شهیعی بهود
و نجاشی ( )21از او با عبارت "ثق لحیح الحدین" یاد کرده است.
برخی از بزرگان جعفی همچنین از روات مشهور سیره و م ازی به شهمار مهیآمدنهد
و برخی از نخستین تکنگاریهای تاریخی منسوب بهه آنهها اسهت (بهرای نمونهه نهک:
ابن سعد370/3 ،؛ 231/4؛ خطیب ب دادی .)159 /1
حضور مردان جعفهی در عرلهه فقاههت و لهدور فتهوا ههم قابهل توجهه اسهت .از
امامعلی

و معاویه (یعقوبی ،)240/2 ،خیثمه بن عبدالرحمن ،همزمهان بها ایهام امهارت

حجاج در عهراس (ذهبهی ،سفیر )320/4 ،و جهابر بهن یزیهد از فقهها شهیعی ههمدوره بها
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

سرنگونی امویان و روی کار آمدن عباسیان ،اشاره کرد (یعقوبی3۶3 /2 ،؛ .)348
برخی از بزرگان جعفی از منزلت اجتماعی برخوردار بودند و افهزون بهر بلنهدآوازگی
به پارسایی و فرهیختگی (مزی )454-453/۶ ،در کارهایی چهون داوری ،امهام جماعهت
و آموزش و تربیت مشهور بودند .از بلندآوازگان داوران جعفی ابوعبهداهلل جعفهی اسهت
که نجاشی با عبارت القاضی از او اخبار فراوانی درباره بزرگان شهیعی نقهل کهرده اسهت
(نجاشی .)223 ،14 ،همچنین ابنسعد ( )۶80/۶در یادآوری عمهرو بهن شهمر جعفهی ،از
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سرشنا ترین این افراد میتوان به حارص بن قهیس و سهوید بهن غفلهه از فقههای زمهان

وی با نام قاضی و امام جماعت مسجد جعفی در روزگار منصور یاد کرده است.
مردان جعفی عهالوه بهر ایهن در شهعر و خطابهه ههم فعالیهت داشهتند و از نامهداران
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قبیله ،عبیداهلل بن حر الجعفی است (نجاشی.)9 ،
بزرگان جعفی در خدمات همگانی و عمرانی ههم همکهاری داشهتند .چنانکهه برخهی
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سخنوری و خطابه به شمار میآمدند (ابنسهعد .)30/۶ ،از جملهه شهاعران معهرو

ایهن

از ساختمانها و راه های گرگان منسوب بهه آنهها اسهت .مبهارک بهن عکرمهه جعفهی ،از
نامداران عراس فرمان داد تا چاهی را در کوفه بهه نهام بئهر مبهارک حفهر کننهد (بهالذری،
فتفو  .) 349/2 ،قبیلهه جعفهی دارای مسهجدی در کوفهه بودنهد کهه امهام علهی

از آن

بهعنوان مسجدی مبارک یاد کرده است (لفری.)141 ،

نتیجه
حضور جدی قبیله جعفی در تاریخ تحوالت اسالمی بها فتهوح اسهالمی و اسهکان در
عراس و مناطق مفتوحه آغاز و با همکاری فعهال در دگرگهونیههای سیاسهی و اجتمهاعی
روزگار اسالمی به اوج خود رسید .مواضهع قبیلهه جعفهی در رویهدادهای تهاریخ اسهالم
در قرن نخست هجهری ،پیوسهتگی مسهتقیم بها چگهونگی اسهالم پهذیری ،سهکونت در
رفتاری قبیله گرایی آنها داشته است .خودداری بنی جعفهی از همراههی بها جنهبشههای
عصبیت عربی ،نزد این قبیله اسهت .در ایهن میهان مواضهع اشهرا

و رؤسهای قبیلههای،

جنگههاوران و برگزیههدگان ایههن قبیلههه افههزون بههر تیثیرگههذاری مسههتقیم بههر طوایههف و
خاندان های آن در جهتدهی دگرگونی های مههم اجتمهاعی و فرهنگهی تهاریخ اسهالم و
ایران نقش به سزایی داشت .اهمیت تاریخ نگهاری فرهنگهی و علمهی قبیلهه جعفهی اگهر
بیشتر از موقعیت سیاسی و اجتماعی آن نباشهد ،کمتهر از آن نیسهت .بها توجهه بهه آنکهه
بنی جعفی بیشتر در عراس و بویژه کوفه ساکن بودنهد ،شهناخت ابعهاد حضهور فرهنگهی
و علمی این قبیله وابسته به درک جریانهای فکهری و فرهنگهی موجهود در ایهن منهاطق
اسههت .بههر ایهههن اسهها

بزرگهههان و دانشههمندان جعفهههی دارای اندیشههه علمهههی و

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

اجتماعی -الهالحی و جریهان ههای عقیهدتی مشههور بیهانگر برتهری منهافع قبیلههای و
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مناطق مفتوحه و تیثیرپذیری از پیش آمدهای اجتمهاعی -سیاسهی و نظهام واره فکهری و

جهتگیری های ناهمسانی بودند و بیشترین پیوستگی آنها بها تشهیع و در جههت نشهر و
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توسعه معار

اهلبیت

بود.

منابع
ه احمد بن حنبل ،العلل و معرف الرجا  ،ریا

دارالخانی 1408 ،هه.

ه امین ،محسن ،اعیان الشیع  ،بیروت ،دارالتعار  ،بی تا.
ه ابن ابی الحدید ،شر نهج البالغ  ،قم :منشورات مکتبۀ المرعشی النجفی 1404 ،هه
ه ابناثیر ،عزالدین علی ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار لادر 1385 ،هه.
ه ابنابیالعالم (ضحاک) ،اآلحاد والمثانی ،بیجا ،دارالداری  1991 ،م.
ه ابناعثم ،احمد ،الفتو  ،بیروت :دار االضواء 1411 .هه.
ه ابن جوزی ،عبدالرحمن ،المنتظم فی تاریخ االمم و الملفو  ،تحقیهق محمهد و مصهطفی
عبدالقادر عطا ،بیروت :دار اعمال العلمیه 1412 .هه.
ه ابنحجر ،االصاب فی تمییز الصحاب  ،بیروت :دارالکتب العلمی  1415 ،هه.
ه ابنحزم ،جمهرۀ انساب العرب ،الثانی  ،بیجا :دارالکتب العلمی  1403 ،هه.
ه ابنخلدون ،عبدالرحمن ،العبرو ،...الثانی  ،بیروت ،دارالفکر 1408 ،هه.
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

ه همو ،العبر ،ترجمه عبدالحمیهدآیتی ،تههران :موسسهه مطالعهات وتحقیقهات فرهنگهی،
 13۶3هه.
ه ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت :دارالکتب العلمی  1410 ،ه.
ه ابنشبه نمیری ،عمر ،تاریخ المدین المنورۀ ،قم :دارالفکر ،بیتا.
ه ابنشهرآشوب ،مناقب آ ابی طالب ،نجف :مطبع الحیدری  137۶ ،هه.
ه ابنعساکر ،تاریخ مدین دمشق ،بیروت ،دارالفکر 1415 ،هه.
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ه ابنحبیب ،محمد ،المحبر ،بیجا :بینا ،بیتا.

ه ابنقتیبۀ دینوری ،االمام والسیاس  ،قم :منشورات الرضی 13۶3 ،هه.
ه ابنکثیر ،اسماعیل ،البدای والنهای  ،بیروت ،دارالفکر 1407 ،هه.
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التجاریه الکبری 1373 .هه.
ه ابنماکوال ،إکما الکما  ،قاهرۀ :دارالکتاب االسالمی ،بیتا.
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ه ابههن عبدربههه ،احمههد ،العقدالفریففد ،تحقیههق محمههد سههعید العریههان ،المکههان :المکتبههه

ه ابننجار ،ذیل تاریخ بغداد ،بیروت :دارالکتب العلمی  1417 ،هه.
ه ابنیونس ،عبدالرحمن ،تاریخ ،بیروت :دارالکتب العلمی  1421 ،هه.
ه البهانی ،ابو نعیم ،ذکر اخبار اصبهان ،بی نا :بریل 1934 ،م.
ه بخاری ،محمدبن اسماعیل ،التاریخ الکبیر ،دیاربکر ،المکتب االسالمی  ،بیتا.
ه بهالذری ،احمهد ،فتففو البلفدان ،بإشهرا

لجنههۀ تحقیهق التههراص ،بیهروت :دارالمکتبف

الهالل 1988 ،م.
ه همو ،االنساب االشراف ،بیجا :دارالمعار  1417 ،هه.
ه اخبار الدول العباسی  ،بیروت :دارالطلیع  ،بیتا.
ه حاکم نیشابوری ،ابوعبید ،تاریخ نیشابور ،ترجمه خلیفه نیشهابوری ،بهیجها :نشهر آگهه،
بیتا.

ه خطیب ب دادی ،احمد ،تاریخ بغداد ،بیروت :دارالکتب العلمی  1417 ،هه.
ه خلیف بن خیاط ،الطبقات ،بیروت :دارالفکر 1414 ،هه.
ه خوارزمی ،موفق ،المناقب ،قم :موسس النشر االسالمی 1411 ،هه.
ه خوئی ،ابوالقاسم ،معجم الرجا الحدیث  ،...الخامس  ،بیجا :بینا 1413 ،هه.
ه ذهبی ،شمسالدین محمد ،میزان االعتدا  ،بیروت :دارالمعرف  1382 ،هه.
ه همو ،سیر اعالم النبالء ،التاسع  ،بیروت :موسس الرسال  1413 ،هه.
ه زُبحیدی ،تاج العروس ،بیروت ،المکتب الحیاۀ ،بیتا.
ه سمعانی ،عبدالکریم ،االنساب ،بیروت :دارالجنان 1408 ،هه.
ه سهمی ،تاریخ جرجان ،الرابع  ،بیجا :عالم الکتاب 1407 ،هه.

قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسالم تا پایان خالفت امویان

141۶هه.

ه طبری ،محمد ،تاریخ األمم والملو  ،الثانی  ،بیروت :دارالتراص.1387 ،
ه طوسی ،محمد (شیخ طوسی) ،الفهرست ،قم :موسس النشر الثقاف .1427.
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ه لفری فروشانی نعمت اهلل ،کوف از پیدایش تا عاشورا ،تهران :مشعر.1391 ،
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ه حجری ،محمد ،مجمفو البلفدان یمفق وقباالهفا ،الثانیف  ،بهیجها :دارالحکمف الیمانیف ،

ه همو ،اختیار معرف الرجا  ،قم :آل البیت

1404 ،ه.

ه همو ،رجا  ،قم :موسس النشر االسالمی 1415 ،هه.
ه قمی ،حسن ،تاریخ قم :ترجمه حسن قمی ،تهران :تو .13۶1 ،
ه کندی ،محمد ،الوالۀ و القضاۀ ،قاهرۀ :دارالکتاب االسالمی ،بی تا.
ه محمد ،احمد والی ،معهفد المخطوطفات العربیف  ،ش  ،29الکویهت :له

،.393-404

1405ه.
ه مروزی ،نعیم ،الفتق ،بیروت :دارالفکر 1414 ،هه.
ه مزی ،یوسف .،تهذیب الکمال ،الرابع  ،بیروت :موسس الرسال  141۶ ،هه.
ه مقریزی ،تقی الدین احمد ،المواعظ و االعتبار ،قاهرۀ :مکتب مدبولی 1997 ،م.
ه منقههری ،نصههر بههن مههزاحم ،وقع ف صفففیق ،تحقیههق ،عبدالسههالم محمههد هههارون ،قههم:
ه نجاشی ،احمد ،رجا  ،الخامس  ،قم :مؤسس النشر االسالمی 141۶ ،هه.
ه واقدی ،محمهد ،فتفو الشفام ،تصهحیح عبهداللطیف عبهدالرحمن ،بیهروت :دارالکتهب
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

ه وکیع ،محمد ،اخبار القضاۀ ،بیروت :عالم الکتاب ،بیتا.
ه همدانی ،حسن ،صف جزیرۀ العرب ،ب داد :دارالشوؤن 1989 ،م.
ه همو ،االکلیل (کتاب العاشر) ،الثانی  ،بیروت :دارالیمینی  1408 ،هه.
ه یعقوبی ،ابن واضح ،تاریخ ،قم :مؤسس النشر و فرهن

اهلبیت

 ،بیتا.
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2۶

العلمیه 1417 ،هه.
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منشورات مکتبۀ المرعشی النجفی 1404 ،هه.
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