تحلیل نقش سیاسی ـ اجتماعی احنف بن قیس تمیمی
در تاریخ اسالم1
مریم سعیدیان جزی

2

چکیده
اشراف و رجال قبیللهای تحلت حمایلت حکلام و خلفلای املوی و سلاختار قبیللهای و
زمینههای فرهنحی ل جاهلی ،در دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی ،نقشلی ملرثری ایفلا
کردند .در این پژوهش نسبت میان یکی از این شخلیتها با تاریب تحلوالت اسلالمی
در قرن نخست هجری بررسی میشود.
احن بن قیس یکی از مشاهیر بنیتمیم است که منابع اسالمی اطالعات پراکنده و ضد
و نقیضی درباره او ارائه میدهند .بررسی ابعاد شخلیت احن و ارزیلابی گلزارشهلای
موجود پیرامون چحونحی و چرایی حضور وی و پیامدهای آن ،مسئله اصلی این پژوهش
به شمار میرود .سابقه حضور احن به صدر اسالم و فتوح اسالمی بلازمیگلردد .وی از
جمله رؤسای قبیلهای ،فرماندهان نظامی و مشاهیر عراق است که در بلره سکنا گزیلد
و به دلیل اتخاذ مواضع و ایستارهای متفاوت ،مورد توجه قرار گرفتله اسلت .شخللیت
احن نمونه بارز خاستحاه قبیلهای ،اندیشههای بلدوی و تفردطلبلی اسلت کله در ابعلاد
حیات اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی ریشه دوانده بود.
شیوه این پژوهش ،اسنادی ،توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسالمی و به
صورت مهالعه تاریخی انجام گرفته است .فایده این تحقیق از آن جهلت اسلت کله بلا
ارزیابی میزان همبستحی نقش انسان با تاریب ،بخشی از مسائل مهلم تلاریب اسلالم در
این دوران پاسب داده خواهد شد.
واژگان کلیدی :احن بن قیس ،تمیم ،فتوح ،بلره ،اشرافیت قبیلهای ،امویان.

 .1تاریخ دریافت14/5/14 :؛ پذیرش.14/1/30 :
 .3استادیار دانش اه اصنهان ،گروه تاریخ ،اصنهان ،ایران.
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فصلنامه علمی ا پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
ساال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214
صنحات 14 - 65

از بمله موضوعات مهم در بررسایهاای تااریخ اساالم باهویاژه در قارون نخسات
هجری ،تبییو بای اه و نقش نخب ان و اشرا

قبیلهای در تحوالت سیاسی و ابتمااعی

است .به نظر میرسد بخش وسیعی از علل و زمینههای ایو امر در قرن نخست هجری،
بست ی مستقیم با خاست اه قبایل و مصلحتاندیشیهای فردی اشارا

داشاته اسات .از

سویی بررسی نقش نخب ان بدون مالحظاه در مباحاث مهام و بنیاادی بامعاهشناسای
تاریخی عر

ا که در آن همه چیز بر محور قومیت و مننعت طلبی قرار گرفته ا مقدور

نیست .میتوان گنت رفتارهای عمومی ربال قبیلهای ،ترکیبی ناهم ون از غلبه فرهناگ
قومی ا قبیلهای ،مصلحتاندیشی سیاسی و تالش برای حنق و ارتقاای موقعیات خاود
ایجاد کرده بود .در ایو میان ،مواضع و بای اه یکی از شخصیتهای معرو

تاریخی و

نخب ان قبیلهای مورد توبه بوده است .با توبه به آنکه تاکنون پژوهشی درخور توباه
درباره نقش و بای اه احنف و تحلیل شخصیت وی ا به عنوان یکای از افاراد ماؤثر در
تاریخ اسالم و از نمایندگان اشرافیت قبیلهای ا صاورت ن رفتاه ،اهمیات ایاو تحقیاق
دوچندان خواهد باود .باا بررسای شخصایت احناف روشاو مایشاود کاه مواضاع و
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

دیدگاههای وی در حوزههای ابتماعی و سیاسی برگرفته از شرایط ابتماعی ،خاسات اه
قبیلهای ،روحیات حاکم بر فرهنگ قبیلهای و اندیشههای بدوی او بوده است.
درباره ایو موضوع ،پرسشهایی متعدد مطرح است؛ مانند ایوکه دالیل چرخشهاای
سیاسی احنف چه بود؟ چرا احنف نسبت به بنبشها و تغییرات ابتمااعی نظار مثبتای
نداشت؟ پیامدهای فردی و ابتماعی مواضع و ایستارهای احنف چه بود؟ تاا چاه حاد
رویکرد سیاسی و ابتماعی وی با تمایالت مذهبی او سازگار و همسو بود؟
ایو پژوهش بر آن است که باا تبیایو و توصایف شخصایت احناف و ارتبااط او باا
تحوالت تاریخی ،به پاسخهای مناسبی برای ایو پرسشها دست یابد .با توباه باه ایاو
امر میتوان گنات احناف از اشارا

و نخب اان قبیلاهای اسات کاه باا بهارهگیاری از

ظرفیتهای فرهنگ قبیلهای ،امکانات و قابلیتهای فردی و شرایط فرهن ی و ابتماعی
66

عراق ،در تحوالت تاریخی ایو قرن ،سهمی مؤثر اینا کرد .از ایورو دربااره موضاوعاتی
چون ابعاد مشارکت و همراهی احنف با فتاوح اساالمی ،مناسابات وی باا رویادادهای
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مقدمه

بهتگیری وی نسبت به تغییرات ابتماعی در ایو تحقیق بحث شده است.
پژوهشهای انجام شده و دانشنامههای اساالمی باه طاور مساتقل باه ایاو موضاوع
نپرداخته و تنها اخباری کوتاه ،روایی و پراکنده از حضور وی در برخای حاوادث ارائاه
دادهاند که البته دارای تناقضهای بسیاری است؛ اما رویکرد و هد

ایو تحقیاق ناهتنها

توصینی مناسب ،بلکه تحلیل شخصیت و ارزیابی اخبار است.
پژوهشهای اخیر در ذیل تحقیقات قبیلهمحور یا موضاوعات تااریخ اساالم در قارن

نخست هجری اشاراتی به حضور احنف در حوادث تاریخی داشتهاناد .در کتاا قبی ر ب
هبوتمیمبوبنقشبآنبدربتاریخباسامبوبایشان (سعیدیان ،)1213 ،اخباری درباره احناف در
پیرامون نقش قبیله تمیم آمده و در مقاله «نسب بنیتمیم» تنها به نام احنف اشاراتی شده
است (دانشنامه بهان اسالم :ج .)211 ،1در دایش بالمعارفبهدرگباسامی مدخل «احنف
بخش کوچکی از کتا

درسنامه عربی الوافداتبع یبالخ فاءباألمرویی  ،حضاور احناف

در شام را ا که در منابع متقدم آمده ا دوبااره روایات مایکناد (باسام محماد:3002 ،
دارالکتا

الثقافی) .مقاله «تشایع بصاره در قارون نخساتیو» (سالطانی ،تااریخ اساالم،

ش ،)11بدون توبه به زمینههای فرهن ی و ابتماعی و شخصیت احنف ،درصدد اثبات
شیعه بودن احنف است .کتا
امیر مؤمنان

اصرحاببامرامبع ری  ،احناف را در زماره یااران اماام

ناام بارده (نااظمزاده :1216 ،ج )131 ،1و نویسانده کتاا چهرشههرابدرب

حماس بکشهاب(پورامینی) ،بر تقابل احنف با قیام امام حسیو

تأکید میکند.

پژوهش پیش رو ،از پژوهشهای پیشیو فراتر رفته و ضمو توصیف و تبییو احناف،
به عوامل ،زمینهها و ابعاد مشارکت وی در حوادث مختلف و پیامدهای آن مایپاردازد.
روش تحقیق در ایو پژوهش ،بمعآوری اطالعات باه صاورت اسانادی و کتابخاناهای

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

بو قیس» (علی بیات ،1225 ،ج ،)2به توصیف ناقص زندگی وی بسانده شاوده اسات.

است که با شیوه توصینی و تحلیل تاریخی ،باا اساتناد باه مناابع اصالی در حاوزههاای
مختلف انجام میگیرد.
 .1خاستگاه و روحیات احنف

نامش ضحاک ا یا صخر ا (ابواثیر :1401 ،ج )61 ،1بو قیس بو معاویاه ،از اعارا
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عااراق ،مناساابات سیاساای او بااا دساات اه خالفاات ،علاال ،زمینااهها و پیاماادهای آن و

بود که به احنف شهرت یافت (ابوسعد :1222 ،ج.)66-64 ،2
درباره سال تولد احنف خبری در دسات نیسات؛ ولای از آنباا کاه در وفاد تمایم
نوبوان بود (همو ،)65 :میتوان گنت در اوایل بعثت به دنیا آمده اسات .دربااره محال
تولدش نیز گزارشی در دست نیست؛ اما با توبه به آنکه طاینه بنیسعد در شمال شرق
بزیر العر

و منطقه االحساء سکونت داشتند ،باید گنت خاسات اه نخساتیو احناف،

ایو ناحیه است (مسعودی ،بیتا  -الف.)240 :
بهرغم وسعت گزارشهایی که دربااره حضاور احناف در حاوادث پاس از رحلات
رسول اهلل

آمده ،اخبار قابل ارائهای درباره سابقه او موبود نیست .ابوسعد به نقل از

اسناد خود از احنف روایت میکند که از طریق فرستادة رسول اهلل

با اسالم آشنا شد

(ابوسعد :1222 ،ج65 ،2؛ انصاری :1403 ،ج .)312 ،1از گزارشهای اباوساعد معلاوم
میشود حضور احنف در مدینه در بریان وفد تمیم و در سال نهم هجاری باوده اسات
(ابوسعد :1222 ،ج .)21-26 ،2همو از ابوسیریو روایت مایکناد احناف در ساریهای
ا که معلوم نیست چه بوده ا حضور داشت (همو .)62-66 :شاید از ایو بهاات اسات
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

که برخی منابع مانند اسدبالغاهة ،نامش را در ذیل صحابه آوردهاند (ابواثیار :1401 ،ج،1
 )61و البته برخی دی ر تردید کردهاند و احنف را از تابعیو دانستهاند (دارقطنای:1115 ،
ج22 ،1؛ سمعانی ،بیتا :ج .)140 ،2احنف در سال  21و به قولی  23هجاری در مسایر
کوفه درگذشت (ابوقتیبه :1415 ،ج ،4بزء )25 ،10و کنار قبر یزید به خاک سپرده شاد
(ابوعبدالبر :1413 ،ج.)216 ،3
گزارشهای موبود درباره حضور دوبانبه بنیسعد تمیم در بریاان ردّه اتنااق نظار
دارند؛ اما در آن میان ،خبری قطعی که بیانگر همراهی یا مقابله احنف با مرتادان باشاد
موبود نیست (واقدی ،بیتا164-156 :؛ ابواعاثم :1411 ،ج .)414 ،1احناف در فتاوح
اسالمی مشارکت بدی داشت و پس از آن در بصره بود (ابوسعد :1222 ،ج.)14 ،2
در منابع اسالمی ،از وی با عناوینی چون دهاا عار  ،حلایم ،ساید العاراق ،عقاالء
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(ابوسعد :1222 ،ج66-65 ،2؛ ابواثیر :1401 ،ج ،)55 ،1ساید مُطااع (اباوقتیباه:1415 ،
ج ،)61-60 ،1دیودار (ابوعبدرباه :1251 ،ج ،)132 ،3باا ذکااوت و دارای فصااحت و
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عدنانی و منسو

به طاینه بنیمره از شاخه بنیسعد بو زید منا تمیم و مکنی به ابوبحر

اعتماد کرده و از مسانید اهل حدیثش دانستهاند (اباوقتیباه :1415 ،ج .)614 ،1احادیاث
کمی از احنف نقل شده (ابوسعد :1222 ،ج )12 ،2که گاه مورد اساتناده رباال شایعی
قرار گرفته است (طوسی66-25 :1211 ،؛ حلی.)41 :1213 ،
 .2مشارکت احنف در فتوح اسالمی

بخشی از موقعیت ابتماعی و سیاسای احناف باه سابب مشاارکت فعاال در فتاوح
اسالمی و پیروزیهای بسیاری است که باه واساطه او نصایب مسالمانان شاد .باهرغم
وسعت گزارشهای موبود درباره نقاش فعاال بنایساعد در نخساتیو فتاوح اساالمی
(بالذری )351 :1111 ،و با وبود تأکید متون اسالمی بر بای اه احنف به عنوان یکی از
روسای قبیلهای و سرداران فتوح (ابواثیار :1401 ،ج ،)544 ،3هایچ خبار دقیاق و قابال
نیست (ابوکثیر ،بیتا :ج .)12 ،4به قولی ،احنف در ایاو ایاام در مدیناه باود (اباواثیار،
 :1401ج )61 ،1و درباره اوضاع مرزهای شرقی با خلینه سخو میگنت (ذهبی:1413 ،
ج.)242 ،5
احنف در فت اهواز (اباوکثیار ،بایتاا :ج ،)15-14 ،4شوشاتر (طباری :1263 ،ج،5
 )3540-3521و اصطخر (مسکویه :1402 ،ج )320-331 ،1به عناوان یکای از راساای
قبیلهای ،بلوداران سپاه و مشاوران نظامی اشعری حضور داشت و ریاست تمایم بصاره
با او بود (ابواثیر :1401 ،ج .)540-521 ،2وی بخشای از اصانهان را فات کارد (قمای،
 :1261ص34؛ منتظرالقائم )35-32 :1222 ،و در زمره سرداران فتوح قام (قمای:1261 ،
 )24و کاشان قرار داشت (بالذری.)204 :1111 ،
مهمتریو و بربستهتریو اقدامات احناف در ایاام فتاوح مرباوط باه دوران خالفات
عثمان و مشارکت در فت فارس(20ق) ،تصر

طبسیو (هماو ،)201 :نیشاابور (حااکم

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

استنادی ،درباره حضور احنف در کنار مسلمانان تا پیش از فت شوش (11ق) در دسات

نیشااابوری ،)302-303 :1225 ،طااوس (ابااواعااثم :1411 ،ج ،)221-222 ،1شارسااتان
(ابوفندق ،)36-35 :1261 ،قهندز (ابواعثم :1411 ،ج ،)240-221 ،1پوشنگ (یعقاوبی،
 ،)310 :1113هرات (یعقوبی :1221 ،ج162-166 ،3؛ ط یفرةبهر بطیرا -131 :1414 ،
 ،)133مرورود (یعقوبی ،)321 :1113 ،طالقاان (ط یفرةبهر بطیرا ،)133-131 :1414 ،
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ننوذ کالم یاد شده است (ابوعبدالبر :1413 ،ج .)216 ،3مناابع عاماه در حادیث ،باه او

(طبری :1263 ،ج ،)3103-3101 ،5بوزبانان (بالذری )214 :1111 ،و مقابله با ترکاان
و هیاطله بود (ابوکثیر ،بایتاا :ج .)122-123 ،4باا توباه باه قارایو و شاواهد متعادد
تاریخی ،خبر ذهبی که احنف را به عنوان فاات سیساتان معرفای کارده (ذهبای:1405 ،
 ،)15ناپذیرفتنی و مردود است.
در موفقیتهای نظامی احنف ،دالیل متعددی دخیل بود که عبارتاند از:
 .1آگاهی از اوضاع سیاسی ایران :احنف از وضعیت داخلای ایاران ،دولات و ارتاش
ساسانی آگاهی داشت (واقدی ،بیتا .)312 :ایو امر ،خلینه دوم را بر آن داشت که باا او
درباره فت ایران مشورت کند (طبری :1263 ،ج 3540-3521 ،5؛ ابوبوزی ،بیتا :ج،4
.)326-325
 .3داشتو طرح و نقشه :سرعت موفقیاتهاای نظاامی احناف و پیاروزی مسالمانان
بیانگر آن است که برای پیشبرد اهدا

نظامی خود ،طرحی مشخص را دنباال مایکارد

(نک :ابوبوزی ،بیتا :ج .)40 ،5او نسبت به راهها و معابر مختلف اطالع داشات؛ ماثالً
مسیر خراسان را از بنو

ایران پیمود (گردیازی )332-336 :1262 ،و بارای ورود باه

سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

خراسان ،قهستان را برگزید (بالذری .)201 :1111 ،نقشه حضور نظامی مسالمانان را در
خراسان ترسیم کرده بود و موقعیت شهرها و قدرتهای محلای را خاو

مایدانسات

(نک :گیب ،بیتا.)30 :
 .2تعامل مناسب با اعرا

و ایرانیان :احنف در قالب رسم مواال عربی باا بخشای از

ارتش ساسانی و ایرانیان همپیمان شاد (ناک :باالذری )362-363 :1111 ،و از نیاروی
انسانی آنها برای توسعه قلمرو ارضی و مقابله با رقبای قبیلهای خاود بهاره بارد (ناک:
همو .)243 :همچنیو بخشی از بنیتمایم را کاه از زماان ساساانیان در اهاواز ساکونت
داشتند ،به همراهی با مسلمانان ترغیب کرد (ابواثیر :1401 ،ج.)543-542 ،3
 .4مهارت در حمله و غلبه :راهبرد احنف در خراسان ،به صورت سیاست حمله گاام
به گام و تعقیب و گریز بود (گیب ،بیتا .)31 :شهرهای بلاخ و مارو رود را باا صال و

20

هرات را با بنگ به دست آورد(ط یفرةبهر بطیرا  )133-131 :1414 ،و در شاهرهایی
چون تخارستان ،بوزبانان ،فاریا

و طالقان با ایجاد بن ی فرسایشای ،اتحااد امیاران

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:32 +0330 on Sunday November 28th 2021

فاریا

(بالذری ،)214 :1111 ،بلخ (ط یفةبهر بطیرا  ،)133-131 :1414 ،طخارساتان

تاکتیک تقسیم نیرو و حمالت چندبانبه اساتناده مایکارد و ساپاهیانش را در باهاای
مختلف مستقر مینمود (ط یفةبه بطیا .)133-131 :1414 ،
 .5تقویت همهبانبه سپاه :احنف از شاعران و خطباا ،بسایار اساتناده کارد و ضامو
ترغیب مسلمانان به بهاد ،زمینه افزایش روحیه و همدلی آنان با یکدی ر را فراهم آورد.
همچنیو با عنایت ویژه به نخب اان قبیلاهای (ناک :باالذری ،)214 :1111 ،از اقتادار و
همراهی آنان بهره فراوان برد (طبری :1263 ،ج.)3101 ،5
 .6تعامل دوسویه با دست اه خالفت مدینه :احناف در ارائاه گازارشهاای فتاوح باه
خلینه دوم ،نظرش را بلب کرد (اصنهانی )22 :1410 ،و امتیازات ویژهای برای بصریان
گرفت (طبری :1263 ،ج .)3540-3521 ،5او همچنایو باا فرمانادهان خلیناه ساوم در
خراسان همراهی کرد (ثعالبی :1216 ،ج.)424 ،1
اداره والیات تأمیو میکرد .احنف عالوه بر مسئولیتهاای نظاامی در اساکان اعارا

و

خاصه بنیتمیم در بصره و شهرهای خراساان مانناد بلاخ ،مارو (ناک :یعقاوبی:1113 ،
310-321؛ حموی ،بیتا ،ج )104 ،1و مارورود مشاارکت داشات (اباوحوقال:1245 ،
 .)126حضور او در کنار تمیم در خراسان ،سبب شاد ایاو قبیلاه در اداره والیاات نیاز
مشارکت کند (یعقوبی.)314 :1113 ،
بر ایو اساس میتوان گنت پیوند خاست اه قبیلهای احنف با دست اه خالفت مدیناه و
موقعیتی بربسته که اهل النتوح در بامعه اسالمی به دست آوردند ،باعث ارتقای اقتدار
و اثرگذاری بیش از پیش وی در تحوالت عراق شد .بر ایو اساس ،میان موقعیت احنف
در فتوح با بریانهای سیاسی ا ابتماعی عراق ،همبست ی مستقیمی وبود دارد.
 .3مناسبات سیاسی و مواضع احنف در برابر دستگاه خالفت

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

اسکان اعرا

در مناطق منتوحه ،بخش وسیعی از اهدا

خلنا را در عرصاه فتاوح و

اصااول تعاماال سیاساای از منظاار خاساات اه قبیلااهای عبارتانااد از :عاادم ثبااات رأی،
ضرورت مناسبات تبادلی مننعتمحور ،تنردطلبی و حنق اصالت قومی .به نظر میرساد
یکی از دالیل تعامل و همراهی احنف با هیئت حاکمه و خلنای وقت ،تأمیو ایو مهم و
افزایش توانمندی قبیلهای در رویارویی با پیشامدهای معاصر باود (ناک :طباری:1263 ،
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محلی در هم شکست (طبری :1263 ،ج .)3103-3101 ،5در رویاارویی باا دشامو ،از

برخاسااته از سااقینه ،بلااب حمایاات اشاارا

و روسااای قبیلااهای را از رمااوز اقتاادار

پیروزیهای سیاسی خود بر رقبا میدانست .از ایورو مواضع احناف در حاوزه مساائل
سیاسی محافظهکارانه بود (ابوعبدربه :1251 ،ج )151 ،3و چرخشهای سیاسی و عادم
تمکیو به تعهدات معمول ابتماعی ،بخشی از شخصیت سیاسی وی را تشکیل میداد.
در ادامه مناسبات وی با هیئت حاکمه (خالفت) در دورههای مختلف ماورد بررسای
قرار میگیرد .از آنبا برخی از حاکمان عراق مانند آل زبیر در چارچو

نهااد خالفات

قرار نمیگرفتند ،ایو گروه تنکیک و در مقالی دی ر بحث شده است.
الف) دوران خالفت عثمان

به نوشته ابواعثم ،احنف یکی از چند فردی بود کاه در مراسام کناو و دفاو اباوذر
شرکت کرد (یعقوبی .)321-322 :1113 ،اگرچه ایو کار ،برخال

دستور خلیناه ساوم

انجام شد ،اما گزارشی درباره مؤاخذه عثمان در دسات نیسات (اباواثیار)124 :1401 ،؛
بهویژه آنکه بازگشت ایو افراد به عراق ،بازتاا هاای ابتمااعی بسایاری داشات و در
تحریک احساسات عمومی علیه عثماان ماؤثر باود (اباواعاثم :1411 ،ج.)402-216 ،1
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

شاید بتوان گنت اعتبار و شهرت احنف در عراق ،نارضایتی عمومی از عثمان و هاراس
عمال خلینه از تحریک احساسات قبیلهای ،مانع عتا

احنف بوده است.

احنف از عالقهمندان به عثمان بود ،اما نسبت به اقدامات وی انتقااد داشات .اگرچاه
او در ایااام محاصااره در مدینااه حضااور داشاات (طبااری :1263 ،ج،)2121-2161 ،2
اما در گروه معترضاان و قااتالن عثماان قارار ن رفات (اباوشابّه :1410 ،ج- 1201 ،4
.)1322 ،1201
ب) دوران خالفت امام علی بن ابیطالب

بیعت احنف در آغاز خالقت آن حضرت و در مدینه صورت گرفت (طباری:1263 ،
ج .)2121-2161 ،5او شایست ی علی

برای اداره بامعه ،اتناق نظار هم اان ،بیعات

مهابران و انصار (ابواعثم :1411 ،ج )451 ،3و ضرورت وفاداری نسبت به خلینه را از
23

بمله دالیل بیعت با آن حضرت میدانست (همو .)462:باا ایاو حاال ،احتماال شایعی
بودن احنف ،مردود و ناپذیرفتنی است؛ چراکه مواضع و ایستارهای احناف در حاوادث
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ج .)113-110 ،6اهمیاات ایااو مقولااه از آن رو دوچناادان اساات کااه دساات اه خالفاات

قبیلهای با شیخوخیت عربی و اندیشههای بدوی بوده است.
یکم .نقش و جایگاه احنف در نبرد جمل

احنف در مسئله ناکثیو و نبرد بمل ،موضعی دوگانه داشت؛ از یاک ساو باا نااکثیو
اختال

داشت و از امام علی

کنارهگیری کرد ،از سوی دی ر فرمان به قتال زبیار داد.

ایو مسئله در ادامه بررسی میشود.
ـ همراهی نکـردن بـا امـام علـی

 :احناف تردیادی نداشات کاه علای

قاتال

عثمان نبوده است (ابواعاثم :1411 ،ج)451 ،3؛ ولای همراهای باا آن حضارت را هام
منید نمیدانست (طبری :1263 ،ج .)2123-2161 ،5پایش از نبارد بمال ،دو پیشانهاد
به علی

داد؛ یکی حضور در بنگ و همراهی با وی و دی اری خاودداری از بناگ

ایو است که با وبود سیاست احنف برای کنارهگیری ،علت طارح چنایو پیشانهادهایی
چه بود؟
به نظر میرسد اقدام احنف ،نوعی پیشگیاری از آسایبهاای بعادی و برخاساته از
مصلحتاندیشی فردی بود (مسکویه :1402 ،ج .)231 ،1زمانی به علی

گنته باود یاا

ابازه دهد دویست ننر یاریاش کنند ،یا ایوکه بدایی شاشهزار مارد بن ای را از او
دفع کند (ابواعثم :1411 ،ج .)462 ،3اما شاید مسئله کمی بدیتر از ایوها باشد! او در
حالی با امام مالقات کرد که حنظله سعدی ا ریاسات قبیلاهای بنایساعد ا باا نااکثیو
همراهی میکرد و در ببهۀ مقابل علی

قرار داشات (اباواثیار :1401 ،ج .)314 ،2باه

نظر میرسد احنف در مذاکره با امام ،بیشتر به دنبال افزایش اقتادار قبیلاهای خاود باود
(ابواعثم :1411 ،ج .)462 ،3شاید به همیو دلیل بود که امام علی

اقدام بنایتمایم در

پیروی از احنف را نشانهای از رفتار باهلی دانست (معتزلی :1226 ،ج.)53 ،1

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

و کنارهگیری که آن حضرت هیچکدام را نپذیرفت (اباواعاثم :1411 ،ج .)462 ،3ساؤال

افزون بر ایو و مطابق با اخبار موبود ،تمایالت عثمانی احنف (ابوقتیبه :1415 ،ج،1
 ،)61-60ش نتی از اختال

نظر صاحابه (یسااری ،)42-42 :1266 ،تردیاد نسابت باه

آنها (ابواعثم :1411 ،ج )505-504 ،3و ناتوانی در فهم علت ایو تقابل و نتیجه آن ،در
همراهی نکردن با علی

مؤثر بوده است.
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مختلف ایو دوران ثابت میکند ،شخصایت وی نماود عینای ترکیاب فرهناگ سیاسای

مواضعش با دی ر خونخواهان عثمان یکی نبود .شاید به ایو دلیل و تماایالت عثماانی
بنیسعد بصره (مساکویه :1402 ،ج ،)213-206 ،1نااکثیو از وی یااری خواساتند .اماا
احنف از پذیرش آن سار بااز زد (اباوقتیباه )61-60 :1211 ،و اقاوام و انصاارش را از
همراهی با ناکثیو پرهیز داد (ابوکثیر ،بیتا :ج .)350 ،4مهمتر از آن با چهاارهزار ننار از
تمیم (ابواعثم :1411 ،ج )451 ،3و به قولی ششهزار مرد بن ی ،از بصره خاارج شاد
(طبری :1263 ،ج .)2124-2161 ،5ایو اقدام ،زمینه تردیاد دی ار قبایال بصاره را هام
فراهم آورد (نک :دینوری .)144 :1160 ،برخی از دالیل ایو بدایی را بایاد در نیاات و
رفتار ناکثیو بستوبو کرد که عبارتاند از:
 .1فتنهبویی و تنرقهافکنی :احنف بیشتر از آنکه دعوی نااکثیو را در خاونخاواهی
عثمان از سر خیرخواهی و فضیلت بداند ،ناشی از مخالنت آنها با علی

مایدانسات

(ابوقتیبه :1211 ،ج.)61-60 ،1
 .3عدم ثبات رأی :به نوشته ابواعثم ،احنف در ایام اعتراض علیاه عثماان ،از عایشاه
پرسیده بود پس از عثمان با چه کسی بیعت کنند؟ او علی
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

مواضع آنها در مقابل علی

را پیشنهاد داد؛ اماا اکناون

بود (همو) .وقتی احنف دلیل ایو امار را پرساید ،گنتناد:

امروز چیزهای دی ری ظاهر شده که ما به آن عاالمتاریم (اباواعاثم :1411 ،ج-451 ،3
.)451
 .2تهدید امنیت بصره :ناکثیو بارای تاأمیو نیارو و تجهیازات باه بصاره آمدناد ،اماا
مشکالت عدیدهای را به وبود آوردند که راهی برای ببران آن نبود .احنف از اساتقرار
ناکثیو در بصره و سلب امنیت و آسایش آن اکراه داشت (همو.)462 :
 .4تبلیغات سوء :تهدید و ارعا

مردم و مجبور کردن آنها به بیعات ،سابب هاراس

عمومی شده و یکی از علل دوری احنف به شمار میرفت (دینوری.)144 :1160 ،
 .5حرمتشکنی :احنف ،اقدام ناکثیو در تحریک عایشه و مخنی کردن زنان خاود را
مورد سرزنش قرار میداد (یعقوبی :1221 ،ج.)112 ،3
24

 .6مشاااارکت در قتااال عثماااان :از منظااار احناااف ،نااااکثیو و از بملاااه عایشاااه
متهم به مشارکت در قتل عثمان بودند (اباواعاثم :1411 ،ج451-451 ،3؛ اباوعبادالبر،
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ـ مخالفت با ناکثین :احنف اعتقاد داشات عثماان باه نااحق کشاته شاده اسات؛ اماا

 .2اعتبار و فضایل امام علی  :احنف همچنیو اتناق نظر بر خالفت امام علای

و

بیعت مردم با آن حضرت را دلیل همراهی نکردن خود با ناکثیو میدانسات (اباواعاثم،
 :1411ج.)451 ،3
ـ صدور فرمان قتل زبیر :زبیر از رهبران ناکثیو بود که در بمل از آنها بدا شد؛ اما
در راه بازگشت توسط تمیمیها کشته شد (یعقوبی :1221 ،ج .)11 ،3مسعودی بر نقش
احنف در تحریک تمیم اشاره دارد (نک :مسعودی ،بیتا -

 :ج .)341 ،3طبری نیاز از

قول بون ا مصاحب احنف ا نقل میکند که گنات« :باه خادایی کاه باانم در دسات
اوست ،احنف قاتل زبیر است» (طبری :1263 ،ج .)2111 ،5شواهد دی اری نیاز وباود
دارد که نقش اصلی احنف را در ایو حادثه تأیید میکناد (هماو؛ اباواعاثم :1411 ،ج،1
 .)505-504به اعتقاد احنف ،زبیر در برپایی بنگ ،ایجاد ناامنی (اباوساعد :1222 ،ج،2
(طبری :1263 ،ج.)2121 ،6
دوم .نقش و جایگاه احنف در دو پیکار صفین و نهروان

پس از بمل ،احنف با امام علی

مالقات نمود و از اشتباهات گذشته خاود اظهاار

پشیمانی کارد (باالذری :1416 ،ج ،)111-112 ،3آنگااه بنایتمایم را باه بیعات باا آن
حضرت فراخواند (یساری .)42-42 :1266 ،ایو اقدام اگرچه در راستای محافظاهکااری
احناف و همساو باا خاسات اه قبیلاهای و مننعاتطلبایاش باود ،اماا از ساویی سابب
بازگرداندن ثبات به عراق و تقویت بای اه بنیتمیم شد.
احنف در بریان نبرد صنیو ،بصریان را به همراهی باا علای

و بناگ باا معاویاه

فراخواند (ابواعثم :1411 ،ج )555 - 554 ،1و خود مستقیماً عهدهدار ریاسات قبیلاهای
تمیم (ط یفة بو خیاط ،)142 :1414 ،ضبّه و بنیربا

بصره شاد (باالذری :1416 ،ج،3

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

 )110و تنرقهافکنی در میان مسلمانان و ریختو خون آنان نقشای اساسای داشاته اسات

 .)305وی در میدان نبرد ،عراقیها را به پایداری و مقاومت فراخواناد(ابوقتیباه:1211 ،
ج )132-111 ،1و در ادامه و برخال
 :1411ج )302-301 ،4و سپس ،انتخا
 :1416ج )220 ،3و حذ

بسیاری از راسای قبیلهای با حکمیت (ابواعاثم،
ابوموسی اشعری باه عناوان حکام (باالذری،

لقب امیرالمؤمنیو مخالنت کرد (یساری.)503-500 :1266 ،
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 :1413ج.)216 ،3

 .1بنیتمیم عراق ،احنف را به عنوان ریاست قبیلهای و خیرخواه قوم پذیرفتاه بودناد
و آسایش ،امنیت و آینده خود در گرو مصلحتاندیشیهای وی میدانستند.
 .3احنف سید مطاع بود؛ چنانکه پس از فراخوان و دعاوت وی ،بنایتمایم باا اماام
علی

بیعت کردند و همراه او به صنیو آمدند (یساری.)42-42 :1266 ،

 .2احنف بر ایو عقیده بود که اطاعت و همراهی با امام علی

فوایاد بسایاری دارد

(ابااواعااثم :1411 ،ج )505-504 ،4و مطالبااات و انتظااارات مااردم را تااأمیو ماایکنااد
(ابوبوزی ،بیتا :ج.)14 ،5
 .4یکی از مسائل مهم ،عصبیت عاراق و شاام باود .از نظار احناف ،معاویاه دشامو
عراقیهاست (یساری.)42-42 :1266 ،
با ایو حال ،وی پس از حکمیت ،از سپاه عراق بداشد و به بصره بازگشت (بالذری،
 :1416ج .)350 ،3بااا توبااه بااه آنچااه در مبحااث خااوارج خواهااد آمااد ،بایااد گناات
اندیشههای بدوی احنف با عقاید خوارج در حوزه سیاسی و تعامالت ابتماعی قرابات
بسیاری داشت و شکلگیری خوارج با دیدگاههای وی بیارتباط نبوده اسات .طباری و
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

ابوقتیبه درباره حضور احنف در بنگ با خوارج در نهروان سخو گنتهاناد (اباوقتیباه،
 :1211ج145 ،1؛ طبری :1263 ،ج.)2221-2261 ،5
ج) دوران خالفت امویان

نخستیو اقدام معاویه برای استقرار خالفت اموی ،تأکید بر روابط قومی ا قبیلاهای و
ایجاد اختال

میان مردم باود (طباری :1263 ،ج .)2456-2452 ،5از ایاورو دعاوت از

سران قبایل و دادن وعده و وعید به آنها بهتریو اقدام به شمار میآمد (هماو :ج-16 ،2
 .)11ایو کار از یکسو سابب ایجااد همبسات ی میاان مناافع قبیلاهای و سیاساتهاای
حکومتی میشد و از سویی اشرا

عربی را به عنوان نمایندگان حکومت در عرصههای

تصمیمگیری ،نظارت و هدایت امور به ننع امویان به خدمت میگرفت.
اگرچه در منابع اسالمی ،درباره گرایشهای سیاسای احناف ،اخبااری دقیاق وباود
26

ندارد ،اما از قرایو و شواهد تاریخی روشو میشود وی بیشاتریو مشاارکت سیاسای را
با امویان داشته و از سیاستها و اقدامات آناان حمایات کارده اسات .ایاو موضاوع از
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از مواضع احنف در صنیو ،چند نکته مهم وبود دارد که عبارتاند از:

و شدت تعامل امویان به اشرافیت قبیلهای را معلوم مایکناد .در ایوباا بخشای از ایاو
مناسبات و تعامالت احنف در ایو دوره ،مورد بررسی قرار میگیرد:
*تأئیــد امویــان :احنااف بااه تصاامیمات معاویااه رضااایت ماایداد و روش او را در
ادامه خلنای پیشیو و در راستای خواسته و اراده الهی مایدانسات (اباوعبدرباه:1251 ،
ج.)44 ،1
*همراهی با معاویه در تعیین جانشینی یزید :احنف در تعییو بانشینی یزیاد ،نقشای
مهم داشت و ضمو رایزنی با معاویاه (بااحق :1201 ،ج )214 ،1و همراهای باا یزیاد
(ابواثیر :1401 ،ج ،)501-502 ،2بر ایو عقیده باود کاه وی بهتاریو بانشایو خلناای
سلف است (ابوقتیبه .)123-161 :1211 ،خطابه احنف در وصف یزیاد چناان اهمیتای
داشت که معاویه دویست هزار درهم ،دویست لباس و یزید صدهزار درهم و صد لباس
یزید را تا شهادت امام حسو بو علی

به تأخیر انداخت و از اهل عراق برایش بیعات

گرفت (ابوقتیبه.)123-161 :1211 ،
* مشاور و معتمد دستگاه خالفت اموی :احنف از ربال معتمد اماوی در عاراق باه
شمار میرفت و کارگزاران و خلنای اموی به واسطه او اهادا

و برناماههاای خاود را

پیش میبردند (اباوعبدرباه :1251 ،ج .)310 ،3از بملاه عوامال مهام در تقویات ایاو
مناسبات ،روحیات حاکم بر اشرافیت قبیلهای و دیدگاههای سیاسای احناف باود .او در
محافل خاص و بلسات مشورتی امویان حضور مییافت (باحق :1201 ،ج )155 ،1و
در عزل و نصب عمال عراق مورد مشورت قارار گرفات (اباوکثیار ،بیتاا :ج.)232 ،1
همچنیو در واگذاری امارت عراق به خانادان زیااد (طباری :1263 ،ج )113-110 ،2و
تثبیت موقعیت آنها سهمی بسزا داشت (ابوبوزی ،بیتا :ج .)205 ،5برای مثال ،زماانی

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

به او دادند (ابوعبدربه :1251 ،ج .)342 ،3همچنیو معاویه با مشورت احنف ،بانشاینی

که زیاد والی عراق شد ،بلب رضایت مردم و مقابله باا دشامنان را باه او توصایه کارد
(باحق :1201 ،ج .)42-40 ،3همچنیو به استناد خبار باالذری ،پاس از مار

یزیاد و

تکاپوی ابوزیاد ،احنف و راسای قبیلهای مردم را به بیعت باا او فراخواندناد (باالذری،
 :1416ج .)211 ،2احنف کسانی را که از آل زیاد شکوه میکردند ،از نزد خود مایراناد

22
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سویی میزان ننوذ ابتماعی و اقتدار احنف و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات ابتمااعی

 .4مواضع احنف در رویارویی با جنبشهای دینی ـ اجتماعی

از بمله عوامل مؤثر در شکنندگی مقاومت علیه امویان ،اتحادیه اشارافیت عربای باا
دست اه خالفت و تعامالت دوسویه آنها برای دستیابی به اهدا

و منافع خود بود .از

آن میان احنف ،در تقویت پای اه امویان در عراق ،نقشی بسزا ایناا کارد .بادیهی اسات
تابعیت نظام قبیل ی از مواضع شیوخ خود ،روحیاه مصلحتاندیشای سیاسای احناف و
بهتگیری وی با گرایشهای عقیدتی و بنبشهای ابتمااعی ،در تصامیمات قبایال و
نخب ان عراق اثر مستقیم میگذاشت .ایو مقوله در کنار تشن فرهن ی عراق و سیاسات
ترغیب و تهدید امویان ،سبب افزایش اقتدار و مقبولیت احنف میشد (ابواعاثم:1411 ،
ج .)251 ،4احنف بیش از آنکه به بریانهای عقیادتی و سیاسای ،وابسات ی یاا تعلاق
خاطر داشته باشد ،نماینده طبقهای بدید بود که اشرافیت ،عربیگاری و نظاام قبیل ای،
ارکان آن را تشکیل میداد .برخی از ابعاد ایو موضوع با تأکید بر حوادث معاصار ماورد
بررسی قرار میگیرد.
* قیام امام حسین بن علی

 :حماسه کربال از مبانی ایماانی و ارزشهاای اخالقای

سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

نشأت گرفته و با بریان پرسابقه خاست اه قبیلهای ،در تعارض و تقابل بود که نسبت باه
آموزههای وحیانی و اخالق ،رویکردی سودان ارانه و دگراندیشانه داشت.
گستردگی و بامعیت ایو قیام و فساد حاکم بر بامعه فرصتی فاراهم آورد کاه اماام
حسیو

به احنف نامهای بنویسید و ضمو تأکید بر ضرورت قیاام علیاه ظلام و اقاماه

حق ،از او طلب یاری کند (طبری :1263 ،ج .)340 ،2اما احنف در پاساخ ،آن حضارت
را به خویشتوداری فراخواند (بالذری :1416 ،ج )162 ،2و خطا

به حاضاران قاومش

گنت :دوستی با آل علی  ،مایه خسران دنیا و آخرت است (ابوقتیبه.)41-41 :1415 ،
بدیو ترتیب ،او آشکارا قیام حسیو بو علی

را محکوم کرد.

*حرکت مختار ثقفـی :اگرچاه بنابش مختاار از کوفاه آغااز شاد ،اماا باه کوفیاان
اختصاص نداشت .شاید به همیو دلیل فرستادة خود را به همراه نامهای عازم بصره کرد.
21

واکنش احنف به ایو اقدام مننی بود و باالتر از آن و به استناد نوشته ابواثیار ،باا حالات
غضب ،فرستاده مختار را از نزد خود راند (ابواثیار :1401 ،ج .)344 ،4در توضای ایاو
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و ابازه همراهی بنیتمیم با آنها را نمیداد (طبری :1263 ،ج.)113-110 ،2

و تعارض داشت .از ایورو بدیهی بود نسبت به حرکت مختار ا که تلقی تقابل قومی ا
قبیلهای نیز از آن میشد ا نهتنها همراه نشود ،بلکه باا قارار گارفتو در ببهاه مخالناان
مختار ،زمینه شکست او را فراهم آورَد .باا در نظار گارفتو ایاو نکتاه کاه در آن ایاام،
قویتریو ببهه مخالف مختار ،اشرا

و راسای قبیلهای عراق ،قتله شهدای کاربال و آل

زبیر بودند ،وی چارهای بز پیوستو به یکی از ایو سه گروه نداشت .در نتیجاه تاربی
داد به مصعب بپیوندد و ضمو تقویت اتحاد و همدلی میان مخالناان مختاار (مساکویه،
 :1402ج ،)165-164 ،3در صحنه نبرد مذار در مقابل وی بجن د (ابواعثم :1411 :ج،6
 .)15پرسش ایو است که با توبه به تمایالت سیاسی و ماذهبی احناف ،دلیال دعاوت
مختار از وی چه بود؟ میتوان گنت فار از مدیریت تبادلی مختاار و تاالش وی بارای
بااذ

گااروههااای مختلااف (نااک :طبااری :1263 ،ج ،)615-612 ،1نقااش محااوری

در ایو دعوت مؤثر بوده است.
* تغلب آل زبیر بر عراق :احنف در مکه با عباداهلل باو زبیار بیعات کارد (بااحق،
 :1201ج )341 ،1و در بصره به مصعب پیوست (ابواثیر :1215 ،ج .)344 ،4برخای بار
ایو عقیدهاند که تمایالت عثمانیگری احنف ،رمز اصلی ایو اتحاد بوده است (ابوعبیده،
بیتا :ج)131-111 ،3؛ اما با کمی دقت روشو میشود اوضاع آشانته عاراق (دیناوری،
312-311 :1160؛ طباااری :1263 ،ج ،)450-425 ،2خاسااات اه قبیلاااهای احناااف و
مصلحتاندیشیهای وی از یکسو و سیاست آل زبیر در بذ

اشرا

و سران قبیلهای

از سوی دی ر ،سبب نزدیکی ایاو دو مایشاد (طباری :1263 ،ج .)104-100 ،2دالیال
تاریخی همراهی احنف با زبیریون ،فراوان است .موقعیت احنف در ایاو دوران تاا حاد
مشاوران ارشد و معتمدان مصعب ارتقاا یافات (اباوعبدرباه :1251 ،ج .)151 ،3ضامو

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

شیخوخیت عربی در بهتدهی و هدایت تحوالت ابتماعی و نناوذ احناف در عاراق،

ایوکه در میادیو نظامی به ننع زبیریون مشارکت کرد (بالذری :1416 ،ج )121 ،13و در
نبرد مذار از فرماندهان سپاه به شمار مایرفات (اباواعاثم :1411 ،ج .)315 ،6همچنایو
مصعب با رایزنی احنف ،خطر خوارج را از بصره دفع کارد (طباری :1263 ،ج-510 ،2
 .)511اما اوج وفاداری احنف به آل زبیر ،مشاارکت در دفاع فتناه بُنریاه (هماو :ج،1

21

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:32 +0330 on Sunday November 28th 2021

امر باید گنت احنف پیش از ایو نیز نسبت به قیام حسیو بو علی

موضع بیاعتناایی

ایو حال ،ابل مهلتش نداد و در بصره از دنیا رفت (ابوسعد :1222 ،ج.)61 ،2
*شورش خوارج :احنف از یک سو عصبیت قومی ا قبیلهای شدیدی داشت (طبری،
 :1263ج )113-111 ،1و از سوی دی ر ،یکی از مشاکالت حااکم بار عاراق را تسالط
قریش و سیاستهای آنها میدانست (نک :ابوقتیبه :1211 ،ج .)123-161 ،3از طرفای
تنردطلبی بدوی مانعی بدی در عدم ثبات و پایداری در برابر قدرت مرکازی باود کاه
نمود آن را میتوان در اندیشه خوارج و حتی احنف بو قیس بساتوبو کارد .قرابات
ایو دو (احنف و خوارج) در نبرد صنیو به خوبی آشکار شاد .اگرچاه مواضاع بعادی
احنف نسبت به خوارج تقابلی است ،اما باید توبه داشت سوابق و شخصایت تااریخی
احنف و مواضع وی در برابر تحوالت ابتمااعی معاصار معلاوم مایکناد وی عملکارد
نظامی خوارج را خطری بدی برای امنیت عراق و خاسات اه اشارا
اعرا

قبیلاهای و مناافع

میدانست .اما با توبه به آنچه درباره بای اه ابتماعی و گارایشهاای سیاسای

احنف بو قیس بیان شد ،میتاوان گنات همبسات ی خاسات اه قبیلاهای او باا افکاار و
اندیشههای بدویاش ،بر مننعتطلبی و برتریبوییهایاش تأثیری پررناگتر دارد .بار
ایو اساس ،ننوذ تاریخی احنف بهسان بای اه سیاسای و ابتمااعیاش ،ناهتنهاا بادی،
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

سرنوشتساز و بهت دهنده نبود ،بلکه فراتر از آن ،زمینه تقویت و شاکلگیری برخای
بریانهای مهم سیاسی ا ابتماعی را فراهم آورد که از آن بملاه مایتاوان باه بریاان
خاربیگری اشاره کرد.
نتیجهگیری

 .1زمینههای سیاسی ا ابتماعی حاکم برعراق و غلبه تعصبات قومی و قبیلهای باعث
شد گرایشها ،مواضع و ایستارهای احنف بو قیس تمیمی در پردهای از ابهاام تااریخی
باشد .آنچه معلوم است ایوکاه وی در رویااوریی باا پیشاامدهای مختلاف ،مواضاع و
ایستارهای متناوت و حتی تناقضگونهای داشت.
 .3نسبت میان برخی عناویو والقا

10

فضیلتگرا با شخصیت احنف به گونهای اسات

که ممکو است تصاور شاود ،بهاتگیاریهاای وی همساو باا آماوزههاای وحیاانی،
وظینهمدار و فضیلتگرا بوده است؛ اما به واقع گزارشها ،اقاوال ،خطاباههاا و مواضاع
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 ) 104-100و همراهی با مصعب در فراهم آوردن سپاهی برای بنگ با شامیان باود .باا

بیت

و همدلی با بریانهای رقیب آناان ،احتماال پاذیرش ایاو فرضایه کاه مبناای

مواضع و سیاستهای وی دینی بوده را رد میکند.
 .2شاید بتوان گنت امساک احنف در رویارویی با بریاانهاای سیاسای و ابتمااعی
برگرفته از دوراندیشی و در بهت همسویی با مصال عمومی باشاد؛ اماا دساتاوردهای
ناشی از ایو رویکرد و تقابل آن با آرمانهای ابتماعی و ایماانی و نقشاو بای ااه ایاو
تنکر در ظهور و بروز بسیاری از حوادث تاریخی ،بیاانگر حضاور فعاال یاک بریاان
تاریخی فعال و پویا در بامعه اسالمی است که در تعارض بدی با آموزههاای دینای و
سنت پیشوایان معصوم قرار دارد.
 .4نظام قبیل ی حاکم بر سنتهای ابتماعی ،تنردطلبی و غلبه اندیشههای بادوی در
آرای نخب ان قبیلهای ،سیاست دست اه خالفت اموی و تغییرات ابتماعی پس از ظهاور
باهلی همبست ی مستقیم ،عینی و مؤثری وبود داشته باشد .در نتیجه آرا واندیشههاای
احنف بو قیس در ظهور و بروز برخی بریانهای مهم سیاسی ا ابتماعی مانند خوارج
نقشی مؤثر اینا کرد.

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

اسالم ،سبب شد میان مواضع و ایستارهای اشرا

و راسای قبیلهای با فرهنگ و افکاار

11
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احنف در حمایت و همراهی با سیاساتهاای خالفات اماوی و رویاارویی او باا اهال

ا ابواثیر ،علی بو محمد (1215ق) ،الماموبفیبالتاریخ ،بیروت ،دارصادر.
ا ااااااااااااااااااااا (1401ق) ،اسدالغاهةبفیبمعشفةبالصحاه  ،بیروت ،دارالنکر.
ا ابواعثم ،ابومحمد احمد بو علی (1411ق) ،الفتروح ،تحقیاق :علای شایری ،بیاروت،
داراالضواء.
ا ابوبوزی ،عبدالرحمو (بیتا) ،المبتظمبفیبالتاریخباالممبوبالم و  ،تحقیاق :محماد و
مصطنی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب الع میة.
ا ابوحوقل ،محمد بو علی (1245ش) ،صور باالرض ،تربماه :بعنار اشاعار ،تهاران،
بنیاد فرهنگ ایران.
ا ابوسعد ،محمد (1222ق) ،الیبقاتبالمبش  ،بیروت ،دارصادر.
ا ابوشبّه ،عمر (1410ق) ،تاریخبالمدیبةبالمبور  ،تحقیق :فهیم شلتوت ،قم ،دارالنکر.
ا ابوعبدالبر ،یوسف (1413ق) ،اإلستیعاببفیبمعشفةباألصرحاب ،تحقیاق :علای محماد
بجاوی ،بیروت ،دارالجیل.
ا ابوعبدربه ،احمد (1251ش) ،العقدبالفشید ،قم ،دارالنکر.
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

ا ابوفندق ،علی (1261ش) ،تاریخبهیهق ،مقدمه :قزوینی ،تهران ،مروی.
ا ابوقتیبه ،عبداهلل بو سالم (1211ش) ،االمامةبوالسیاسة ،قم ،الشریف الرضی.
ا اااااااااااااااااااااااا (1415ق) ،عیونباالطبار ،قم ،الشریف الرضی.
ا ابوکثیاار ،ابوالنااداء (بیتااا) ،البدایررةبوالبهایررة ،تحقیااق :ابااوملحم و دی ااران ،بیااروت،
دارالکتب الع میة.
ا ابوعبیده ،معمر بو مثنی (بیتا) ،البقائضبجشیشوبفشزدق ،بغداد ،بینا.
ا اصنهانی ،ابونعیم احمد (1410ق) ،هکشاطباراصفهانب(تاریخباصفهان  ،تحقیاق :حساو
کسروی ،بیروت ،دارالکتب الع میة.
ا انصاری ،عباداهلل (1403ق) ،طبقراتبالمحردثی بهبصربهانبوالرواردی بع یهرا ،تحقیاق:
عبدالحق البلوشی ،بیروت ،الشسالة.
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ا باالذری ،احمااد (1416ق) ،انسررابباالشررشاف ،تحقیااق :محماادباقر المحمااودی ،قاام،
پاسدار اسالم.
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ا بیااات ،علاای( ،)1225مرردطوباحبررفبه ر بقرریسبتمیمرریبازدائررشهبالمعررارفبهرردرگب
اسامی(ج ، 7نشرمرکز دائره المعار

بزر

اسالمی.

ا پورامینی ،محمدباقر(1213ش) ،چهشهبهابدربحماس بکشها ،قم ،بوستان کتا .
ا ثعالبی ،عبدالملک (1216ش) ،تاریخبثعالبی ،تربمه :محمد فضایلی ،تهران ،نقره.
ا باحق ،عمرو (1201ق) ،البیانبوالتبیان ،بیروت ،ممتبةبالهالل.
ا باسم محمد ،باسم( ،)3002الوفراداتبع ریبط فراءباالمرویی  ،بای باا ،دارالکتاا
الثقافی.
ا حاااکم نیشااابوری ،محمااد بااو عبااداهلل (1225ق) ،ترراریخبنیشرراهور ،تربمااه :محمااد
نیشابوری ،تهران ،آگه.
ا حلی ،حسو (1213ق) ،الشجا  ،نجف ،الحیدریة.
ا ط یفة بو خیاط (1414ق) ،تاریخ ،تحقیق :سهیل زکار ،بیروت ،دارالنکر.
ا دارقطنی ،علی (1115م) ،هکشباسماءبالتاهعی  ،به اهتمام :بوران ضناوی ،بیروت ،بینا.
ا دینوری ،احمد (1160م) ،االطبراربالیروا  ،تحقیاق :عبادالمنعم عاامر ،قام ،الشاریف
الرضی.
ا ذهبی ،شمسالدیو محمد (1405ق) ،دو باإلسام ،بیروت ،األعلمی.
ا ااااااااااااااااااااااااا (1413ق) ،تراریخباالسرامبوبوفیراتبالمشراهیشبواألعرام،
تحقیق :عمر تدمری ،بیبا ،دارالکتا

العربی

ا رودگر ،قنبرعلی(بی تا) ،مدطوبنسببهبیبتمیمبدرکتاببدانشبام بجهانباسرامی(ج، 1
نشرموسسه دائره المعار

النقه االسالمی.

ا سعیدیان بزی ،مریم(1213ش) ،قبی بتمیمبوبنقشبآنبدربتاریخباسرامبوبایرشان ،قام،

تحلیل نقش سیاسی ا ابتماعی احنف بو قیس تمیمی در تاریخ اسالم

ا حموی ،یاقوت بو عبداهلل (بیتا) ،معجمبالب دان ،بیروت ،دارصادر.

کتابخانه اسالم و ایران.
ا سلطانی ،مصطنی(1212ش)« ،تشیع بصاره درقارون نخساتیو» ،مجلاه تراریخباسرام،
شماره.11
ا سمعانی ،عبدالکریم (بیتا) ،االنساب ،بغداد ،ممتبةبالمثنی.

12
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ا اااااااااااااا (1111م) ،فتوحبالب دان ،بیروت ،ممتبةبالهالل.

ا طوساای ،محمااد بااو حسااو (1211ق) ،الشجررا  ،تحقیااق :محمدصااادق بحرالعلااوم و
دی ران ،نجف ،الحیدریة.
ا قمی ،حسو (1261ش) ،تاریخبقم ،تربمه :حسو قمی ،تصحی  :باللالدیو تهرانای،
تهران ،انتشارات طوس.
ا گردیزی ،عبدالحسو (1262ش) ،زی باالطبارب(تاریخبگشدیدد  ،تصاحی  :عبادالحی
حبیبی ،تهران ،دنیای کتا .
ا گیب ،همیلتون (بیتا) ،فتوحاتباعشاببدربآسیا بمشکد  ،تربمه :حسیو احمدیپور،
تبریز ،اختر شمال.
ا مسعودی ،علی بو حسیو (بیتا  -الف) ،التببی بوباالششاف ،تصحی  :عبداهلل الصااوی،
قاهره ،دارالصاوی.
ا ااااااااااااااااااااااااا (بیتا -

) ،مرشوجبالرذهببومعرادنبالجرواهش ،تعلیاق و

ارباع :محمد عبدالحمید ،بغداد ،دارالرباء.
ا مسکویه ،ابوعلی احمد بو محمد (1402ق) ،تجاربباالمم ،تحقیق :ابوالقاسام اماامی،
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان 1214

تهران ،سروش.
ا معتزلی ،ابوابیالحدید (1222ش) ،ج وهبتاریخبدربششحبنهجبالباغ  ،تربمه :محماود
مهدوی ،تهران ،نشر نی.
ا منتظرالقائم ،اصغر (1222ش)« ،نخستیو فات اصنهان بعد از اسالم» ،مجلاه علمای ا
پژوهشی دانشمدهبادهیاتبوبع ومبانسانی ،دانش اه اصنهان ،شماره .15
ا ناظم زاده ،اصغر(1216ش) ،اصحاببامامبع ی ب(ج،)1بقم ،بوستان کتا .
ا واقدی ،محمد (بیتا) ،الشدّ بمعبنبذ بم بفتوحبالعشاق ،تحقیق :یحیی الجبوری ،بیروت،
دارالعر

االسالمی.

ا یساری ،نصر بو مازاحم (1266ش) ،پیمراربصرفی  ،تربماه :پرویاز اتاابکی ،تهاران،
انقال
14

اسالمی.

ا یعقوبی ،احمد (1221ق) ،تاریخ یعقوبی ،بیروت ،دارصادر.
ا اااااااااااااا (1113م) ،الب دان ،بغداد ،ممتبةبالمثنی.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 20:32 +0330 on Sunday November 28th 2021

ا طبری ،محمد بو بریر (1263ش) ،تاریخبالشسوبوالم و  ،تهران ،انتشارات بهان.

