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چکیده
انصار از عااصر اصلی مللمین و اهرمهای قدرت در صدر اسالم بودنود آنوان در وقوای
بعد از سقیفه کاار امام علی قرار گرفته و در حوادث مهو آن زموان ایشوان را یواری
دادند ،با این حا برخی از انصار از جمله بشیر بن سعد خزرجی و فرزنودش نعموان بون
بشیر والی کوفه در آستانه قیام امام حلین  ،موض متفواوتی در پویش گرفتاود ایون
پژوهش با روشی توصیفی -تتلیلی به بررسی عملکرد نعمان بون بشویر در مواجهوه بوا
کوفیان و حامیان امام حلین پرداخته است یافتههای پژوهش نشان میدهد نعموان
بن بشیر رفتاری دوگانه ،مبه و گاه متضاد دربرخورد با حووادث مختلود دوران حیوات
سیاسیاش داشته است وی در جریان ورود ملل بن عقیل به کوفه نیز بوا وجوود عودم
تمایل به خاندان علی  ،در مقابل کوفیان موض قاطعی اتخاذ نکرد و برای آرام کوردن
جو سیاسی تاها به ایراد خطبه اکتفا کرد متتوای این خطبه نشان میدهود تلواهل یوا
تعلل رفتاری او از ی سو ریشه در وضعیت انصار پ از پیامبر و تعصبات قبیلهای و
از سوی دیگر ریشه در مافعتطلبی شخصی و تمایل او به کلب قدرت داشت
کلیدواژهها :انصار ،بشیر بن سعد ،قیام عاشورا ،ملل بن عقیل ،نعمان بن بشیر.
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 49 - 29

انصار در زمان پیامبر

و پیس از ایشیان همیواره از تصیمیمگیرنیدگان الیلی در

حوادث سیاسی ،نظامی و اجتماعی محسوب میشدند .بیشتر انصار طرفدار امام علی
و مورد اعتماد وی بودند و در جنگ های جمل و لفین در کنار ایشان بودند و امیام را
به عنوان خلیفه برحق قبول داشتند .با این حال برخی از انصار از بیعت با امام علیی
سرباز زدند که مهمترین آنها پدر و پسری لحابی از قبله خزرج بودند .بشیر بین سیعد
از رهبران انصار در سقیفه که در نهایت رأی سرنوشتساز او در کنیار اجمیاع ظیاهری
اوس و خزرج زمینه ساز بیعت با ابوبکر شد .دیگری نعمان بین بشییر بیود کیه پیس از
ماجرای قتل خلیفه سوم به عرله سیاست گام نهاد و در این زمینه خط مشیی رفتیاری
دوگانه ای در پی

گرفت .وی از جمله والیان اموی بود که در دفاع از حاکمیت امویان

و پیشگیری از قیام امام حسین

در زمان حضور مسلم بین عقییل ،در مسیجد کوفیه

سخنرانی کرد .تضاد رفتاری نعمیان بیی

از هیر جیای دیگیری در ایین خطبیه نمیود

یافته است .سخنان دو پهلو و و منفعت طلبانه او فالله زیادی با سیاستهای تنید راییج
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

امویان داشت زیرا او در تالش بود تا منافع خوی
این رو نرم

را در آن وضع مبهم حفظ نماید .از

و عدم جدیت او در برخورد با معارضان ،خشیم طرفیداران امیوی کوفیه

برانگیخت و برای جلوگیری از روند روبه رشد بیعت با مسلم ،از یزید خواستند تا او را
عزل کند.
هد

اللی این پژوه

تحلیل رفتارهای تعلل آمیز نعمان بن بشیر در برخیورد بیا

کوفیان و مسلم بن عقیل است .ریشه این دوگانگی و تعلل رفتاری نعمیان را مییتیوان
ناشی از شخصیت و ویژگی های فردی ،خطوط فکری نعمان ،نحوه ارتباط

با خالفت

و از سویی شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه اسالمی به ویژه شهر کوفه بعد از
مرگ معاویه و خأل قدرت بعد از او دانست.
الزم به ذکر است که منابع در رابطه با عملکرد و شخصیت نعمیان اطالعیات انیدک
30

ولی مهمی به دست می دهند .این کمبود اطالعات سبب شده تاکنون پژوه

کاملی در

این مورد نگاشته نشود .مقاله حسن خانی (1393ش) با عنوان «بررسی نق

بشییر بین

سعد و پسرش نعمان در حوادث لدر اسالم» تنها پژوهشی است که بیه ایین موضیوع
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درآمد

لرفاً به نق

بشیر و فرزندش در حوداث تاریخی پرداختیه اسیت .از ایینرو واکیاوی

شخصیت ،خطوط فکری و من

سیاسی نعمان را بهعنوان کارگزار حکومیت امیوی در

این برهه حساس زمانی ضروری به نظر میرسد.
زندگینامه نعمان بن بشیر

شخصیت و ویژگیهای فردی در بستر مکانی و زمانی شکل میگییرد و تحیتتییثیر
شرایط اجتماعی و فرهنگی رشد میکند .شخصیت و خطوط فکری نعمیان نییز زائییده
شرایط حساس فکری سیاسی و اجتماعی آن زمان می باشد .بنابراین جهت درک بهتر از
علل رفتاری نعمان الزم است نگاهی به زندگی و زمانه وی داشته باشیم بهویژه آنکه در
آن برهه اهمیت خاستگاه قومی و خاندانی عامل مهمی برای تعرییف جایگیاه افیراد در
جامعه بودهاست.
نعمان بن بشیر اولین مولیود انصیار بعید از هجیرت ،چهیارده میاه بعید از هجیرت
پیامبر

به مدینه متولد شد (طبیری401 /2 ،؛ ابین سیعد .)122/ ۶ ،برخیی بیه دلییل

تولدش را قبل از هجرت پیامبر

ذکر کرده اند (ابن سعد .)122/۶ ،کنیه او ابوعبداهلل،

پد رش بشیر بن سعد و مادرش عمره بنت رواحه خواهر عبداهلل بن رواحه از بنیحارث
بود (ابن سعد .)122/۶ ،پدر نعمان ،بشیر بن سعد ،از انصار و از تیره بنىمالک از خزرج
مدینه بود (ابن عبدالبر .)172/1 ،بشیر از بیعتکنندگان با پییامبر

در عقبیه دوم بیود

(ابن سعد402/3 ،؛ ابن خیاط .)4۶/1 ،او در بدر و احد و بعضى از پیکارهای دیگر نییز
حضور داشت (ابن عبدالبر .)172-173/1 ،بشیر بن سعد در سال  7از سوی پیامبر
به همراه  30تن بهسوی بنى درّه در فدک گسیل شد ،اگرچه همراهان بشیر پیروزیهای

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

روایتهای بسیار درباره پیامبر

که از او شنیدهاند ،سن او را بیشتر میدادند ،بنابراین

کسب کردند  ،ولیی وی در میانیه پیکیار چنیان مجیروح شید کیه همراهیان  ،ناامیید از
زنده بودن

به مدینه بازگشتند (واقدی723/2 ،؛ بالذری ،انساب االشرا  .)379/1 ،وی

در همان سال در میموریت دیگری به منطقه جناب  -جایگاه بنى غَطَفان  -بیه غنیائمی
دست یافت (واقدی727 /2 ،؛ ابن سعد120/2 ،؛ طبری.)308/2 ،

31

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:48 +0330 on Sunday November 28th 2021

توجه کرده است در این مقاله به ریشهیابی علل حوادث و تعلل نعمیان توجیه نشیده و

بیعتکننده انصار با خلیفه اول بود (ابن سعد182/3 ،؛ بالذری ،انساب االشرا 244/1 ،؛
ابن عبدالبر .)173-172/1 ،انصار از ترس تسلط قری

و تنزل جایگاه اجتماعی خود و

شواهد مشکوک همچون ماجرای یوم الخمیس و کارشکنی در اعزام سهاه اسامه از سوی
مهاجران در سقیمه جمع شده و از فضایل و قدرت شمشیر خود سخن راندند (طبیری،
220 /3؛ ابن اثیر .) 325 /2 ،در سقیفه رأی بشیر به عنوان یکی از روسای بیانفوذ انصیار
در انتخاب خلیفه تیثیرگذار بود .او خالفت را از قری
از نزاع و اختال

میدانست و انصار را بیه دوری

با مهاجران میىخوانید (طبیری221 /3 ،؛ ابین قتیبیه .)27 /1 ،حیس

حسادت و رقابت بشیر نسبت به سعد بن عُباده (بزرگ خزرجیان) و پسرعمه خود ،کیه
برای امارت بر انصار در سقیفه بنىساعده تالش مىکرد ،در شیتاب او بیرای بیعیت بیا
ابوبکر بى تیثیر نبود و به همین دلیل در سقیفه مورد نکوه

حباب بن منذر قرار گرفت

(طبری .)223-221 /3 ،طبق برخی روایات وی تمایل به بیعت با امام علیی

داشیت

چنانکه پس از احتجاج با امام گفته بود « :اگر در سقیفه حاضیر بیودی و سیخنان تیو را
میشنیدیم دو تن هم با تو در اینباره مخالفت نمیکردند» (ابن قتیبیه29 /1 ،؛ ابین ابیی
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

الحدید .)12/۶ ،بشیر بن سعد از سهاهیان خالد بن ولید در فتوحات عیراق بیود کیه در
سال  22در ناحیه بانقیا در عینالتمر (غیرب کوفیه و نزدییک انبیار) بیر اثیر جراحتیى
درگذشت و در همان ناحیه به خاک سهرده شد (واقدی1۶5/2 ،؛ بالذری ،فتوح البلدان،
 ،304/2ابن عبدالبر .)173/1 ،وی از معدود کسانى بود که در مدینه ،خواندن و نوشیتن
مى دانست (ابن سعد402/ 3 ،؛ بالذری  ،فتوح البلدان )583/3 ،و از قول او احادیثى بیان
شدهاست (الفهانی398/1 ،؛ ابن عبدالبر.)173/1 ،
نعمان فرزند بشیر ،خطیب ،شاعر و همچون پدرش از بزرگیان لیحابه و از راوییان
احادیث پیامبر

و نیز از اسناد مورد اعتماد مورخان بیود (زرکلیی دمشیقی.)3۶ /8 ،

وی دارای طبقه و منزلت روایی بود و از همین رو همچون لحابی دیگر لحابه رسول
خدا
32

 ،مورد اعتماد رجالیون اهل سنّت است .در میان رجالیون شیعى ،شیخ طوسی او

را در شمار الحاب و راویان پیامبر
وی حدود  142حدیث از پیامبر

آوردهاست .طبق منابع حدیثی شییعی و سینی
نقل کردهاست (عزیزی و سایرین.)143 ،
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مهمترین نق آفرینی بشیر بن سعد در ماجرای سقیفه بنیساعده ،بهعنیوان نخسیتین

آنان شد .وی که از طرفداران عثمان و منحرفان از امام علی

بود (ابین ابیی الحدیید،

 ،) 77/4پس از قتل خلیفه سوم پیراهن خونین او را برای معاویه در شام برد که تبدیل به
یکی از ابزارهای نمادین تبلیزاتی معاویه برای ایجاد فتنه بر ضد علیی
 .)5۶2/4به نوشته ابن خلدون «همه با علی

شید (طبیری،

بیعت کردند جز عده ای که تیخیر کردند

و ازجمله آنان نعمان بود که به شام رفت» (ابن خلدون .)214/1 ،نعمان در جنگ لفین
در مقابل امام علی

جنگید (منقری .)448/1 ،او فرمانیده یکیی از غیارات معاوییه در

حمله به عراق بود .با تشکیل خالفت اموی نعمان از کارگزاران و مدافعین آنیان شید و
پس از عبدالرحمن بن حکم ،از طر

معاویه حاکم کوفه شد (طبری .)315/5 ،نعمان در

زمان روی کار آمدن یزید همچنان والی کوفه و از فرماندهان وی باقی ماند (طبیری/5 ،
 .)338موضع گیری نعمان پس از قتل خلیفه سوم و پیوستن وی به معاویه باعث شد که
منابع برای او گرای

عثمانی قائل شوند (ابن سعد122/۶ ،؛ ثقفی کوفی .)449/2 ،نعمان

تا زمان خالفت مروان بن حکم زنده بود و در آن ایام در کسیوت امیارت بیر حمیو،
مردم را به بیعت با عبداهلل بنزبیر فراخواند ،امّا اهل حمو با او مخالفت کردند .پس از
سرش از تن جدا شد (ابن سعد122/۶ ،؛ ابن عبد البر1500/ 4 ،؛ ابن عساکر2۶0 /57 ،؛
ابن کثیر.)2۶3/8 ،
نعمان از قتل خلیفه سوم تا ورود مسلم به کوفه

رفتار سیاسی دوگانه و مبهم از سوی برخی بزرگان لیحابه بعید از رحلیت رسیول
ناشی از جو سیاسی حاکم بر جامعه اسالمی بود .دعیوای جانشیینی پییامبر
شکا

اولیین

و اولین رقابت میان مسلمانان بر سر قدرت بیود .در ایین مییان قیدرت انصیار

تحت الشعاع یک سری اهد

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

آن او مجبور به فرار شد و در نهایت در سن  ۶4سالگی به دست مردم حمو کشیته و

سیاسی و رقابتهای قبیلهای قرارگرفت .حضور پررنیگ

انصار در جنگهای لدر اسالم سبب بروز کینههای قری

نسبت به آنان شد .از سوی

دیگر تحرکات و کارشیکنیهیای برخیی مهیاجرین قبیل از رحلیت پییامبر

باعیث

سردرگمی در محاسبات قدرت نزد بزرگان انصار شد و نهایتاً تعجییل و عیدم ارزییابی
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نعمان بن بشیر در ابتدای تشکیل خالفت اموی به این جناح پیوست و حامی منیافع

مهاجرین در کنار سلطه نظریه قریشی بودن خلیفه و اختالفات میان اوس و خزرج کیه
برخاسته از ساختار نظام قبیله بود ،زمینههای به خالفیت رسییدن ابیوبکر را در سیقیفه
فراهم ساخت .در واقع پیشگویی پیامبر

درباره بییمهیری نسیبت بیه انصیار پیس

از خود (بالذری ،انساب االشرا  )53/ 4 ،به وقوع پیوسیت و بیا کنیار گذاشیته شیدن
از جریان تعیین جانشینی در سقیفه اسیباب دوری آنیان از عرلیه حکومیت و قیدرت
رقم زده شد.

توده انصار در کنار امام علی

قرارگرفته بهجز چند نفیر تمیامی آنهیا بیا حضیرت

بیعت کردند .حمایت انصار از امام علیی
عد نانی و شمالی به کاه

در کنیار خصیومتهیای ریشیهدار عیرب

قدرت سیاسی انصار انجامید .پس از ماجرای سقیفه در دوره

خلفای نخستین ،منصب مهمی به انصار وا گذار نشد .خلیفه دوم گامی به سوی احییای
رقابتهای قبیله ای برداشت و باعنوان کردن سابقه در اسالم و برتری دادن مهاجرین بر
انصار در تقسیم بیت المال آن را عملی ساخت .قتل مشکوک سعد بن عباده از رهبیران
انصار ،گامی دیگر در جهت محدودیت و کیاه

قیدرت انصیار در زمیان خلیفیه دوم

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

بود .نمود دیگر سیاست ضید انصیاری خلیفیه دوم عیدم حضیور فیردی از انصیار در
شورای تعیین جانشینی بود .بخش های مالی و دادن منالب به بنی امیه در زمان خلیفه
سوم روند افزای

قدرت این خاندان را تسریع کرد .در مقابل کینیه ایین گیروه نسیبت

انصار به دلیل جنیگ هیای لیدر اسیالم ،نفیوذ انصیار و قیدرت آنیان را بیه لیورت
چشمگیری کاه

داد.

با آغاز قدرت یابی معاویه و روی کار آمدن اموییان و بیه دنبیال آن احییاء تعصیبات
قبیلهای و جاهلی ،انصار بی

از هر زمانی مورد کینهورزیهای قری

قرار گرفتنید .در

این میان معدودی از انصار برای رهایی از این محدودیتهای سیاسی و کسیب منیافع،
خود را به جناح اموی نزدیک کردند .از معدود چهرههای سیاسی فعال انصار در زمیان
خلفای سه گانه و ابتدای کار امویان بشیربن سعد و سهس پسرش نعمان بودند.
34

منابع در مورد جایگاه و منالب نعمان بن بشیر در زمان خلفای سیهگانیه اطالعیات
چندانی نمیدهند .موضع گیری وی در ماجرای قتیل خلیفیه سیوم شیاهدی بیر ارتبیاط
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درست حوادث منجر به تشکیل اجتماع سقیفه توسط این گروه شد .مبیانی مشیروعیت

به نعمان می دهد تا نزد معاویه در شام ببرد .پیراهن خونین عثمان زمینهساز روییدادهای
بعدی برای ایجاد فتنه و شورش علیه امام علی

شد .معاویه مردم را جمع کرده و بیر

منبر رفت ،پیراهن را به آن ها نشان داد و احساسات آنها را بیرای خونخیواهى عثمیان
تحریک کرد (طبرى5۶2/4 ،؛ ابن عساکر177، /50 ،؛ ابن اثییر ،الکامیل فیی التیاریخ/3 ،
192و277؛ ذهبی.)541/3 ،
نعمان بن بشیر تنها انصاری و لحابه ای بود که در جنگ لفین در جبهیه معاوییه و
در مقابل امام علی

قرار داشت .معاویه با وجود ییک لیحابه در سیهاه

توانسیت

بهعنوان یک گزینه تبلیزاتی برای مشروعیت خود بسیار سود ببرد .در همین جنگ انصار
در کنار امام علی

قرار داشتند و نعمان برای گفتگو با فرمانده انصاری سهاه علیی

قیس بن سعد عباده فرستاده می شود .وی انصار را به قتل عثمان ،عیدم کمیک بیه وی،
شرکت در جمل و لفین در جهت مقابل معاویه متهم و اینکه بعد از قتل خلیفیه سیوم
انصار نباید با امام علی

بهعنوان خلیفه بیعت میکردند .قیس فرمانده سهاه علی

او

را به عنوان شخصی فریفته شده مورد خطاب قرار داده و در پاسخ به او گفیت« :انصیار
پیامبر
در پی

علیه کفار است» (منقری.)449-448 /1 ،
گرفتن عملکرد دوسویه از جلوه های بارز رفتاری نعمان بیودهاسیت کیه در

زنذگی سیاسی وی به چشم می خورد .پیشینه تزلزل وی در مواجهیه بیا امیام علیی
به عنوان سفیر معاویه به خوبی بیارز اسیت .وی در مقابیل امیام علیی

موضیعگییری

نامشخصی داشت ،برخوردی دوگ انه که حاکی از ماهیت رفتیاری نامشیخو و تزلیزل
درونی وی بود .امام علیی

بیه او فرمیود :آییا از عشییره خیود بهتیر راه هیدایت را

پیموده ای؟ انصار همه به من ملحق شده اند تو چرا با معاویهای؟ جز چند نفر کیه یکیی

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

هرگز در کنار معاویه نخواهند بود .جنیگ در کنیار علیی

همچیون جنیگ در کنیار

تو باشی باقی در خدمت من هستند ،نعمان ناگهان میموریت خیود را فرامیوش کیرد و
تزییر ماهیت داد و عنوان کرد «آمده ام در خدمت شما باشم و امییدوار بیودم وسییلهای
فراهم شود تا به خدمت شما برسم ،دنبال للح و سازش بین شما بودم و اگر نظر شما
غیر از این است در خدمت شما هستم و هر جا بروید میآیم» .او چند ماه در کوفه بود

35

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:48 +0330 on Sunday November 28th 2021

نزدیک وی با عثمان است ،بهطوریکه همسر عثمان نامهای همراه با پیراهن خونین وی

شد ،اما با وساطت خویشاوندان

آزاد شید (همیان؛ ابین ابیی الحدیید.)301-302/2 ،

سردرگمی های فکری و درونی نعمان نهایتاً با حضورش در غیارات معاوییه بیه ناحییه
«عین التمر» پایان مییابد (طبری133/5 ،؛ ثقفی کیوفی451/2 ،؛ ابین اثییر ،الکامیل فیی
التاریخ275/3 ،؛ ابن ابی الحدید.)303 -304 /2 ،
خطبه نعمان در کوفه

آشفتگی و سردرگمی کوفه با مرگ معاوییه و روی کیار آمیدن یزیید بیی

از بیی

خودنمایی می کرد .حضور مسلم بن عقیل و بیعت پرشور هواداران امیام حسیین
وی وضع را برای حزب امو ی (وابستگان سببی ،نسبی و نیز اشرا

بیا

و بزرگانی که منافع

خود را در حمایت جریان اموی دنبال میکردند) پیچیدهتر کرد و آنان خواسیتار شیدت
عمل حاکم کوفه برای پاییان دادن بیه ایین غائلیه بودنید (طبیری35۶-355/5 ،؛ زکیی
لفوت30-31/ 2 ،؛ ابن اعثم35/ 5 ،؛ خوارزمی .)28۶/1 ،این در حالی بود کیه نعمیان
بن بشیر به عنوان والی اموی شهر تنها به ایراد خطابه ای بدون هییر گونیه اقیدام عملیی
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

جدی اکتفا کرد .محتوای خطبه نعمان در بیشتر منابع تاریخی با عبارات مختلف ،یکسان
آمده است .در این خطبه وی پس از حمد و ثنای خدا چنین میگوید:
«ای بندگان خدا از خدا بترسید و به سوی فتنه و تفرقه شتابان نباشید که سبب هالک
مردان و ریختن خون ها و غصب اموال میشود .من باکسی که بیه جینگم نیایید جنیگ
نمی کنم و به کسی که به من حمله نیارد حملیه نمیی بیرم بیه شیما ناسیزا نمییگیویم،
تحریکتان نمی کنم ،به سعایت و گمان و تهمت اعتبیار نمیینهیم ولیی اگیر باطنتیان را
بنمایید و بیعت خوی

را بشکنید و با پیشوایتان مخالفت کنید ،بیه خیدایی کیه جیز او

خدایی نیست تا وقتی شمشیر به دستم باشد به شما ضربت میزنم اگرچه از میان شیما
یاوری نداشته باشم .امیدوارم میان شما کسانی که به حق پایبندند ،از آنها که باطیل بیه
هالکتشان میکشاند بیشتر باشند» (طبری .)35۶-355/5 ،خطبه نعمان نمود بیارزتری از
3۶

نرم

و باز هم بی تفاوتی او نسبت به شرایط موجود است .این موضع گیری هیواداران

اموی را به خشم آورد و از او برخورد قاطعانه تری خواستند .از جمله عبداهلل حضیرمی
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و بعد به عین التمر میآید (ثقفی کوفی .)447/2 ،در آنجا توسط مالک بن کعب دستگیر

قاطعتری انجام دهد (طبری133/5 ،؛ ثقفی کوفی451/2 ،؛ ابن اثیر ،الکامل فیی التیاریخ،
275/3؛ ابن ابی الحدید .)303 -304 /2 ،او کیه از تسیاهل و عیدم سیختگیری نعمیان
نسبت به هواداران مسلم برآشفته ،مخالفت خوی

را چنین بیان مییکنید« :ای امییر بیا

این گونه سخنی که تو گفتی مخالفان دست از مخالفت خود برنمییدارنید چیاره آنهیا
منحصر به جنگ است زیرا این گونه بیانات تهدیدآمیز رویه مردم ناتوان اسیت» .نعمیان
پاسخ داد « هرگاه من در اطاعت از فرمان خدا در ردییف مستضیعفین و ناتوانیان باشیم
دوستتر میدارم که از خدا نافرمانی کنم» (طبری.)35۶/5 ،
خطبه مذکور که بیشتر جنبه تهدید لفظی برای ترسیاندن کوفییان بیود ،میورد انتقیاد
هوادران اموی قرار گرفت .این خطبه از جهت بیان سیاسیتهیای کلیی و مؤلفیههیای
اساسی خالفت و نیزآشکار ساختن موضع تسامحگرایانه و نرم
مخالفان بنیامیه و بحران کوفه حائز اهمیت است .واکن

والی کوفه نسیبت بیه

نعمان نسبت به حرکت مسلم

بن عقیل ،عدم برخورد عملی و بیاعتنیایی بیود (ابین کثییر .)15/8 ،از ایینرو بیهنظیر
میرسد خطبه او تحتفشار هواداران حکومت بنیامیه ایراد شدهباشد (عابدین.)57 ،
ضعیف نعمان و ناتوانی او در قلع وقمع هیواداران مسیلم را شیرح دادنید و عیزل او و
گماشتن شخو تواناتری برای اداره امور را خواستار شدند .با زیادشدن نامههیا ،یزیید
نعمان را عزل و ابن زیاد را به حکومت بصره و کوفه گماشت و او را بیرای مقابلیه بیا
مسلم میمور کرد (طبری.)358-357/5 ،
تعلل و تسامح نعمان در برخورد با وقایع کوفه خوشایند و مطلوب هیواداران امیوی
نبود و به زعم آنان این نشانه ضعف یا ناتواتی ظاهری و تعمدی نعمان بود که در نتیجه
آن شرایط مساعدی برای افزای

آمار بیعتکنندگان با امام حسین

و تقویت حرکت

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

اشرا

و طرفداران بنی امیه برای یزید نامه نگاری کردند و وضع کوفه و موضعگیری

مسلم بن عقیل در کوفه مهیا شد .وقایع بصره و حضور نماینده امام در آنجا شاهدی بر
این مدعاست که اگر از همان ابتدا حاکمیت کوفه برعهده عبیداللّه بن زیاد بود ،ارسیال
نامهها و بیعتها به این گستردگی نبود .همزمان بیا اعیزام مسیلم بین عقییل بیه کوفیه
فرستاده دیگر امام نزد بزرگان بصره حضیور یافیت و بیه دلییل حاکمییت اختنیاقآمییز
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که بعد از ایراد خطبه با لحنی معترض از او میخواهد تا بیا مخالفیان بنییامییه برخیورد

335؛ ابن کثیر157 /8 ،؛ ابن اعثم .) 37 /5 ،حضور و تحرکات مسلم بین عقییل تقریبیاً
مهار اوضاع را از دست والی خارج کرد به طوریکه عبیداهلل بیرای در امیان مانیدن بیا
چهره ای پوشیده وارد شهر شد و زمانی که به داراالماره رسید نعمان بیه گمیان حضیور
امام حسین

گفت « :تو را به خدا ،از این جا دور شو ،من امانتى را که در اختیار دارم،

به تو تسلیم نمىکنم و نیازى هم به کشتن تو ندارم» (ابن اعیثم .)39/5 ،پیارادوکس بیه
کار رفته در این عبارات مهر تیییدی بر من

سیاسی میبهم نعمیان بیود کیه در نهاییت

موجب عزل او از کوفه شد.
در ادامه به علل و ریشه های رفتارهای محتاطانه نعمان بن بشیر در برخورد با حرکت
مسلم بن عقیل و تعلل و عدم سختگیر ی نعمان نسبت به جریان ضید امیوی در کوفیه
پرداخته خواهد شد.

 -1وابستگی قبیلگی

تحلیل رفتاری و شخصیتی نعمان بدون در نظر داشتن تعصبات قبیلهای قابلبررسیی
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

نیست .وابستگی نسبی و قبیلهای عامل مؤثری در تصیمیمگییریهیای جامعیه آن زمیان
محسوب میشد ،بهطوریکه نعمان انصاری نمی توانست چشیم بیر جایگیاه قبیلیهای و
انصاری خود ببندد و تنها به دنبال منافع و امیال شخصی باشید .کینیههیای شخصیی و
تیرگی روابط میان نعمان بن بشیر و یزید ازجمله عوامل تعلل وی در مواجهه با وقیایع
کوفه است (شریف القرشیی .)350 /2 ،بیا وجیود آنکیه نعمیان را نمییتیوان طرفیدار
سرسخت انصار دانست ،اما تحقیر انصار را نیز برنمیتافیت .یزیید از انصیار بیه علیت
یییاری و همراهیییشییان در جنییگهییای پیییامبر

و کشییتار بزرگییان قییری

کینییه

عمیقی داشت .وی از کعب بن جعیل خواست انصار را هجو کنید ،امیا او نهیذیرفت و
گفت« :تو مرا پس از ایمان ،به شرک فرا میخوانی .من قومی کیه رسیول خیدا

را

یاری کرده اند ،بد نمی گویم و برای این کار اخطل شاعر مسیحی را به او معرفیی کیرد»
38

(ابن عبدربه.)170/ ۶ ،
با این وجود اخطل اشعاری را در هجو آنان سرود و در این اشعار انصار را همردیف
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عبیداهلل در این شهر کاری از پی

نبرد (طبرى357 /5 ،؛ بالذرى ،انسیاب االشیرا /2 ،

و کرامت معرفی کرد .او انصار را به ترس در هنگام جنگ متهم کرد و شر

و مجد را

به قریشیان و پستی را به انصار نسبت داد .نعمان بن بشیر از این هجوییات برآشیفت و
خشمگین نزد معاویه رفت و ضمن شکایت ،درخواست کرد تا اخطل را مجازات کنید.
چون خبر به اخطل رسید ،به سرعت به یزید پناه برد و گفت :این همان خبری است که
از آن می ترسیدم .ییزیید از اخیطیل نزد پدرش شفاعت کرد و به او پنیاه داد و معاوییه
هم با ادعا که «راهیی بیر پینیاه ابیی خیالد ی ییعنی یزید ی نیسیت» از او درگیذشییت.
ایین میوضوع بر نعمان گران آمد و پیوسته با یزید دشمنی می ورزید (ابین عبدربیه/۶ ،
170-171؛ شاوی.)117 /2 ،
هد

بیه سیبب آگیاهی از نتیایج

نعمان از عدم درگیری مستقیم با امیام حسیین

نامطلوب این رویارویی بود .نعمان نمی خواسیت بیا ایین درگییری چهیره اجتمیاعی و
قبیله ای خود را مخدوش کند .بازتاب اجتماعی این تقابیل مییتوانسیت تبعیات بسییار
نامطلوبی در قبیله و خاندان وی داشته باشد.

نعمان بن بشیر باوجود تمایل های عثمانی و ضد علوی (بالذری ،انساب االشرا 3 ،
بی احترامی و جسارت نکیرد و حتیی رفتارهیا و

 )158/هیر گاه آشکارا به اهلبیت

گفتارهای پراکنده در حمایت از خاندان پیامبر
معاویه در مواجهه با امام علی

خود را ملزم به رعایت ادب میدید .نعمان بین بشییر

در چندجا نیز در رویارویی با امام حسین
ی امام حسن

بیان کرد .چنانکه او در مقیام سیفیر

با احترام با ایشان مواجه شده بود:

در مناظره ای با معاویه به این نکته اشاره میکند کیه بیا بیه خالفیت

رسیدن عثمان ،ابوسفیان دست حسین

را گرفته و همیراه خیود بیه بقییع مییبیرد و

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

 -2احترام به اهلبیت پیامبر

میگوید « :ای اهل قبر! شما با ما بر سر حکومت و خالفت جنگیدید ،ولی امروز بدنتان
در زیرخاک است و حکومت در دست ماست» و حسیین

در پاسیخ او فرمیود« :ای

ابوسفیان! عمری از تو گذشته است ،چهره ات زشت باد .آنگاه دست خود را کشید و به
مدینه آمد و اگر نعمان بن بشیر نبود ،چهبسا حسین

به قتل میرسیید» (طبرسیی/1 ،
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یهودیان دانست و به عیبجویی از آنان مردمی اهل زراعت و کشاورزی و نه اهل جود

ی از نواده امام حسین
حسین بن علی

 ،محمد بن علی بن حسین

نقلشدهاست« :همیراه جیدّم

پیاده به سوی زمین آن حضرت خارج شدیم .در میان راه نعمیان بین

بشیر را سوار بر قاطری دیدم .وی پیاده شد و به حضرت حسین

گفت :سوار شو یا

اباعبداهلل! آن حضرت نهذیرفت و او همچنان وی را سوگند میداد تا اینکه آن حضیرت
فرمود :همانا تو مرا به چیزی که دوست ندارم مکلف ساختی ولی من برای تو حیدیثی
را می گویم که مادرم فاطمه

برای من گفتیه اسیت» (رازی دوالبیی .)137،نعمیان در
نزد میا از فرزنید بجیدل (یزیید)

گفتاری دیگر اذعان میکند« :دخترزاده رسول خدا
محبوبتر است» (ابن قتیبه دینوری ،8/2 ،بیهقی.)50 ،
ی نعمان بن بشیر با اهلبیت پیامبر

در میا جرای بازگشیت اسیراء کیربال از شیام

نیییز بییا احتییرام برخییورد کییرده اسییت (خییوارزمی82/2 ،؛ طبییری4۶4/5 ،؛ ابومخنییف،
.)214-215/1
در مجموع نعمان در برخورد با خاندان رسالت همواره با احترام و تواضیع برخیورد
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

میکرد .بی شک این نوع رفتار و عملکرد در قبال اهلبیت

جایگاه و مقام واالی این خاندان دارد .در اینجا سؤالی به ذهن خطور میکنید کیه چیرا
نعمان انصاری با وجود آگاهی از مقام امام علی

متمایل به حیزب امیوی مییشیود؟

آن هم در شرایطی که جو مدینه علیه خلیفه سوم بود .نعمان نه تنها با امام علی

بیعت

نکرد بلکه با پذیر ش خطر ،پیراهن خلیفه را به شیام بیرد و محیرک جرییانهیای ضید
حکومت علوی شد .به دلیل کمبود منابع ،به ویژه در مورد نزدیکیی او بیا خلیفیه سیوم،
نمیتوان عملکرد او را به طور لریح و دقیق بررسی کرد .با اینحیال نعمیان بیهعنیوان
راوی حدیث با آگاهی از جایگاه و ویژگییهیای امیام علیی
روایات با مقالد و منافع خود وقو

بیه عیدم همسیوی آن

کامل داشت ،بهگونهای که علیرغم عدم تمایل به

تداوم خالفت یزید ،نمیخواست تا خالفت به خاندان علی
40

داللت بر آگاهی نعمان از

برگردد (شریف القرشی،

 .)349/ 2پس می توان چنین برداشت کرد که الطکاک منافع او با حکومت عدل علوی
باعث گرای

به جناح اموی شد.
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 ،409مجلسی.)78/ 44 ،

ساختار قبیلهای جزیره العرب بر مبنای پیوندهای خویشاوندی شیکل گرفتیه بیود .در
این ساختار ارزشهای قبیله ای حاکم بود و رفتارهیا بیر اسیاس آن سینجیده مییشید.
شناخت پیوندهای خویشاوندی از آن رو اهمیت دارد که نشیان دهنیده وابسیتگیهیا و
روابط قبیله ای است .از آنجا که بسیاری از رفتارهای فردی در بستر ارزشهیای حیاکم
بر قبیله ،مفهوم می یابد لذا شناخت این پیوندها جهت تحلیل و درک رفتارهیای نعمیان
بن بشیر ضروری به نظر میرسد.
پیوند خویشاوندی میان نعمان و مختار در نحوه رفتار وی نسبت بیه همراهیان امیام
حسین

مؤثر بود .مختار داماد نعمان و والی وقت کوفه بود ،وی بهعنوان ییک شییعه

انقالبی و از مخالفان بنی امیه ،در حوادث سیاسی و اجتماعی زمیان خیود نقی

مهمیی

داشت .پس از ورود مخفیانه در  5شوال سال  ۶0هجری به کوفه ،مسیلم بین عقییل در
منزل مختار ثقفی اقامت گزید (بالذری ،انساب االشرا 77 /2 ،؛ ابن اعثم33/ 5 ،؛ شیخ
مفید ) 41/2 ،و تا قبل از ورود غیرمنتظره عبییداهلل بیه کوفیه در منیزل او بیود (طبیری،
 .) 3۶2/5مختار از بزرگان شیعه و دارای موقعیت اجتماعی ممتازی بود ،مسلم با علم به
مختار فرستاده امام حسین

را گرامی داشت و از اولین اعیان و اشرافی بود که رسیماً

با او بیعت کرد (ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ.)3۶ /4 ،
شیعیان به دیدار مسلم که در خانه مختار ثقفی بود می شتافتند و مسلم با حفظ تدابیر
امنیتی نامه امام حسین

را برای آنان می خواند و از آنان بیعت میگرفت و مردم را به

روشنگری دعوت و مفاسد بنی امیه و فضایل اهلبیت

را بیازگو مییکیرد .میردم در

جلسات مسلم حضوری پرشور می یافتند و بزرگان کوفه نیز مردم را به بیعیت و اعیالم
وفاداری فرامی خواندند (طبری355/5 ،؛ ابن اعیثم34/5 ،؛ ابینقتیبیه دینیوری.)231/1 ،

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

جایگاه مختار و نیز وفاداری او به امام حسین

خانه وی را بیرای سیکونت برگزیید.

مختار در این مراحل در کنار مسلم بود و روند بیعت مردم را با جدیت دنبال مییکیرد.

بی تردید تا زمان حضور مسلم در خانه مختار ،نعمیان بین بشییر متعیرض او نمییشید
(شریف القرشیی .)349/2 ،از سیوی دیگیر مختیار بیه عنیوان دامیاد نعمیان ،مطمئنیاً از
شخصیت وی آگاه بود و در دامن زدن بیه تردیید و تعلیل وی نقی

مهمیی داشیت و

41
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 -3پیوندهای خویشاوندی

تییدابیر دوراندیشییانه نعمییان را از اقییدام جییدی علیییه مسییلم بیین عقیییل بازداشییت.
وی با شناخت روحیه منفعت طلبانه و قدرت طلبی پدر زنی  ،وی را نسیبت بیه آینیده
حکومت یزید مردد ساخت .شاید تصویرسازی مختار از آینده نامشخو خالفت یزیید
بن معاویه و احتمال پیروزی حرکت امام حسین

برای نعمان بن بشیر ،دلیل دیگیری

برای عدم اتخاذ سیاست سرسختانه و خشن نسبت به مخالفان خلیفه شد .بهطیوریکیه
نعمان در پی آگاهی از عدم لالحیت یزید برای خالفت ،با اندیشه دستیابی بیه مقیامی
در حکومت انقالبی پی

رو ،موضعی سهل انگارانه نسبت به شرایط جدید اتخیاذ کیرد

(عابدین.)59 ،53 ،
 -4کسب قدرت سیاسی

کسب موقعیت سیاسی و تالش در جهت نزدیکی به پایگاههای قدرت از مهیمتیرین
اهدا

نعمان بن بشیر بو د ،به همین سبب درگییر و دار گیرداب حیوادث بیا سینج

موقعیت طر های درگیر با جناحی که احتمال توفیق بیشتری داشت همسیاز مییشید.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

سردرگمی و ابهام قدرت در کوفه بعد از مرگ معاویه و مخالفیت میردم ایین شیهر بیا
خالفت یزید ارزیابی موقعیت برتر را برای نعمیان دشیوار سیاخت .وی در ایین برهیه
زمانی با عدم اطمینان از جایگاه و منصب خوی

با توجه به تیرگی روابط

جدید ،نسبت به حضور مسلم بن عقیل در کوفه واکن

با خلیفیه

شدیدی نشیان نیداد و بعید از

ورود عبیداهلل بن زیاد به کوفه شهر را ترک کرد (طبری359 /5 ،؛ شیخ مفید.)43/ 2 ،
نعمان به عنوان یک انصاری با تمایل به معاویه جایگاه قبیله و نژادی خیود را دچیار
خدشه و آسیب کرد به همین سبب در میموریت آرامسازی اعتراضهای مردم مدینه در
آستانه واقعه حره ،سخنان

مورد قبول قرار نگرفت (طبیری481/5 ،؛ بیالذری ،انسیاب

االشرا 321/ 5 ،؛ ابن کثیر .)23۶/ 8 ،هرچند کسب مزایا و منافع اغواکننده و چشمگیر
در دستگاه سیاسی معاویه این بدنامی را برای نعمان قابل توجیه میکرد و حتی موجیب
42

احیاء و بازسازی موقعیت عشیرهای وی میشد.
رفتار دوگانه و مبهم نعمان در کنار معاویه آشکار می شود .سیاست معاویه در مواجهه
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سخنان و موضیع او ،شیرایط را بیرای نعمیان پیچییدهتیر کیردهبیود .مختیار بیا اتخیاذ

میگوید« :حسین بن علی

مردی است کمخطیر و امییدوارم خیدا او را بیهوسییلهی

کسانی که پدرش را کشتند و برادرش را بیکس گذاشتند از پی
دارد و حق بزرگ و قرابت محمد

بردارد ،نسبت بیزرگ

 ،چنان می بینم که مردم او را به قیام وامیدارنید،

اگر به او دستیافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت میکنم» (طبری.)323/5 ،
سیاست و تالش معاویه در راستای حفظ اسالم اموی و برای جلیوگیری از جیدایی
امویان از بدنه اسالم بود .وی در جایی به امام حسین

گفته بود« :ای برادرزاده گمان

می کردم در سر اندیشه بد می پروری ...من دوست دارم که این کار در روزگار من باشد
که قدر تو را بشناسم و از آن درگذرم ولی بییم آن دارم کیه گرفتیار کسیی شیوی کیه
به اندازه فواق شتر هم تو را امان ندهد» (ابن ابی الحدید .)409/18 ،نعمان بیا آگیاهی از
دیدگاه و موضع معاویه ،بعد از شهادت امام حسین

به یزید خاطرنشان مییکنید کیه

معاویه به کشتن او راضی نبود (خوارزمی.)۶7/2 ،
البته معاویه موضعی سیاستمدارانه داشته و برای جلیوگیری از قییام امیام حسیین
مطمئناً از شیوه های پنهانی استفاده میکرد .نعمان بیا پییروی و آشینایی باسیاسیتهیای
ورود ابن زیاد از کوفه خارج میشود .پسازآن نیز شاهدی بر موضعگیری منفی وی در
قبال اهلبیت پیامبر

در منابع به چشم نمیخورد.

سیاست فریبکارانه معاویه رویارویی آشکار بیا امیام حسیین
معاویه میدانست که ریختن خون امام حسین

را تیکیید نمییکیرد.

با آن جایگاه بلنیدی کیه در دل امیت

دارد ،موجب بدنامی امویان شده و در میان آنان شکا

ایجاد میکند .با توجیه بیه ایین

مسائل ،وی با پیروی از سیاست معاویه ،برخورد جدی بیا امیام حسیین
امویان نمی بیند و سیاست مالیمی را در پی

را بیه نفیع

میگیرد .ازاینرو نعمان با بهرهبیرداری از

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

رفتاری معاویه ،از اعمال خشونت و برخورد جدی با امام حسیین

پرهیزکیرده و بیا

شیوه های پنهانی و نیرنگ آمیز می کوشد تا از خطر مسلم بین عقییل و امیام حسیین
بکاهد .این در حالی است که سیاستهای خشونتآمییز یزیید و موقعییت متزلیزل وی
برای نعمان ،منفعت چندانی نداشت (طبری348 /5 ،؛ شیخ مفید42/ 2 ،؛ دینیوری8 /2،؛
ابن کثیر15۶/8 ،؛ ابن اثیر.)23/4 ،
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با امام حسین

را میتوان از البهالی ولیتنامه وی یافت .معاویه خطاب به پسیرش

ضحاک بن قیس فهری از دشمنان بنی امیه ،برای سرنگون کردن امویان همداستان شد و
چون در آن هنگام والی شهر حمو بود ،اهل آنجا را برای بیعت با ابن زبییر ییا خیود
فراخواند ،اقدامی که خود بیانگر چهره ای دیگر از نعمیان پییر بیود (ابین سیعد29/ 5 ،؛
طبری122/۶ ،؛ ابن کثیر 245/8؛ ابین عبیدالبر .)149 /4 ،درنهاییت بیا قتیل ضیحاک و
شکست زبیریان وی از حمو متواری شد و در نهایت توسط خالد بن عیدی الکالبیی
در روستای بیرین یکی از روستاهای حمو به قتل رسید .این حادثه پس از واقعه مرج
راهط اواخر سال  ۶4هجری قمری اتفاق افتاد (ابن عبدالبر1500/4 ،؛ مسعودی.)77/3 ،
گرای

نعمان بن بشیر به ابن زبیر در راستای اهدا

منفعیت طلبانیه وی بیهخیوبی

قابل تحلیل است .ابهام قدرت بعد از مرگ یزید بن معاویه که ناشی از انتقال قیدرت از
شاخه سفیانی به مروانی بود ،نعمان را بر آن داشت تا به دنبال پایگاه قدرت جدید برود.
از سوی دیگر سین زییاد وی و نداشیتن پایگیاه و حماییت مردمیی و قبیلگیی اجیازه
قدرت نمایی در لباس فرد مدعی خالفت را به او نمییداد ،بیه همیین دلییل حضیور در
جریان ابن زبیر نهتنها منافع وی را تیمین میکرد ،بلکه حمایت مردم حجیاز و مدینیه از
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

قیام ابن زبیر فرلتی به نعمان بن بشیر می داد تا از طرفی با بازسازی چهیره خیود نیزد
انصار وجاهت قبیلگی خود را احیاء کند و مرهمیی بیر زخیمهیای ناشیی از اهانیت و
کینههای بنیامیه به انصار باشد.
این موضع نعمان بیانگر ضعف ظاهری و تحلیل فکری او از حوادث پیی

رویی

بود .درمجموع نگاه منفعتطلبانه و مصلحت جویانه نعمان بن بشیر عامل مهمی در عدم
برخورد جدی او با حرکت مسلم بن عقیل در کوفه بود .این موضیع گرچیه خوشیایند
هواداران حکومت اموی نبود ولی افزای

آمار بیعت کنندگان با امیام حسیین

را در

پی داشت و چه بسا اگر نعمان عزل نمیشد کوفه بار دیگر شاهد شکلگیری حکومیت
اهلبیت

بود.

درباره علل رفتارهای دوگانه نعمان در آن شرایط بحرانی میتوان به موارد زییر نییز
44

اشاره کرد:
 -عدم مهار وضع کوفیه :نعمیان در جرییان ورود مسیلم و هیواداری کوفییان از او،
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با نزدیک شدن فروپاشی امویان ،نعمان با عبیداهلل بن زبیر مدعی قدرتمند خالفیت و

سران شیعه در نامه به امام حسین

تیکید داشتند ،به نماز جمعه و نماز عید نعمان بن

بشیر حاضر نمىشوند و مالیات به وی نمیدهند .این عبارت در ضمن بیان فضای ضید
اموی کوفه حاکی از نوعی ا طمینان به عدم برخورد جدی و شیدید از سیوی حاکمییت
اموی کوفه دارد ،به طوری که به امام حسین
روان شدهاى بیرون

نوشتند «اگر خبیر ییابیم کیه سیوى میا

مىکنیم و او را به شام مىفرسیتیم» (طبیری352/5 ،؛ خیوارزمی،

 .) 282/1خطبه نعمان نیز حاکی از عدم برخورد جدی و عملیی وی بیا حرکیت مسیلم
بن عقیل بود بهطوریکه نه تنها باعث کاه

وخامت اوضاع نشید ،بلکیه اسیباب عیزل

وی را فراهم آورد (بیالذری ،انسیاب االشیرا  .)78/2 ،عیدم شیدت عمیل نعمیان در
مقایسه با عملکرد عبیداهلل بن زیاد به خوبی نمایان است .همزمان بصیره شیاهد حضیور
نماینده ای دیگر از سوی امام حسین

است .امیام در نامیه ای همراهیی سیران قباییل

بصره را خواهان بود که به دلیل فضای وحشتآمییز و رعیبآور حاکمییت ابین زییاد،
جریان بصره در همان ابتدا با ناکامی مواجه شد (طبری358/5 ،؛ شیخ مفید43/2 ،؛ ابین
اعثم.)38/5 ،
سطح فعالیت انقالبیون و حجم نامهها میتوانسیت از دیگیر دالییل تعلیل نعمیان بیود
(عابدین.)5۶ ،
ی نعمان با آگاهی از روحیات تذبذب گونه کوفیان خطیر آنهیا را جیدی نگرفیت و
گمان میکرد امام حسین

دعوت آنها را اجابت نخواهد کرد (زرگرینژاد.)122 ،

ی وجاهت خاص امام حسین

به عنوان نوه پیامبر اسالم

نعمان را در برخیورد

جدی با حرکت امام دچار تردید بسیار کرد .شاید نعمان اعتقاد داشت یزید ارزش ایین
را ندارد که خودش را بی

از این بدنام کند .در این شرایط مبهم بهترین تصمیم رفتیار

دوگانه و خودداری از رویارویی مستقیم با امام حسین
پیامبر

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

 -جهل نسبت به الل مسئله دعوت ،ندانستن نتای ج و پیامدهای این کار ،عیدم درک

بود تا بدنامی مقابلیه بیا نیوه

را برای اشخاص دیگر بگذارد .از سوی دیگیر اتخیاذ ایین رویکیرد بیه وی

فرلتی می داد تا در لیورت قیدرتییابی حسیین بین علیی
جایگاهی کسب کند.

در کوفیه بیرای خیود
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کمترین موضعی در برابر بیعت مردم با امام و خلع یزید نگرفت ،بهطوریکه جمعیی از

زیاد و سرکوب کامل تر و بهتر مخالفان فراهم آورد که خود باعث تقویت جبهه اموییان
شد (حیدر.)88 ،
نتیجه

پیچیدگی اوضاع بعد از رحلت پیامبر

انصار را با مشکالت فراوانی مواجه کیرد.

با قرار گرفتن حاکمیت سیاسی در دست مهاجران ،انصار از سوی آنان مورد بییمهیری
قرار گرفتند .این شرایط اتخاذ موضعی قاطع ،در قبال حیوادث سیاسیی و اجتمیاعی را
برای این گروه دشوار ساخت .باآنکه اکثر انصار حامی بنی هاشم بودند ولیی در برخیی
جریان های سیاسی رفتارهای دوگانه ای از خود بروز دادند .برخی از آنان در پی کسیب
منافع و بهرهبرداریهای شخصی به قدرت های غالب ازجمله امویان تمایل یافتند .از آن
جمله میتوان به نعمان بن بشیر و پدرش بشیر بن سعد اشاره کرد.

این پژوه

با محوریت رفتارشناسی نعمان بن بشیر نشان مییدهید عیواملی ماننید:

وابستگی و تعصبات قبیلگی ،احترام به اهلبیت پییامبر

و پیونیدهای خویشیاوندی

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

منجر به عدم موضع گیری لریح نعمان در قبال مسلم بن عقیل و کوفییان شید .نهاییت
دوگانگی رفتاری وی بیان خطبهای تسامح آمیز و بهدوراز قاطعیت بود .شخصیت منفعل
نعمان بن بشیر در قبال حضور مسلم بن عقیل بهخوبی در رفتار و گفتار وی نمایان بود
و این همان عاملی است که درنهایت موجب عزل وی از حاکمیت کوفه شد.
معیار تصمیمگیری های سیاسی نعمان منفعت و مصالح شخصی بیود ،هرچنید ابهیام
قدرت در آن برهه زمانی وی را به سمت عدم اتخاذ موضع لریح نسیبت بیه حرکیت
مسلم بن عقیل سوق داد .والی انصاری بیشتر به عدم دخالت در جرییان حرکیت امیام
حسین

تمایل داشت و چه بسا اگر فشار هواداران و حزب اموی کوفیه نبیود ،هرگیز

خطبه ای ایراد نمیکرد و ترجیح میداد نسبت به شرایط موجود بیتفیاوت بمانید .البتیه
این تعلل رفتاری و عملی در سطوح مختلف جامعه آن زمان به ویژه در میان کوفیان نیز
4۶

وجود داشت و به نوعی بیانگر پیچیدگی شرایط سیاسی موجود بود که تصمیمگییری و
لراحت در رفتار را برای اغلب مردم جامعه سخت کردهبود.
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 -برخی معتقدند نعمان با در پی

گرفتن سیاست تسامح شرایط را برای عبیداهلل بن

ی ابن ابی الحدید ،شر نهجالبالغه ،مکتبه آیت اهلل العظمی مرعشی النجفی (ره).1404 ،
ی ابن اثیر ،عزالدین ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار لیادر للطباعیه و النشیر138۶ ،ق /
19۶۶م.
ی ابن اعثم الکوفى ،ابو محمد احمد ،الفتو  ،تحقیق على شییرى ،بییروت ،داراالضیواء،
1411ق1991/م.

ی ابن خلدون ،عبدالرحمان بن محمد ،مقدمة ابن خلدون /العبر ودیوان المبتدا والخبار فای
أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مان ذوی السالطان االکبار ،دار احییاء التیراث
العربی ،بیروت1398 ،ق1978/م.

ی ابن خیاط بن خلیفۀ الشیبانی العصفری البصری ،ابو عمرو خلیفیه ،تااریخ خلیفاه بان
خیاط ،تحقیق دکتر سهیل زکار ،بیروت ،دار الفکیر للطباعیۀ والنشیر والتوزییع1414 ،
ق1993/م.
ی ابن سعد ،ابو عبد اهلل محمد ،الطبقات الکبرى ،تحقیق محمد عبد القادر عطیا ،بییروت،
دار الکتب العلمیۀ ،چاپ اول 1410 ،ق1990 /م.
قاهره380 ،ق9۶0/م.
ی ابن قتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،االمامة و السیاسه ،تحقیق علی شیری ،دار االضواء،
بیروت1410 ،ق.
ی ابن کثیر ،ابو الفیداء اسیماعیل بین عمیر ،البدایاه والنهایاه ،بییروت ،دار الفکیر1407،
ق198۶/م.
ی ابن عبدربه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،بیتا.

ی ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینه دمشا وذکار فضالها وتسامیة مان حلهاا مان

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

ی ابن عبدالبر ،یوسف ،االستیعاب فی معرفة االصحاب  ،به کوش

علی محمید بجیاوی،

االماثل او اجتاز بنواحیثها من واردیها واهلها ،تحقیق علیی شییری ،بییروت ،دار الفکیر،
 1415ق.
ی ابومخنف االزدیی ،لوط بن یحیى بن سعید ،مقتل الحسین ،تحقیق میرزا حسن غفاری،
قم ،مکتبۀ آیۀ اهلل العظمى مرعشی نجفی1398 ،ق.
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منابع

الصحابه ،تح قیق عادل بین یوسیف العیزازی ،الرییاض ،دار الیوطن للنشیر 1419 ،ق/
1998م.

ی بالذری ،احمد ،فتو البلدان ،تحقیق لیالح الیدین المنجید ،القیاهره ،مکتبیه النهضیه
المصریه1957 ،م.
ی بالذری ،احمد بن یحیى بن جیابر بین داود ،انسااب االشارا  ،تحقییق سیهیل زکیار
وریاض الزرکلی ،بیروت ،دار الفکر چاپ اول1417 ،ق 199۶ -م.
ی بیهقی ،ابراهیم بن محمد ،المحاسن و المساوی ،بیروت ،دار الکتب العلمییۀ منشیورات
محمد علی بیضون 1420 ،ق 1999 /م.
ی ثقفی کوفی ،ابراهیم بن محمد بن سیعید بین هیالل ،الغاارات ،تحقییق جیالل الیدین
محدث ،تهران ،انجمن آثار ملى ،چاپ اول 1395 ،ق.
ی حسن خانی ،عباس « ،بررسی نق

بشیر بن سعید و پسرش نعمان در حوادث لیدر

اسالم» ،تاریخ نو ،شماره ،7سال چهارم بهار 1393ش.

ی حیدر ،اسد ،همگام با حسین

 ،ترجمه محمدباقر ذوالقدر ،تهران ،سروش1383 ،ش.

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی خوارزمی ،موفق بن احمد ،مقتل الحسین (خوارزمی) ،قیم ،انیوار الهیدی ،چیاپ دوم،
1423ق1381/ش.
ی ذهبی ،محمد ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،به کوشی

عمیر عبدالسیالم

تدمری ،بیروت407 ،ق987/م.
ی رازی دوالبی ،ابی بشر محمّد بن احمد ،الذریّاة الطااهرة ،تحقییق سیید محمّید جیواد
حسینی جاللی ،مؤسسه نشر اسالمی.
ی زرکلی الدمشقی ،خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس ،االعالم ،قیاهره،
دار العلم للمالیین 1972 ،ق200 -م.

ی زرگری نژاد ،غالمحسین ،نهضت امام حسین

و قیام کربال ،تهران ،سمت1383 ،ش.

ی زکی لفوت ،احمد ،جمهره خطب العرب فی عصور العربیه الزاهاره ،بییروت ،المکتبیۀ
48

العلمیۀ1352 ،ق.1933/

ی شاوی ،علی ،امام حسین

در مدینه منوره باا کااروان حساینی ،متیرجم عبدالحسیین
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ی الفهانی ،ابو نعیم احمد بن عبد اهلل بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران ،معرفاه

فقیه در سهاه ،قم ،زمزم هدایت 138۶ ،ش.
ی شریف القرشی ،باقر ،حیاة االمام الحساین علیاهالساالم ،قیم ،مدرسیه علمییه ایروانیی،
1413ش.
ی شیخ مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل على العبااد ،قیم ،مؤسسیۀ آل
البیت علیهم السالم،چاپ اول1413 ،ق.
ی طبرسی ،احمد بن علی بین ابیی طالیب ،االحتجااج ،مؤسسیۀ االعلمیی للمطبوعیات،
138۶ق19۶۶ /م.
ی طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،تااریخ االمام و الملاو  ،تحقییق محمید ابوالفضیل
ابراهیم ،بیروت ،دار التراث1387 ،ق19۶7-م.

ی عابدین ،محمدعلی ،زندگانی سافیر حساین

 :مسالم بان عقیال

 ،ترجمیه حسین

اسالمی ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسالمی 1375 ،ش.
ی عزیزی ،حسین ،پرویز رستگار ،یوسف بیات ،راویان مشتر  ،قم :موسسه فرهنگیی و
اطالع رسانی تبیان1387 ،ش.
ی مسعودی ،ابو الحسن على بن الحسین بن على ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق
اسعد داغر ،قم ،دار الهجر  ،چاپ دوم1409 ،ق.

ی منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفّین ،تحقیق عبد السالم محمّد هارون ،مکتبیۀ آییۀ اهلل
العظمى مرعشی نجفی ،قم.1404 ،
ی واقدی ،ابوعبداهلل ،المغازی  ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت ،دار االعلمی ،چاپ سوم،
1409ق/م.1989
ی یعقوبى ،احمد بن ابو یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب ،تاریخ یعقوبی ،بییروت ،دار

مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان

ی مجلسی ،محمّدباقر بن محمّد تقی ،بحار االنوار ،مؤسسه الوفاء ،چاپ دوم 1403،ق.

لادر ،بىتا.
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بین  ،سهاه پاسداران انقالب اسالمی ،پژوهشکده تحقیقات اسیالمی نماینیدگی ولیی

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:48 +0330 on Sunday November 28th 2021

