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چکیده
ساختار سياسي و اجتماعي متشتت جزيره العرب در روزگاران پیي از اسی ،ت بیا عي از
حاكميت نظا قبيلهاي ود .ا ظهور اس ،و حركت اص،حگرايانه پيامبر اكر (ص)ت اين
ساختارت ه سوي همگرايي سياسي سير نمود .اما چند دهیه عید از وفیا نن حریر ت
نظا متمركزت ه يك جريیان گريیز از مركیز ببیديش ید و یار ديگیرت قبايیش من ی
جزيرهالعرب در يك صف ندي جديد سياسي -و احياناً مذهبي -ه ايفاي ن پرداختند.
در اين ميانت قبيله عبدال يس ا حرور در رونید جريانهیاي سياسیي -اجتمیاعي صیدر
اس ،و اربباط عميق و ريشهدار ننها ا بشيع از يك سوت و دگرگیوني بركيی قیومي و
جمعيتي سرزمينهاي پيرامون خليج فارس از سوي ديگرت ه صیور عنریري فعیا و
بأثيرگذار در معادال سياسي و اجتماعي ظاهر د.
اين پژوه ت ا بکيه ر روش بوصيفي بحليليت ميكو د با ن ی نيعبیدال يس را در
بحوال صدر اس ،مورد ررسي قرار دهد و اهتما ننها را در فتوحیا یرقي قلمیرو
خ،فت اس،مي از نمايد و ه ببيين حمايت خشي از ننهیا از علیي ین ا یي الی و
جريان موسو ه بشيعت پردازد.
کلید واژگان
عبدال يست فتوح اس،ميت حرينت بشيعت اما علي(ع).
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نظام قبیلگی جامعه جزیره العرب ،اثر بسیار مهمی بر سرنوشت اعراب گذاشته است.
این تأثیر ،در ساختار جمعیتی شهرهای نوبنیـاد سـدههای آغـازین اسـالمی ،جنگهـا و
فتوحات و گرایشهای دینی و مذهبی استمرار یافت و بعـدها در نسـن نامـهها و فـت
نامهها ،نمود ویژهای به خود گرفت .بیتردید ،زمانی که پای قبایل در تقویت و گسترش
یک دین و مذهن خاص ،به میان کشیده میشود ،پژوهش در باب تأثیرگـذاری قبایـل،
اهمیتی مضاعف مییابد .قبایل بنیعبدالقیس ،به همـراه همپیمانـان و شـاخههای فرعـی
خود ،از این قاعده مستثنا نیستند .این قبایل بحرینـی ،بـه علـت پیشگـامی در گشـودن
شهرهای امپراتوری ساسانی و پشتیبانی از اهل بیت پیامبر(ص) ،کنجکـاوی جوینـدگان
حقیقت را بر میانگیزند.
در نبود منابع مستقل پیرامون بنیعبدالقیس ،گرچـه پـارهای از مقالـههای پراکنـده در
نشریهها و پایگاههای اینترنتی به گوشههایی از تاریخ این قبیله پرداختهانـد امـا پـژوهش
حاضر ،با پرتو افکنی بر زوایا و خبایای آن ،میکوشد تا گوشههایی از روند تأثیرگـذاری
بنیعبدالقیس بـر تحـو ت سیاسـی ،نظـامی ،اجتمـاعی ،دینـی و مـذهبی سـرزمینهای
پیرامونی منطقه خلیج فارس و حوزه بین النهرین در نیمه نخست سـده یکـم هجـری را
مورد بررسی قرار دهد.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

عبدالقیس در جزیره العرب و خلیج فارس

عبد القیس بن أَفصَی بن دُعمی بن جَدیله بن اسد بن ربیعـه بـن نـزار ،نیـای بـزر
قبیلهای است که در تاریخ اسالم و عرب به عبدی و عبقیسـی شـهرت یافتـه اسـت(ابن
درید17 /1 :1991 ،؛ابن اثیر ،اللباب314 /2 :؛ابن قتیبه ،بیتا .)92:مسکن اولیه آنها تهامه

1

بــود(ابن خلــدون )347/1 :1363 ،و ســپس از آن دیــار ،رهســپار بحــرین 2و عمــان
شدند(البکری .)74/1 :1998 ،این مهاجرت ،که خـود سـرآغاز فصـلی نـوین در تـاریخ
روابط اعراب با حوزه تمدن ایرانی بود ،به احتمال زیاد ،مقـارن بـا سـالهای فروپاشـی
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 .1تهامه ،سرزمینی است در جزیره العرب که حدود غربی آن به در یا ی سـر و در جنـوب بـه صـنعاد محـدود
میشود و دامنه آن تا حوالی مکه و نجران امتداد مییابد(.اصطخری)25 :1368،
 .2بحرین ،نامی است عام بر سرزمینهای دریای هند از بصره تا عمان که هجـر قصـبه آن اسـت(.الحموی:1965،
) .506-507/1
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مقدمه

همان280/1:؛زیدان .)425 :1369 ،افزایش جمعیتی قبایل ربیعه و سایر قبیلهها در تهامه،
به همراه کمبود چراگاه و زمینهای حاصلخیز ،قبایل همسـایه را رو در روی هـم قـرار
داد(البکری ،همان72 /1:؛ طبری .)529-528/2 :136،قتل ضَحیان بن سعد بن خزرج (از
تیره بنی قاسط و متولی مراتع بنی ربیعه) بدست بنی عـامر بـن حـارا (از بطـون بنـی
افصی بن عبد القیس) ،بنی ربیعه را به عرصه جنگهای داخلی کشاند .با سستی و تعلل
بنیعبدالقیس در پرداخت دیه مقتول ،و با بـه قتـل رسـیدن گروگانهـای ایـن قبیلـه از
جانن بنی قاسط ،آتش جنگ شعله ور شد .ناامنیهایی که در پی این جنگ پدیدار شد،
گروههــایی از بنــی ربیعــه را بــه ســوی ســواحل جنــوبی خلــیج فــارس ســو
داد(البکری،همان73 /1:؛ دینوری .) 41 :1368 ،از این میان ،بنیعبـدالقیس ،بـه زعامـت
برقراری روابط با قبیله ازد (از سـاکنین کهـن بحـرین) ،آن دیـار را میـان خـود تقسـیم
کردند(همان .) 731/1:جذیمه بن عوف ،برمنطقه الخط 1و اطراف آن مستقر شدند؛ َشـن
بن افصی ،مناطق پیرامون بنیجذیمه تا عرا را فرو گرفتند و بنی نَکَره بن لُکَیز ،نـواحی
قطیف 2،شفار ،ظهران تا نواحی بین هجر ،قطر و بینونـه را بـه تملـک خـود درآوردنـد.
بعضی از بنی عمرو بن وَدیعِه و بنی عَوَقَـه نیـز رهسـپار عمـان شـدند و بـه ازدیهـا و
بنیناجیه پیوستند(.همان)74 /1:
این جابجایی عظیم جمعیتی ،هر چند از بعد سیاسـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه امـا
پیامدها ادبی ،شعری و دینی آن نسبتاً مغفول مانده است .عبد القیسیها تا هنگامی که در
بادیه العرب (کانون فصاحت وبالغت) مقیم بودند ،شـاعران و سـخنوران نـام آوری در
میان آنان پدید نیامد .اما بعد از مهاجرت به سوی عمان و خلیج فارس ،نوعی از تحـول
و پویایی فرهنگی میان آنان نمایان گردید؛ بطوری که در میـان عبدالقیسـیهای بحـرین،
شاعران و خطیبان 3ظریفگو و چیرهدستی پیدا شدند و بر اشـتهار ایـن قبیلـه افزودنـد.
 .1شهریست ساحلی در بحرین با نخلستانهای انبوه (الحموی ،همان)454/2 :
 .2قطیف بفت اولـه و کسـر الثانیـه شـهری در بحـرین کـه حمـوی آن را متعلـق بـه بنـی جذیمـه از عبـدالقیس
میداند(.الحموی،همان) 143/4 :
 .3صعصعه ،زید و سیحان پسران صوحان بن حجربن حـارا از خطبـا و سـخنوران برجسـته عبـدالقبس بودنـد.


نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

عَبدالعُزی بن عنزی (دینوری:همانجا) بر بحرین سلطه یافتند(البکری ،همان )74 /1:و بـا
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امپراتوری اشکانی و روی کار آمدن شاهنشاهی ساسانیان به وقوع پیوست(ابن خلـدون،

عمرو بن دراک عبدی 2از نمونههایی از این شاعران به شمار می آیند(فوال بابتی:1998 ،
.)69
مثقن که نامش عائذ بن مُحصَن بن ثعلبه و از تیره بنی نکره بن لُکَیز بود (الجمحـی،
بیتا ،)69:از زادگاه خویش ،بحرین ،به سوی عرا هجرت کـرد و در حیـره بـه در بـار
آل لخم پیوست و عمرو بن هند لخمی را مدح گفت(شیخو .)400-403 :1991،او پـس
از جنگ بسوس ،با استفاده از نفوذ و اعتبارش کوشید تا بـه همـراه قـیس بـن شـراحیل
بن مره ،میان قبایل بکر و تغلن ،صل و آشتی برقرار کنـد (شـیخو،همان .)400:قصـیده
«الدالیه» او در میان شاعران جایگاه رفیعی یافت(همانجا).
از این شاعر 12 ،قصیده و  166بیت به جای مانده که بسیاری از ابیات آن ،به وصف
طبیعت و حیواناتی نظیر شتر پرداخته و پارهای نیز رنگ و بوی اشعار تعلیمی و حکمـی
دارد (بالشیر .)281 :1998 ،بعدها ،بزرگان شعر و ادب ،مجموعه اشعار او را گـرداوری
کردند و به آن استناد نمودند.
یزید بن حذا الشنی العبدی نیز از زمـره شـاعران عبـدالقیس اسـت .یزیـد ،معاصـر
عمرو بن هند لخمی بود و به جرم هجو نعمان بن منذر ،خون او و قـومش مبـاح شـد.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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نعمان ،گردان دو سر 3را برای تنبیه آنها اعزام کرد(فوال بابتی .)373 :1998 ،دوسـر قـوم
وی را بیچاره ساخت .همچنانکه برادرش سوید میسراید:
ابوقتیبه صعصعه را خطین ترین مردم به حساب آورده و ابن ا ندیم هم مقـام وی را سـتوده و صعصـعه را در
ردیف خطبای طراز اول عرب میداند .صعصعه در زمان کودکی و در عصر رسول اهلل(ص) در حالی که ایشـان
را ندیده بود اسالم آورد .پسران صوحان همگی از شیعیان و صحابه امام علی(ع) به شمار میآینـد( .ابـن قتیبـه،
بیتا402-624 :؛ بن عبدالبر ،بیتا 717/2 :؛ ابن ندیم)206 : 1381 ،
 .1شاس بن نهاربن اسود مشهور به ممز عبدی و متوفی 480م ممز منسوب به است بنونکره بـن لکیـز سـاکن
بحرین(.ابن درید330/2 :1991 ،؛ فوال بابتی)348 :1998 ،
 .2عمرو بن دراک عبدی ،یمنیها را هجو و بر روی نزاریها تعصن داشت(.المرزبانی)31-30 :1991 ،
 .3پادشاه حیره دو فوج سوار داشت دسته سفید رخشان مرکن از جنگاوران ایرانی که به نوبت بـا نیروهـای تـازه
نفس عوض می شدند.دیگری موسوم به دوسر از اعراب ساکن نواحی حیره .معنی واژه دوسر مبهم است بعضی
احتمال آن را داده اندکه به معنای دارای دو رئیس است.صفی پور و الخوری الشرتونی دوسر را به معنا ی شـتر
و شیر تنومند و بزر معنا کرده اند .نامگذاری یک گروه نظامی به شـیر تنومنـد یـا شـتر بـزر درسـت تـر و
معقولتر است تااحتمال نام دارای دو رئیس( .کریسـتین سـن299 :1345 ،؛ الخـوری الشـرتونی333 /1.:1889.،؛
صفی پور ،بیتا)39:
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مُثقَن عبدی ،ثَعَلبه بن عمرو عبدی ،مُمَـز عبـدی ،1یزیـد بـن حَـذا الشـنی عبـدی،

فَجــزاکَ اهلل مِــن ذِی نِعمـهٍ و

جــزاد اهلل مِــن عَبــدٍ کَفَــر
(ابن درید ،همان)331 /1:

یزید بن حذا  ،در مذمت دنیا اشعاری دارد؛ از ایـن جهـت ،او را نخسـتین سـراینده
شعر در مذمت دنیا در میان عرب دانستهاند(فوال بابتی ،همان.)373:
برخی ،پویایی عبدالقیس در شـعر و خطابـه را متـأثر از ایرانیـان شـمردهاند (زیـدان،
همان .)425:زبان این قبایل بر اثـر مـراوده بـا ایرانیهـا آکنـده از واژگـان ایرانـی شـد؛
همانگونه که مُثقَن عبدی در بیت:
فَابقَی بَاطِلی و الجَدُّ مِنهَا

کَدُ کانِ الدرَابِنَـه المَطِـین

از واژه «الدرابنه» سود جسته که همان دربـان ایرانـی است(شـیخو ،همـان .)408:بـه
همین دلیل ،مشاهده میشود که در عصر تدوین تفاسیر قرآنی که به تبع آن ضبط لغـات
بنیتمیم و قیس که زبانشان فصی تر بود و کمتـر واژگـان خـارجی در آن نفـوذ داشـته
معطوف گردید .حال آنکه به قبایل بحرینی بنیبکر ،ازد ،عبد القیس و مردمان عمـان بـه
علت تاثیر پذیری آنها از زبـان و ادب ایرانـی و هنـدی(بویژه در مـورد اهـالی عمـان )
رجوع نمیشد(زیدان،همان.)411:
از دیگر پیامدهای مهاجرت بنیعبد القیس به سواحل خلیج فارس ،نفوذ مسیحیت در
میان آنان است .از آنجا که بحرین بر سر راه هیاتهای تجاری و تبلیغی مسیحیان رومی
و حبشی قرار داشت ،زمینه تاثیرپذیری در آن دیده میشد .مثقن عبدی(شـاعر پـر آوازه
عصر جاهلی) ،رئاب بن البراد الشنی العبدی و بحیرای راهن  -که نامش در نزد نصـارا
جرجیس بود و گویند پیامبر (ص) را در  12سالگی دیـده ونبـوت ایشـان را مـژده داده
بود -از جمله مردان عبدالقیس بودند که به آیین مسـیحیت گرویدند(.مسـعودی:1365 ،
67-60/1؛ ابن درید ،همـان 325 /1:شـیخو،همان .)400:مسـیحیت در میـان عبـدالقیس

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

و فهم امثال الحکم عرب لزوم یافت ،توجه بیشتر به سوی قبایل بادیه نشـین بنـی اسـد،

کماکان تا ظهور دین اسالم ،برای خود پیروانی داشت.
در اوایل قرن چهـارم مـیالدی قبایـل بحرینـی بـا اسـتفاده از خردسـالی شـاپور دوم
ساسانی با عبور از خلیج فارس ،شهرها و بنادر ساحلی کرانههای شمالی خلیج فارس را
مورد تاخت و تاز قرار دادند و اموال زیادی را به یغما بردند .شاهنشاه ساسانی ،در سال
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ض ـربه
ض ـرَبَت دَو ســر فَینــا َ
َ

اثبتَــت اوتــاد مُلــکٍ فاســتقر

شد و به سوی هَجَر تاخت و بسیاری از مردمان قبایل بکر بن وائـل ،بنـی تمـیم و عبـد
القیس را کشت و به نقل مشهور ،کتفهای یاغیان را بـه هـم دوخـت (مقدسـی1349 ،
138/3:؛طبری ،همان )604/ 2:و در تاریخ به ذوا کتاف 1شهره گشت.
شاپور دوم با بنای شـهر شـاپور در بحـرین ،بـه نیـت دفـع طغیـان احتمـالی ،قبایـل
بنیحنظله را در بیابانهای اهواز و بصره اسکان داد و بنیعبد القیس را در کرمـان و بـه
روایت دیگر ،در بیابانهای هجر و یمامه پراکنده کرد و با انهـدام قناتهـا ،چشـمهها و
سایر منابع آبی آنها ،این قبایل را آواره و بیچاره ساخت(طبری،همان605/2:؛ابـن بلخـی،
.)69 :1363شاپور این بال را نیز بر سر بنیایاد آورد؛ مگر آنان که در خـاک روم بودنـد.
امام علی (ع) ،طی خطابهای ،با بر زبان آوردن نام شاپور ،به نحوه برخورد او بـا بنیایـاد
در سواد اشاره میکند (مقدسی،همان.)138/3:
در سال  8هجری ،پیامبر اسالم(ص) طی نامـهای ،مرزبانـان و امیـران بحـرین 2را بـه
اســالم فــرا خوانــد .مُنــذر ِبــن ســاوی عبــدی 3حــاکم شــهر اســبذ و امیــر اعــراب
بحــرین(بالذری113 :1367،؛حموی،همــان )237/1 :و اســپیدویه مرزبــان هَجَــر(ابن
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 .1قرین به اتفا مورخان اسالمی ،ذوا کتاف را صاحن شانهها معنی داده اند.آنهم بـه خـاطر برکنـدن و سـورا
نمودن کتف اسرادعرب.حمزه اصفهانی گویند شاپور را هویه سنبا نامند.که این واژه ی است پهلوی،هویه یعنـی
کتف و سنبا یعنی سورا کننده.این شکنجه دادن در دورها ی ساسانیان مسبو به سابقه است .به روایت طبری
خسرو پرویز پسر هرمز به هنگام خشم بر منجمان و ساحران گفت:همتان را بکشم و کتها را برون آرم و زیـر
پای فیل افکنم(.مقدسی 137/3 :1349 ،؛طبری .743-604/2 :1362؛اصفهانی)49.:1364.
 .2یکی از نکات مهم در عصر فتوحات اسالمی در حوزه ی خلیج فارس گنـک و نامشـخب بـودن محـدوده ی
حکومتی مرزبانان و امرای دست نشانده شاهان ساسانی در بحرین است .بـالذری مکعبر(فیـروزبن چشـنش) را
مرزبان زاره ذکر کرده در حالی که حمزه اصفهانی حیطه ی فرمانروائی وی را شامل تمامی بحرین،عمان تا دیار
یمن میداند.بالذری منذر بن ساوی را صرفا" امیر اعراب مقیم بحرین میداند.و صاحن العبـر حمکرانـی او را
بر تمامی بحرین با میبرد.این مشکل در مورد اسبیخت(اسپیدویه)هم صد میکند.صاحن الطبقات اسـبیخت
را مرزبان هجرذکر میکند.و بالذری وی را در این مقـام بامنـذر بـن سـاوی شـریک میکند(.اصـفهانی:1346 ،
14؛بالذری ).113 :1367 ،شاید هر یک از فرمانروایان نامبرده بر ناحیه ای از نواحی بحرین آن روزگـار فرمـان
می راندند و به خطا مورخان اسالمی قلمروی حکومتی آنان را توسعه یا تقلیل داده اند.
 .3منذربن ساوی از عشیره بنو عبداهلل بن زید بود ابن زید همـان بـود کـه بـه قریـه اسبذ(اسن)منسـوب اسـت و
مشهوربه اسبذی .گروهی برآنند اسبذی لقبی است برای اسن پرستان بحـرین .اگـراین روایـت صـحت داشـته
باشد در کناریکتا پرستی (مسیحیت )در بین عبدالقیس اسـن پرسـتی هـم رواج داشـته اسـت(.حموی ،همـان:
237/1؛بالذری ،همان)113 :
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326م به سرکوب قبایل یاغی پرداخت و خشمگینانه با گذر از دریا ،در بندر الخط پیـاده

اعراب و ایرانیان بحرین نیز مسلمان شدند(بالذری،همان114:؛ابن حجر.)170/6 :1995،
امــا هنــوز جمعیــت چشــمگیری دل درگــرو یهودیــت ،مســیحیت و زردشــتیگری
داشتند(.بالذری،همان114/8:؛ ابن سعد ،همـان.)262/1:منـذربن سـاوی طـی نامـهای از
پیامبر(ص) در این باب چاره جویی خواست .پیامبر (ص) او را به بردباری فرا خواند و
فرمان به گرفتن جزیه داد (ابن سعد:همانجا) .این روایت ،بعدها مبنای روابط فاتحان بـا
اهل کتاب گردید .با دریافت نامـه رسـول اهلل (ص) ،بزرگـان و اهـالی بحـرین ،هیئـت
نمایندگی خود مرکن از  20مرد ،به رهبری عبداهلل بن عوف ،که در میان آنهـا  3مـرد از
بنی عبید 3،مرد از بنی غنم و  12مرد از بنیعبدالقیس در آن حضور داشتند ،خدمت نبی
مکرم اسالم (ص) فرستادند(همان.)557/5:
همان )40/6:و حارا بن شُعین عبدی(همان )672/1،:را هم برآنان افزوده است .گویند
سپیده دم روزی که شبانگاه آن ،وفد عبدالقیس رسید؛ رسول اکرم اسـالم (ص) بـه افـق
نگریست و فرمود :گروهی از مشرکان خواهند آمـد کـه بـرای پـذیرش اسـالم مجبـور
نشدهاند .خدایا قبیله عبدالقیس را بیامرز کـه پـیش مـن آمدهانـد وچیـزی نمیخواهنـد.
ایشان بهترین مردمان خاورانند(ابن سعد،همان.)316/1:
هیات نمایندگی عبدالقیس ،به مدت 10روز در خانه رمله بنت حارا اسکان یافتند و
از ایشان پذیرایی به عمل آمد(همان .)317 /1:وفد عبدالقیس ،مقـداری خرمـا بـه رسـم
هدیه به پیامبر(ص) پیشـکش کردنـد .پیـامبر(ص) فرمـود« :ایـن از بهتـرین خرماهـای
شماست و در آن برکت است»(ابن شـبه .)521-522 :1380 ،از ایـن هیـات نماینـدگی،
احادیثی چند از زبان پیامبر (ص)نقل شده است(.همانجا) این گروه ،سرانجام ،همراه بـا
بدرقه و هدایای پیامبر به سوی قوم بازگشتند.

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

ابن حجر عسقالنی ،دو نفر دیگر به نامهای :مُخَربه بن بشر از بنی جعیـد(ابن حجـر،

عبدالقیس پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)

تا زمانی که پیامبر(ص) در قید حیات بـود ،هـی گونـه نبـرد نظـامی در بحـرین ر
نداد(بالذری ،همان.)117 :اما پس از رحلت پیـامبر(ص) و درگذشـت منـذربن سـاوی،
جزیره العرب و بحرین را آشوب فـرا گرفـت .قبایـل بکـر بـن وائـل ،آل عبـدالقیس و
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سعد275/1 :1365،؛حموی،همان )238/1،:اسالم آوردنـد و بـه تبـع ایشـان ،بسـیاری از

حکومت مدینه صفآرایی کردند .در این میـان ،بنـی عبـدالقیس بـا ارشـاد و راهنمـایی
جارود بن معلی ،در اسالم ثابت قدم ماندنـد .جـارود بـا زیرکـی و دانـائی ،شـبهه را از
قومش زدود و درجواب آن دسته از قوم که به او گفتند« :اگر محمد پیغمبـر بـود هرگـز
نمیمرد» گفت « :آیا می دانید که خداوند پیش از این پیغمبران متعدد داشـت » گفتنـد:
«آری» ،گفت« :آنها چه شدند » گفتند« :مردند» .جارود پاسخ داد« :محمد هم مانند آنـان
وفات یافت و من گواهی میدهم که اله اله اهلل و محمد رسـول اهلل» عبدالقیسـیها بـا
تصدیق سخنان بزر

قوم خود در اسالمشان پایدار ماندنـد(.ابن اثیـر ،الکامـل )77/2 :و

حتی سی سوار به سرداری ابان بن سعید به مدد ابوبکر روانـ مدینـه کردنـد(.ابن اعـثم
کوفی .)11 :1372 ،اما قبایل بنی بکر بن وائل کـه از قـدیم بـا ایـن قـوم در اخـتالف و
کشمکش بودند ،با سخن از برتری خود بر آل عبدالقیس در نزد شاه ایـران ،تأییـد او را
برای پادشاهی منذر بن نعمان بر بحرین به دست آوردند(.همان )28:و با سپاهی متشکل
از سه هزار بنیبکری و هفت هزار ایرانی به رهبری حُطَم بن ضـبیعه و نیـز طَبیـان بـن
عمر و مِسمَع بن مالک به سوی بحرین لشکر کشیدند که در بین راه ،قبایل سبابجه 1بـه
آنان ملحق شدند(طبری،همان )1439/4 :و به امید بر تخت نشاندن منذر بـن نعمـان ،در
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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برابر سپاه چهار هزار نفـری عبدالقیسـیها و هـم پیمانانشـان صـفآرایی کردنـد .بنـی
عبدالقیس به رهبری جارود بن معلی ،در ابتدای نبرد ،در میـان سـپاهیان منـذر شمشـیر
انداخته و بسیاری از سربازان عربی و عجمی او را از پای درآوردنـد .آنهـا بـا مقاومـت
قبایل و سربازان تحت فرماندهی منذر ،بـه سـوی هَجَـر عقـن نشـینی کردنـد و در دژ
جُواثــا2و بــرج و بــاروی شــهر داریــن بــه محاصــر دشــمنان در افتادنــد(ابن اعــثم
کوفی،همان )29:و تنها با حملـ غافلگیرانـ عـالد حضـرمی و بـا خـروج بـه موقـع از
دژهایشان توانستند با سرکوب مرتدین و هالکت منـذربن نعمـان 3در کنـار دژچواثـا از
 .1السبیجی که جمع آن میشود السبابجه .یکی از اقوام بومی سند که در دریـانوردی مهـارت داشـتند و بـه مـرور
زمان در سرزمینهای حاشیه خلیج فارس سکناگزیده و در تحو ت منطقه ای ایفـای نقـش کردنـد (.جـوالیقی،
)183 :1966
 .2دژی از آن عبدالقیس در بحرین که اهالی آن در زمان ارتداد دراسالمشان پایدار ماندند(.حموی ،همان)136/2:
 .3بالذری با ذکر قتل منذر در جنگ جواثا روایتی متفاوت نقل میکند که منذر به جان امان یافـت.پس گریخـت و
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بسیاری از قبایل دیگر ،از اسالم رو بـر گرداندنـد و بـا افراشـتن علـم طغیـان بـر ضـد

پادشاهی نکرد(.اصفهانی114 :1346 ،؛طبری ،همان )764/2 :عالد در سخنانی خطاب به
بنی عبدالقیس گفت« :ای معشر بن عبدالقیس! ثواب این جهاد کـه شـما را دسـت داد و
می دهد ،همچون ثواب جماعتی است که در بدر ،احد ،حنـین و دیگـر غـزوات پیـامبر
شمشیر میزدند و جانها فدا میکردند .اکنون واثق باشید به فـت و نصـرت» .آنـان نیـز
پاسخ دادند که« :ای امیر ،خدای سبحان این فت به قدوم تو مسـلمانان را روزی کـرد و
کفار را مقهور و مخذول گردانید اما در این نزدیکی ،جزیرهای است که نکایت اهـل آن
در حق ما زیادت از قصد دیگر دشمنان است اگر امیر لشکر را در آن موضع بـرد تـا از
کار ایشان بپردازیم به صواب اولیتـر و آنگـاه کـار دیگـر بسـازیم» (ابـن اعـثم کـوفی،
همان.)32:
طغیان برداشت و در همین شهر سنگر گرفت و با کمک زرتشیان قطیف ،سپاهان خلیفه
اول را در چند نبرد شکست داد .تا این که در آغاز خالفت خلیفه دوم ،عالد حضـرمی،
زاره را تسخیر کرد( .بالذری ،همان124:؛ حموی ،همـان )511/1:آوردهانـد کـه مرزبـان
زاره ،دشمن را به نبرد تن به تن فراخواند و برادبن مالک با وی به جنگ برخاسـت و او
را کشت(.بالذری،همان )125:بدین سان ،زاره سقوط کرد و شهرهای داریـن ،شـاپور و
غابه نیز به سرنوشت آن دچار شدند(همان.)124:
همزمان با فروکش کردن شورش بحرین ،فتن عمان که رهبری آن بدسـت لقـیط بـن
مالک ذوالتاج بود ،مسلمانان را در شرایط دشواری قرار داد .اگر مدد قبایـل عبـدالقیس-
به رهبری سیحان بن صوحان -و بنی ناجیه  -بـه سـرداری خُویـت بـن راشـد -نبـود،
سپاهیان مسلمان در نبرد دژ دَبا 2نابود میشدند .با سرکوب شورشیان عمان ،بسـیاری از
آنان به عنوان اسیر به مدینه فرستاده شدند و ابـوبکر ،هـر کـدام را بـه چهارصـد درهـم

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

مقارن با این تحو ت فیروز پسـر چشـیش -عامـل شاهنشـاه ساسـانی زاره - 1علـم

فروخت( .طبری ،همان1451/ 4:؛ یعقوبی ،همان.)9/2:عکرمه بن ابی جهل ،یکـی دیگـر
به مسیلمه کذاب پیوست ودر کنار وی به قتل رسید(.بالذری ،همان )123: 367
 .1زاره شهری است از شهرهای بحرین( حموی ،همان)507/1 :
 .2از شهرهای عمان  ،نامش در اشعار و ایام العربها و الفتوح بسیار آمده است(.حموی ،همان)543/2:
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مهلکه جان بدر برند(همان .)31:منذر که عرب او را غرور مینامیـد هشـت مـاه بیشـتر

محاربی  -از عبدالقیس  -را با کمک قبایـل عبـدالقیس و بنیناجیـه مغلـوب و متـواری
نمود( .ابن خلدون،همان )49/1:با برقراری آرامش در سرزمینهای کرانه جنـوبی خلـیج
فــارس ،عــالد حضــرمی در رقابــت بــا ســعد بــن ابــی وقــاص فــات قادســیه(ابن
خلدون،همان )534/1:به سوی سواحل شمالی خلیجفارس ،بـویژه ایالـت فـارس لشـکر
کشید و در این لشکرکشی به علت آشنایی دیرینه قبایل ازد و عبـدالقیس بـا سـواحل و
راههای شمالی خلیجفارس ،توانست بر بسیاری از روسـتاها وشـهرهای سـاحلی دسـت
یابد و تا حوالی اصطخر پیش کند و با تسخیر شهر توج آنجا را سرای هجـرت خـویش
قرار دهد( .مقدسی،همان .)858:هیربد سردار ایرانیان ،ارتبـاط عـالد را بـا کشـتیهایش
قطع و او را به محاصره انداخت .خلیفه دوم ،به محض آگاهی از واقعه ،با اعـزام لشـکر
دوازده هزار نفری  -به رهبری عتبه بن غزوان -عالد و سـپاهیانش را از مهلکـه نجـات
داد( .ابن خلدون،همان .)534/1:این لشکرکشی تلفات زیـادی بـرای مسـلمانان داشـت.
عثمان بن ابی العاص ثقفی -والی بحرین -بـار دیگـر بـا لشـکریانی از ازد ،عبـدالقیس،
بنیتمیم و بنیناجیه به سوی جزایر و بنادر ایالت فارس تاخت (ابن بلخی)113 :1363 ،
و با غافلگیر کردن مرزبان کرمان ،در جزیـره بنیکـاوان 2و کشـتن او ،روحیـه پایـداری
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

اهالی کرمان را در جنگهای آتی تضعیف کرد( .بالذری،همان .)545:با وخامت اوضاع،
شهرک ،مرزبان ایالت فارس ،با لشکر سی هزار نفری از اساوره در برابر سپاه سـه هـزار
نفری عثمان بن ابی العاص در ریشهر 3صفآرائی کردند(ابن دریـد،همان .)530 /2:ابـن
ابوصـفره بـن مهلـن و عبـداهلل بـن معمـر تمیمـی را بـر
ُ
ابی العاص ،جـارود العبـدی،
قسمتهای مختلف سپاه خویش فرماندهی داد ،و برای دلگرمی سپاهیان مسلمان کـه از
فیلهای ایرانی به وحشت افتاده بودند" .شتر را فیـل عـرب" خوانـد(.همانجا) ایـن دو
 .1اصطخری برآن است که دیار مهره قصبه ای است کی آنرا شجر گویند و یتـی خشـک و زبانشـان دشـوارتوان
یافت گویند از نواحی عمان است(.اصطخری ،همان)2:
 .2بنی کاوان ،از توابع ایالت فارس و منطق است بر جزیره فت .به احتمال نام این جزیره با لقن حارا بن امـره
القیس بن حجربن عامر(کاوان) از قبیله عبدالقیس مرتبط است( .حموی،همان79-80/2:؛اصطخری ،همان)،100:
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 .3ری شهر نام ناحیه ای(از ایالت فارس واز نواحی کـوره شاپور)(اصـطخری ،همـان  )102:در حاشـیه ی بنـدر
بوشهر امروزی (سدید السلطنه)289 :1370،
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از سرداران خالفت ،در یک سفر نظامی در اقلیم مُهره 1،در یک نبرد سنگین ،مصب بنـی

ضرب نیزه سَوار بن همام عبدی صورت گرفت ،شیرازه سپاه ایران از هم گسست و راه
برای پیشروی مسلمانان به سوی سرزمینهای داخلی ایران  -از جانـن خلـیج فـارس-
باز شد .سوار بن همام عبدی ،عامل اصلی پیروزی مسلمانان ،طعم شـیرین ایـن فـت را
نتوانست بچشد؛ زیرا در آن نبرد ،پسر شهرک ،به انتقام خون پدر ،او را به قتـل رسـاند.
عمروبن اهثم تمیمی ،خبر فت و شـهادت سـوار را بـه خلیفـه دوم رسـاند و در ابیـاتی
چنین سرود:
باشتابی تمام به خدمت امام شدم تا خبر مر

سوار عبدی را با وی باز گویم

مردی بود پرشکوه ،مبارک سرشت و جنگجو که در راه خـدا جـان باخـت(.بالذری،
همان.)540:
سینیز 1را گشود (ابن بلخی ،همان .)114:تسخیر دژهای شبیر و سـتوج ،واقـع در ایالـت
فارس (بالذری ،همان )541:هم بـه او نسـبت دادهانـد .شـواهدی در دسـت اسـت کـه
عبدالقیس در فت اهواز و نبرد با هرمزان حضوری فعال داشت(حموی ،همـان.)583/2:
همچنین ،در فتوحات منطقه سیستان ،در دوران خلیفـه سـوم ،نیـز خـوش درخشـیدند.
مکران با تدبیر و جنگاوری حَکِیم بن جَبَله عبدی گشوده شد و این فت  ،زمینه را بـرای
پیروزیهای بعدی حارا بن مُره عبدی درثغور سـند فـراهم کرد(بالذری،همـان-604:
.)603
گسترش فتوحات در نواحی و شهرهای گوناگون سبن شد تا تیرههای عبـدالقیس در
نواحی مختلف پراکنده شوند و بـا اجـرای سیاسـت اسـکان قبایـل عـرب در شـهرهای
مفتوحه ،شهرهای توج و موصل سکونتگاه تیرههـای مختلـف عبـدالقیس بـویژه اللبُـوه
گشت(ابن درید،همان324 /2:؛ابن قتیبه ،همان.)93:
عبدالقیسیها جـدا از شـرکت در نبردهـای فاتحانـ ایالتهـای جنـوبی شاهنشـاهی

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

هرمز(هرم ) بن حیان عبدی ،سردار کارکشته عثمان ابن ابی العـاص ،شـهر سـاحلی

ساسانی ،با حضور فعـال در نبردهـای جبهـه غربـی قلمـرو ساسـانی ،نظیـر :مهـران 2و
 .1سی نیز بندری گرمسیری برکناره دریای پارس که جامه سی نیـزی مشـهور اسـت( .اصـطخری ،همـان11:؛ابـن
بلخی)114 :1363 ،
 .2بسال 14ه .نبردی موسوم به مهران یا نخلیه بین ایرانیان به سرداری مهران بـن مهربندادهمـدانی و اعـراب ر
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سپاه ،در ناحیه ریشهر وارد مصاف شدند .با قتل شهرک(ابن بلخی ،همـان)114 :کـه بـه

اگرچه اعراب با در هم کوفتن سپاهیان ساسانی در نبردهای الـیس ،کسـگر ،قادسـیه،
بین النهرین را فرو گرفتند اما اسکان سپاهیان عـرب و تـأمین علوفـه چارپایـان و سـایر
نیازهای آنها ،دغدغه تازهای را در پیش روی سرداران و بزرگان خالفت اسـالمی مدینـه
قراد داد .سعدبن ابی وقاص ،به امر خلیفه دوم ،به دنبـال جـائی مناسـن بـرای احـداا
شــهری جدیــد برآمــد .او ابتــدا بــه انبــار آمــد .امــا بــدی آب و هــوا و مگــس
فراوان(بالذری،همان )392 :وی را به سوی ناحیـه غربـی فـرات  -در نزدیکـی حیـره-
کشاند و در سال 17هجری سنگ بنای اولیه شهر کوفه را در این ناحیه گذاشت .ساختار
انسانی ـ قومی کوفه درمدت  33سال ،سه بار تجدید سازمان یافت .به روزگار خالفـت
عمر بن خطاب ،امام علی(ع) و حکمرانی زیاد بن سمیه(50ه ) .بر عرا  ،بافت قبیلهای
کوفه دگرگونیهایی یافت؛ اما با این وجود ،قبیله عبدالقیس ،جایگاه خـویش را در ایـن
شهر حفظ نمود .آنها همچنین ،به حفظ موقعیـت خـود در شـهر جدیدالتاسـیس بصـره
همت گماشتند .خاندان آل جارود (عبدالقیس) به همراه خاندان مهلن و بنی مسـلم بـن
عمر باهلی و خاندان بنی مسمع ،از بنی بکر بن وائل ،چهـار خانـدان معـروف بصـره را
تشکیل میدادند که در زمان عثمان بن عفان ،اذینه بن سلمه بن حارا عبـدی ،ریاسـت
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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بر بنی عبدالقیس بصره را برعهده داشت و پسرش عبدالرحمان ،عهده دار قضاوت شـهر
بود( .المطیری)106-105 :1998 ،
تیرههای آل معذل بن عیالن و بنو عامره نخل از دیگر بطون صـاحن نـام عبـدالقیس
در بصــره بودنــد .در عمــان نیــز ،عشــیرههای بنینَکَــره بــن لُکَیــز و بنیال ـدلیل 2منــزل
اختیارکردند(.ابن قتیبه ،همان94:؛ ابن درید ،همان .)14/1:این پراکندگی ،اقتـدار و نفـوذ
داد.که به شکست ایرانیان منجرشد .قرط بـن حمـاح عبـدی در آن روزآنقـدر شمشـیر زد کـه شمشـیرش خـم
شد(.بالذری ،همان361-362:؛ دینوری)146-147 :1368 ،
 .1زهره بن حویره سردار تمیمی قبایل عبدالقیسی در نبرد قادسیه بود که او را از طراحان اصلی پیروزی این جنگ
به حساب آورده اند ( .جعفری)129 :1386 ،
 .2غافریها(تیره ای از بنی الدیل ) یکی از تأثیر گذارترین قبایل کشور عمان به شـمار میآینـد کـه در چنـد قـرن
اخیر نقش مؤثر تری در تحو ت داخلی و خارجی این کشور ایفا کرده اند که شامل تیرههای بنی ریام (مشهور
به جنگاوری) ،بنی خروص که در ایام غابره قبل از بنو نهبان امارت عمـان در آن طایفـه بـود واکنـون ریاسـت
طریقه اباضیه در آن طایفه میباشد و نیز بن کلبان ،دروع ،جهاور( .سدید السلطنه ،همان 43 :ـ )42
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قادسیه 1نیز نقش عمدهای در فرو ریختن دیوارهای تدافعی ایرانیان بر عهده داشتند.

بن عفان بیشتر سرگرم کشورگشائی و تسخیر شهرهای گوناگون بودند و چنـدان توجـه
جدی به امور داخلی خالفت اسالمی مدینه نداشتند.
وقوع تحو ت سیاسی و اجتماعی نظیر فسـادهای گسـترده سیاسـی و مـالی ،ایجـاد
شکافهای عظیم طبقاتی و تسلط روز افزون بنی امیه بر ارکان اجرائی و تصمیم گیـری
خالفت مدینه ،توجه این قبیله را به سوی این دگرگونیها جلن کرد .مردان عبـدالقیس
به رهبری حکیم بن جبله عبدی ،درع بن عبـاد عبـدی و سـدوس بـن عبسالشـنی(ابن
قتیبه ،همان )196:همزمان با اعتراض عناصر همقبیله کوفی خود نظیر زید بن صـوحان،
تالش زیادی برای دفع مفاسد و برگرداندن اوضاع جامعه به عصـر نبـوی(ص) از خـود
نشان داده و تبلیغات زیادی به راه انداختند و به همراه مشاهیر و سردارانی همچو مالک
اشتر ،عبداهلل بن ا مم ،زیاد بن نصر به سوی مدینه رهسپار شدند( .بلعمی)126 :1344 ،
صَعصَعه و زید بن صوحان -و همچنین کمیل بن زیاد نخعی ،عامر بن قـیس ،عمـروبن
حموح الخُزاعی به شام نزد معاویه تبعید کنند(.همان )105-106 :این سرشناسان دنیـای
اسالم ،شجاعانه ،بر سیاستها و عملکردهای عثمان و کـارگزاران او زبـان بـه اعتـراض
گشودند .این امر موجن خشم معاویه گردید و دسـتور داد تـا مالـک اشـتر و عمـروبن
زراره عدسی را زندانی کنند .صعصعه بن صوحان ،که امام علی(ع) به خـاطر سـخنان و
خطابههای بلیغ و شیوایش ،او را خطین شحش نامیده بود(قمی ،)672 :1388 ،در مقام
اعتراض برخاست و گفت« :ای معاویه ،مآثر مأثور و فضایل اشتر نخعی در دیـن اسـالم
مشهور است و شرف و سیادتی که در میان قبیله و عشیره خویش دارد ،تو را معلـوم؛ و
تو ایشان را بی جرم و خیانت به حبس فرستادی؛ نیکو نباشد ،بفرمای تـا ایشـان را بـاز
آرند( »...ابن اعثم کوفی ،همان )338:معاویه از بیم با گرفتن فتنـه و نارضـایتی قبایـل،
آنان را آزاد کرد و در طی نامهای به عثمـان ،حضـور ایـن افـراد را در شـام مایـ خطـر

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

خلیف سوم ،به جای رسیدگی به شکایتها ،دستور داد تا رهبران معتـرض عبـدالقیس-

دانست و پیشنهاد بازگشت آنان را داد.
با ادامه سیاستهای اشتباه عثمان و عدم توجه به اصالح امور ،حَکِیم بن جَبَله عبدی
با دویست و پنچاه مرد از بصره ،مالک اشتر با صـد مـرد از کوفـه ،سـودان بـن حمـران
المرادی با چهار صد مرد از مصردر مدینه گرد هم آمده و مصمم بودند که عثمـان بایـد
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ایشان را در بسیاری از تحو ت تضمین میکرد .بنی عبدالقیس تا زمان خالفـت عثمـان

عبدالقیس در عصر خالفت امام علی(ع)

با قتل خلیفه سوم ،حکیم بن جبله عبدی(ابن درید ،همان ،)332 /2:صعصـعه و زیـد
بن صوحان ،اویس قرنی به همراه سلیمان بن صـرد خزاعـی ،عبـداهلل بـن وال ،حـارا
همدانی و رشید هجری در مدینه با امام علی (ع) بیعـت کردنـد (.مفیـد)57-59 :1367،
دیری نگذشت که ماجرای بیعت شکنی طلحه و زبیر و فتنه جمل پدیـد آمـد .بـا ورود
بیعت شکنان به بصره ،عثمان بن حنیف انصاری ،والی امام ،به همراه قبایل وفادار بـه آن
حضرت ،به نبرد با مهاجمان پرداخت .این نبرد ،چنان سنگین بود که دامنـه آن از بصـره
خارج و به وادی زابوقه1رسید .در این پیکار ،تنها پانصد مرد از عبـدالقیس کـه موهـای
خود را خضاب کـرده بودند،کشـته شـدند و ایـن جـدا از سـایر کشـتگان سـایر قبایـل
بود(همان .)170:با با گرفتن شعلههای جنگ ،گروهی از زعما و شیو بصـره ،واسـطه
صل شدند تا دارا ماره ،مسجد بزر

و بیت المال در دست عثمان بماند و طلحه ،زبیر

و عایشه در هر کجـای بصـره کـه بخواهنـد بماننـد تـا امـام علـی(ع) شخصـاً حضـور
یابد(همان .)171:بیعت شکنان از در نیرنگ وارد شدند و در شـبی سـرد و تاریـک ،بـه
فرماندهی عبدالرحمان بن عتاب ،به سوی بیت المال یورش بردند و باغـارت آن ،چهـل
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

نفر از سبابج محافظ بیت المال را از دم تیغ گذراندند و عثمان بن حنیف انصاری را به
اسارت نزد زبیر ،طلحه و عایشه بردند .ابتدا ،نیت کشتن او را در سر میپروراندند اما به
خاطر ترس از انتقام گیری برادرش سهل  -که والی مدینه بود -عثمـان را پـس از یـک
شکنجه دردناک از بصره اخراج کردند(.همان171:؛ابن خلدون ،همان )598/1:حکیم بـن
جبله عبدی با مشاهده خدعه و نیرنگ بیعت شکنان ،با هفتصد مرد از عبـدالقیس قیـامی
بر پاساخت که با شهادت حکیم و بـرادرش اشـرف و پسـرش ،جنـبش عبـدالقیسهای
بصره به خون نشست و جسد حکیم مثله گردیـد(.ابن دریـد،همان332/2:؛ مفیـد1346،
 )247:امام علی(ع) با شنیدن خبر شهادت مردان عبدالقیس بر مر

آنان بسیار افسـوس

خورد و برای ممانعت از آغاز جنگی گسترده و فراگیر ،عبـداهلل بـن عبـاس و زیـد بـن
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 .1زابوقه نام مکانی در نزدیکی بصره که نبرد جمل در آن ر داد.و سکونتگاه بنو مسمع بن شـهاب از بنـی ربیعـه
میباشد(.حموی،همان)905/2:
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خلع یا کشته شود(.همان)105- 106:

که نتیجهای در بر نداشت .امام علی (ع) برای دفع فتنه ،سپاهیان خود را به سوی بصـره
به حرکت درآورد .در منزل خُرَیبَه ،همه قوم عبدالقیس -به جزد یک نفر -به سرپرسـتی
عمروبن جَرموز عبدی به سپاه امام پیوستند(.مفید )178: 1367 ،در روز جمل ،زیـد بـن
صوحان که دست چپش در جنگ جَلو د قطع شده بود(،ابن عبدالبر ،بیتا )556:فرمانده
سوارگان عبدالقیس کوفه ،و حارا بن مُـره عبـدی ،سـرداری پیادگانشـان و منـذر بـن
جارود عبدی ،امیر سواره نظام عبدالقیس بصره را بر عهـده داشـتند (.مفیـد،همان-194:
 )193پیش از شروع جنگ ،امام علی (ع )برای اتمام حجـت؛ داوطلبـی از میـان ارتـش
خود خواست تا قرآن را بر گیرد و بیعت شکنان را بـه اجـرای فـرامین آن فـرا بخوانـد.
جوانی از عبدالقیس به نام مسلم ،ندای امام را لبیک گفـت .جـوان عبدالقیسـی در پـیش
)204-203و این یعنی آغاز جنگ.
با شروع نبرد جمل ،جنگاوران عبدالقیس ،دلیرانه صفوف اهل جمل را شکافتند و بـا
به راه انداختن کشتار مهیبی از « پیروان شتر » ،شجاعانی نظیر ابوعبیده عبدی(،ابن اعـثم
کوفی،همان )431:سیحان و زید بن صوحان را از دست دادند و صعصـعه نیـز مجـروح
شد(.همانجا) به روایت طبری ،در کشاکش نبرد که عرصه بر قبیله عبدالقیس تنـگ شـد،
یکی از عناصر هم قبیلهای زید 1به او گفت« :چرااینجا ماندهای مگرنمیدانی کـه مـر
در پیشرویتوست » زید پاسخ داد :مر  ،بهتر از زندگی اسـت(.طبری،همان)2441/6:
دراین روز ،زید و برادرش سیحان به آرزوی خویش رسیدند و در یـک قبـر بـه خـاک
سپرده شدند(.زرکلی،بیتا.)98/4:
اعتماد امام به این قبایل به حدی بود که در پایان نبرد ،برای دفع مزاحمت از عایشـه،
 70تن از زنان عبدالقیس را با لباس جنگی مردان به همراه وی به سوی مدینـه رهسـپار

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

چشم مادرش که نظارهگر میدان بود ،به امر سران جمل ،به ضرب نیزه کشته شـد(همان:

کرد(.یعقوبی،همان)82/2:
 .1پیامبر(ص) در یک پیشگوئی که همراه مدح وشتایس در باب مقام زید بن صوحان است درجمعی گوید:زیـد و
ما زید ،جندب و ما جندب "فسئل عن ذلک فقال:رجالن من امتی ،امـا احـدهما فسـتبقه یـده ،او قـال :بعضـی
جسده الی جنه ثم یتبعه سائر جسده و اما اآلخر فیضرب یفر بهـا الحـق و الباطـل ،جنـدب کسـی اسـت کـه
جادوگری کشت(.ابن قتیبه ،بیتا402 ،؛ابن عبدالبر ،بیتا)556-557/2 ،
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صوحان عبدی را به عنوان سفیر نزد عایشه فرستاد(.ابن اعثم کوفی،همان )423:سـفارتی

گرچه فتنه جمل فرونشانده شد اما مانع عمده در راه اعمال حاکمیت کامل امام علـی
(ع) بر تمامی قلمرو اسالمی همچنان وجود داشت .زمانی که خراسان ،حـرمین ،عمـان،
یمامه ،کوفه ،بصره و سایر نواحی ،مطیع امر امام علی (ع) بودند ،تنها سرزمین شـام بـود
که از در مخالفت درآمد(.دینوری،همان )194:این تقابل ،نبرد صفین را در پـی آورد .در
آوردگاه صفین ،امام علی(ع) ،جناح راست سپاه خـویش را بـا اتکـا بـه رزم آوران بنـی
ربیعه (عبدالقیس) استوار ساخت و فرماندهی پیادگانِ جناح چپ را به حـارا بـن مـره
عبدی سپرد(همان .)212:همچنین ،با پشتیبانی عبدالقیسیهای کوفی  -به ریاست عبداهلل
بن طفیل -و بصـری -بـه رهبـری عمـر و بـن حنظلـه -لشـکریان خـویش را تقویـت
کرد(.همان )213:امام با کمک این قبیله بود که از کشتار و نابودی قبایل بنیبکر بدسـت
قبایل حمیر  -متحد معاویه در صفین  -جلوگیری نمود .در صفین ،عبیداهلل بن عمـر بـه
ضربت عبداهلل بن سوار عبدی به قتل رسـید (.بلعمی،همـان )193:حمـالت پـی در پـی
قبایل ربیعه (عبدالقیس) بر صفوف سپاه معاویه ،عرصه را چنان بر شامیان تنگ کـرد کـه
عمروبن عاص به معاویه گفت « :امروز میسره علی قوتی دارد از ربیعه؛ و ایشان اخـوال
مناند .اندیشه میکنم که بروم و با ایشان کلمهای گویم؛ باشد که طایفهای را سر بتابـانم
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

و در لشکر تو آرم و به خدمت باز دارم .پس عمروعاص بـا اجـازه معاویـه ،نـزد سـپاه
عرا آمد و از بنی ربیعه سخنگو خواست .عقیل بـن نـویره از عبـدالقیس پـیش آمـد و
سخن پرداخت که :در حرب جمـل ،سـعادت خـدمت و شـرف موافقـت امیرالمـؤمنین
یافتهام و در آن مصاف مردیها کرده و مبارزتها نموده؛ امروز اگر در میان ایـن لشـکر
انبــوه ،هــی کــس تــو را دشــمن تــر از مــن بــودی ،مــن پــیش تــو نیامــدی(.ابن اعــثم
کوفی،همان )620:طحل بن ا سود از بنی ربیعه و مردانی از بنی عنتره و بنی مضـم هـم
او را با تندی جواب دادند(همان )621-622 :و عمرو بن عاص با سرافکندگی به سـوی
معاویه بازگشت .بی تردید ،با جانبازی و فداکاری چنین قبایلی بود کـه مالـک اشـتر تـا
نزدیکیهای خیمه سرای معاویه و سران شام پیش رفت که اگر توطئه افراشـتن قرآنهـا
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بر سر نیزه نبود ،کار سپاه شام یکسره میشد اما نیرنگ عمروعاص کـار سـاز گردیـد و
شکافی عظیم در سپاه عرا پدیدار شد و ماجرای حکمیت که در باب آن سخنها رفته،
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عبدالقیس و نبرد صفین

وجود امـام علـی(ع) گـرد آمدنـد و اطاعـت و فرمـانبرداری خـویش را ابـراز داشـتند.
صعصعه 1سخنور عبدالقیس ،چنین بر زبان راند« :ای امیرالمؤمنین! دلهای ما به طاعت تو
منشرح است و بصائر ما در جنگ با دشمنان تو نافذ؛ تـو والـی و مـا رعیـت؛ تـو از مـا
داناتری به حکم و تقدیر خدای تعالی»( .همان)622:
حارا بن مره عبدی هم سر رشته سـخن بـه دسـت گرفـت و گفـت« :در میـان مـا
جماعتیاند که آنچه میگویند ،نمیکنند و قومیانـد کـه چیـزی کـه میخواهنـد کننـد،
نمیتوانند کرد .منفعت تو از آن کس حاصل تواند بود که آنچه بتوانند کرد ،بکنند و این
طایفه نمیماندند و کسی نیست که بر قـول و عمـل او اعتمـادی تـوان کـرد .مـا تـو را
مخالفت نخواهیم کرد در آنچه تو برای خدا با معاویه جنگ کنی و میدانیم کـه معاویـه
برای دنیا با تو جنگ میکند .اگـر تـو ایـن قضـیت کـه در آن سـخن مـیرود کراهیـت
جنگ میکنیم تا خدای تعالی میان ما و ایشان حکم کند»(همانجا) در آن میان،هر کسی،
سخنی در معنی قبول نکردن رأی حکمین و ترغین امام به ادامه نبرد بر زبان میآورد.
به یقین نبرد صفین ،اوج درخشش قبیله بنی عبـدالقیس بـن افصـی در دفـاع از امـام
شیعه بود .زیرا شرایط سیاسی و اجتماعی به گونهای پیش میرفت که قدرت سیاسـی را
از دست امامان شیعه خارج میساخت .البته این سخن ،ناظر به این معنا نبود که از ایـن
پس ،آل عبدالقیس از گردون تحو ت سیاسی ،نظامی و دینی منطقه خارج شـدند بلکـه
اینان با شرکت در جنبشهای سیاسی ـ نظامی( شیعی و غیر شیعی ) نظیر :واقعه کربال،2
قیام مختار 3خیـزش بردگـان زنگـی ،شـورشهای خـوارج ،امـرای جنـابی بحـرین ،در
 .1صعصعه از راویان ثقه ای است که احادیثی اندک از وی به جا مانده و در تاریخ مشهور اسـت کـه او از جملـه
خاکسپاران جنازه ابوذر غفاری یار تبعیدی حضرت محمد(ص) به ربذه است .با سیطر معاویه بر جهـان اسـالم
و با به شهادت رسیدن امام علی(ع) ،مغیره بن شعبه صعصعه را از کوفه به جزیره اوال در بحرین تبعید کـرده و
در سال  60در تبعیدگاهش یا شـهر کوفـه چشـم از جهـان فـرو بسـت(.ابن اعـثم کـوفی325 :1372،؛زرکلـی،
بیتا)294/4،
 .2سیف بن مالک عبدی عامر بن مسلم سعدی (عبدی )،عبداهلل و عبیداهلل پسران یزیدبن نبیط سالم مـولی عـامربن
مسلم از عبدالقیسها ی بوده اند که در حادثـه عاشـورا حضورداشـته انـد و شـربت شـهادت نوشـیدند(.ذهبی،
)88-92-93-95-98-110 :1364
 .3مثنی بن مخر به عبدی از جمله کسانی بود که از شکست عین الورده جان سالم بدر بـرد و در بصـره بـه سـپاه


نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

میداری ،سخن ایشان قبول مکن ،آنچه گذشت ،گذشت .کار از سـرگیریم و بـا ایشـان
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به وقوع پیوست .وقوع این حادثه ،دلهای سران عبدالقیس را به درد آورد .آنهـا پیرامـون

سیاسی مخالفت کشیدند .این وسعت حضور در عرصههای گونـاگون سیاسـی  -دینـی،
ســبن شــد شــیخ مفیــد در ا رشــاد(مفید ،)333: 1346،ذهبــی در تــاریخ ا ســالم
(الذهبی ،)670-708 /1: 1990،نصربن مـزاحم منقـری در پیکـار صـفین(منقری:1366 ،
497و403و )327و ابن شبه نمیری در تاریخ مدینه منوره(ابن شبه )523 :1380،سـخنان
بعضی از رجال قبیله عبدالقیس را حجت دانسته و احادیث و روایتهایی از زبان ایشان
نقل کنند.
نتیجهگیری

مهاجرت آل عبدالقیس از تهامه به سوی عمان و بحرین و برقراری روابط سیاسـی ـ
نظامی ،مذهبی ـ تجاری با ایرانیان ساکن در این سـرزمینها و فراسـوی خلـیج فـارس،
سرآغاز فصل جدیدی از دگرگونیهای سیاسی ،نظامی ،نـژادی ،دینـی در منطقـه خلـیج
فارس گردید که با یک روند تاریخی به تولد یک نوع فرهنگ ایرانی ـ عربی منجر شـد.
بنو عبدالقیس متأثر از زبان و ادب ایرانی ،بسیاری از واژگـان ایرانیـان را پـذیرفت و در
ارتباط با این قوم ،ذائقه و قریحه شاعریشان تقویت شد و شاعران پر آوازهای همچـون
مثقن العبدی ،ممز العبدی به جامعه ادبی شبه جزیره العربـی تقـدیم کردنـد .در بعـد
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

دینی ،بسیاری از باورهای دینـی ایرانیـان ( زردشـتیگری و مانویـت) دراندیشـ عـرب
بحرین و عمان ،جای پایی مناسن برای خویش یافت و حریفی قوی پنچه برای دیانـت
عیسوی در سواحل خلیج فارس گشت.
بنیعبدالقیس با طین خاطری که در گرویدن بـه اسـالم داشـتند و نیـز نقـش بسـیار
مهمی که در سرکوب مرتدان ایفا کردند ،دارای وجهه مثبتی در نزد مسلمانان شدند و به
دلیل آشنائی با موقعیت طبیعی ـ انسانی ایالتهای جنوبی امپراتـوری ایـران ،طالیـه دار
فتوحات اسالمی در سرزمینهای ایرانـی خلـیج فـارس گردیدنـد .ایـن قبیلـه ،از دوران
پیامبر با اهل بیت(ع) ایشان رابطهی حسنه برقرار کـرد و در فـردای بعـد از رحلـت آن
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مختار پیوست و به او دست بیعت داد مختار او را مأمور تبلیغ میان قبیله اش ( عبدالقیس ) و سایر قبایـل دیگـر
کرد .مثنی با تشکیل سپاهی کوچک جنگ کشان با گذر از برج و باروهای شهر بصره وارد آن شـهر گردیـد امـا
در برابر سپاه عبداهلل بن الحرا المخزومی تـاب نیـاورد و با جبـار شـهر را تـرک و بـه نـزد مختـار در کوفـه
بازگشت (.بلعمی9 :1344 ،ـ 308؛ ابن اثیر ،الکامل )107 / 6 :
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سرزمینهای پیرامونی خلیج فارس ،قدرت خود را به ر قبایل و جریانهای فکـری ـ

اگر چه بعد از شهادت امام شرایط به گونهای پیش رفت کـه قـدرت سیاسـی از دسـت
امامان شیعه خارج شد و حضور مؤثر سیاسی ـ شیعی اینان کم رنگ گردید امـا بـا ایـن
وجود ،در بسیاری از جنبشهای شیعی همانند واقعه کـربال ،قیامهـای تـوابین و مختـار
ثقفی حضوری فعال داشتند .این سخنان به این معنی نیست که تمـام اهـالی ایـن قبایـل
دارای گرایشهای شیعی بودهاند بلکه گروههایی از اینان نیز در جبهههای متخاصـم ،رو
در روی برادران عبدالقیسی خود در نبردهای :صـفین ،عاشـورا ،نبردهـای ابـن زبیـر بـا
مختار و قیامهای نافرجام خوارج شمشیر کشیدند و خون برادران خـویش را بـر زمـین
ریختند .با این وجود ،گرایش اغلن بنیعبدالقیس به تشیع ،سـبن شـد کـه شـیعیان در
سواحل شرقی عربستان ریشه بدوانند و حتی سواحل شمالی خلیج فارس را بـا مکتـن
ادعا کند که رشد و گسترش شیعه در کرانههای جنوبی خلیج فـارس دارای ریشـ غیـر
عربی است.

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

تشیع آشنا کنند .منشأ عربی تشیع در این منطقه به حدی واض است که کسی نمیتواند
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حضرت ،بویژه در عصر حکومت امام علی(ع) ،در بسیاری از جنگها جانفشانی نمـود.

 .1ابن اثیر ،عزالدین علـی( بیتـا)،اللباب فیاتفذیا االفااب اب ،
بغداد،مکتبه المثنی.
 (__________ .2بیتا)،فالکبمل ،ترجمه عباس خلیلی ،بیجا ،شرکت سـهامی
چاپ و انتشارات کتن ایران.
 .3ابن اعثم کوفی ،محمدبن علی(  ،)1372الفتوح ،ترجمه محمدبن احمد مستوفی
هـروی ،تصـحی غالمرضـا طباطبـائی مجـد ،تهـران ،انتشـارات و آمـوزش انقــالب
اسالمی.
 .4ابن بلخی )1363(،یبرسنبمه ،به اهتمام گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسـون،
بیجا ،دنیای کتاب.

 .5ابــن حجرالعســقالنی ،احمــدبن علــی (  ،)1995ا صــابااهفیااتفذ

ا ف

ااصحببه ،تحقیق الشیخ عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد المعـوض،
بیروت ،دارالکتن العلمیه.
 .6ابن خلدون،عبدالرحمن (  ،)1363ذبراخفابنفخلدون ،ترجمه عبدالمحمد
آیتی ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

.7ابن درید ،محمدبن حسن(  ،)1991ااشتقبق ،تحقیـق عبدالسـالم محمـدهارون،
بیروت ،دارالجیل.
 .8ابن سعد ،محمد(  ،)1365طبقبت ،ترجمه دکتر محمود مهـدوی دامغـانی ،تهـران،
بینا.
 .9ابن شـبه،عمر(،) 1380ذبراخفمدانهفمنوره ،ترجمـه حسـین صـابری،
تهران ،نشر مشعر.

 .10ابن عبدالبر ،یوسـف بـن عبـداهلل( ،بیتـا) ،ااسات اب فیاتفماهیاهف
الصحببه ،تحقیق علی محمد البجاوی ،مصر ،مکتبه النهضه المصریه.
 .11ابن قتیبه،عبداهلل بن مسلم( بیتـا) ،ال ابرف ،تحقیـق ثـروت عکاشـه ،قـاهره،
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دارالمعارف.
 .12ابن ندیم،محمدبن اسـحا (  ،)1381فالفیهست،ترجمـه رضـا تجـدد ،تهـران،
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کتابنامه

 .13اصطخری ،ابواسحا ابراهیم (  ،)1368م بلکفوم بلک ،تهـران ،انتشـارات
علمی و فرهنگی.
 .14اصفهانی،حمزه (  ،)1346تـاراخفپ بمبهانفوپبدشبهبن،فترجمـه
دکتر جعفرشعار ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 .15بالذری ،احمدبن یحیی(  ،)1367یتوحفالبلادان ،ترجمـه دکتـر محمـد
توکل ،بیجا ،نشر نقره.
 .16بالشیر ،ریجیتس( 1998م) ،ذبراخفااد فالاهبت ،ترجمـه الـی عربـی
ابراهیم الکیالنی ،دمشق ،دارالفکر.

 .17البکری ،عبـداهلل بـن عبـدالعزیز( ،)1999ماجا فمابفاساتاج فمانف
العلمیه.
 .18بلعمی ،ابوعلی (  ،)1344ترجمـه تـاریخ طبـری ،تهـران ،انتشـارات بنیـاد فرهنـگ
ایران.

 .19جعفری سید حسـین(  ،)1386ذش

فدرفم

هفذبراخ ،ترجمـه دکتـر

سید محمد تقی آیت اللهی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .20الجمحی ،محمدبن سالم( بیتا) ،طبقبفتفالشاهاء ،بیـروت ،دارالنهضـه
العربیه.

 .21الجوالیقی ،موهوب بن احمد(  ،)1966ال اه فمنفالکالمفااعج تف
علتفحهوففال اج  ،بتحقیق و شرح احمد محمد شاکر ،تهران ،بینا.
 .22الحموی ،یاقوت بن عبداهلل(  ،)1965ماج فالبلادان ،تهـران ،انتشـارات
اسدی.

 .23الخــوری الشــرتونی ،ســعید( ،)1889فاقااه فال ااورادفیصاا ف

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

اس بءالبالدفوفال واضا  ،تحقیـق جمـال طلبـه ،بیروت،دارالکتـن

الاهب هفوفالشوارد ،بیروت ،مطبعه مرسلی.
 .24دینوری ،احمـد بـن داوود(  ،)1368اخبابرالووا ،ترجمـه دکتـر محمـود
مهدوی دامغانی ،تهران ،نشر نی.
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انتشارات اساطیر.

ال شبه هفااعالم ،تحقیـق محمـد محمـود حمـدان ،بیـروت ،دارالکتـاب
اللبنانی.
 .26زرکلی ،خیرالدین( بیتا) ،ا عالم ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.

 .27زیدان ،جرجی(  ،)1369تـاراخفذ دنفاسالم ،ترجمـه علـی جـواهر کـالم،
تهران ،امیر کبیر.

 .28سدید السلطنه ،محمد علـی خـان( ،)1370ذابراخفم اق ،فع ابن،ف
بحهانفوفقوهفوفرواب فآبیبفببفااهان ،تصـحی احمـد
اقتداری ،بیجا ،انتشارات دنیای کتاب.
 .29شمس الدین ،محمدمهدی(  ،)1364انصارالحسین ،ترجمه ناصر هاشم زاده ،تهـران،
امیرکبیر.
 .30شیخو ،لویس(  ،)1991شعرادالنصرانیه قبل ا سالم ،بیروت ،دارالمشر .
 .31صفی پور ،عبدالرحیم( بیتا) ،منتیتفاار فیاتفلهاهفالااه ،
بیجا ،انتشارات کتابخانه سنائی.
 .32طبری ،محمد بن جریر ( ،)1362تاراخفطباه،،فترجمـه ابوالقاسـم پاینـده،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بیجا ،انتشارات اساطیر.

 .33فوال بابتی ،عزیزه( ،)1998ماجا فالشااهاءالجبهل

ن ،بیـروت،

دارصادر.

 .34قمی ،شیخ عباس(  ،)1388مفبذ

فالجنبن ،ترجمه حسـین اسـتاد ولـی،

تهران ،انتشارات محراب قلم.
 .35کریستین سن ،آتور(  ،)1345ااهانفدرفزمبنفسبسبب بن ،ترجمـه
رشید یاسمی ،تهران،انتشارات کتابخانه ابن سینا.
 .36المرزبانی ،محمدبن عمران( ،)1991ماج فالشاهاء ،تصـحی ف .کرنکـو،
دارالجیل ،بیروت.

 .37مســعودی ،علــی بــن حســین( ،)1365مااهوافالاا هالفوفمااابدنف
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الجوهه،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 .38المطیــری ،بــراک عبیــد عــوض(  ،)1998التاابراخفال

بسااتفوف

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:10 +0430 on Sunday September 6th 2020

 .25الــذهبی ،شــمسالدین(  ،)1990ذاابراخفال ااالمفوفطبقاابتف

اهللفعلتفالاببد ،ترجمه سید هاشم رسولی محالتی ،بیجا ،انتشارات علمیه
اسالمیه.
 ،)1367( ____________.40ببهدج ل ،ترجمه محمودمهدوی دامغانی ،تهران،
نشر نی.

 .41مقدسی ،مطهر بن طاهر(  ،)1349آیهانشفوفذبراخ ،ترجمـه محمدرضـا
شفیعی کدکنی ،بیجا ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانی

 ،)1374 (____________.42آیااهانشفوفذاابراخ،ترجمــه محمدرضــا
شفیعی کدکنی ،تهران ،نشرآگه.
سازمان انتشارات وآموزش انقالب اسالمی.
 .44یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب( ،)1343ذبراخفااقاوبت ،ترجمـه ابـراهیم
آیتی،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحو ت سیاسی جهان اسالم

 .43منقری ،نصربن مزاحم(  ،)1366پ کبرفصف ن،ترجمـه پرویـز اتـابکی،تهران،
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الحضبر،فاقل فالبحهانفمن فظیورفااساالمفحتاتف
ق بمفالدولهفاامواه ،بیجا ،جامعه الطنطا.
 .39مفید ،محمدبن محمدبن نعمان(  ،)1346الهشبدفیتفماهیاهفحجا ف

