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After the demise of the Prophet of Islam, the identity of the tribe that was the 

dominant structure of pre-Islamic society grew again and caused conflict and different 

positions of different tribes against each other and even the orders of the caliph of the 

time, especially during the time of Amir al-Mu'minin Ali (AS). The purpose of this 

article is to know and study the position of Akhmas Basra in the two wars of Jaml and 

Safin. The research question is what was the position of Akhmas Basra in the two 

wars of Jaml and Safin? The research method is descriptive-analytical and 

documentary in a library style. After analyzing the material, the result was: conflict of 

interests between the northern and southern tribes - such as the tribes of Carbon Vail 

and Tamim with the tribe of Azd - and the conflict of religious interests between the 

tribes - such as the tribe of Abdul Qays and the tribe of Azd - and sectarian conflict 

within The tribes themselves, such as Rabia, caused these tribes to take three steps in 

the battles of Jaml and Safin: The heart desires of some tribes, such as Asad and 

Abdul Qays, towards the Amir al-Mu'minin Ali (AS) caused them to usually be with 

Ali (AS) during the wars. And always form the best part of his corps. Opposite are the 

tribes of Azd and Dhaba, who were in the group of Umm Al-Mu'minin Aisha in the 

Battle of Jaml. The third group, like Bani Tamim, took different votes during the 

battles of Jaml and Safin. This tribe withdrew from the war in the Battle of Jaml and 

joined the Ali (AS) army in the battle of Safin. 
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 567-585،صص 1401(بهار17پیاپی )،شماره اولپنجم جامعه شناسی سیاسی ایران، سال   (پژوهشی _ می مقاله عل)علمی ماهنامه 
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 موضع اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین در خالفت علی بن ابیطالب)ع(

 1مرضیه واقعی

 2مهرناز بهروزی

 3محمد سپهری

 چکیده  

، دوبااار  قبل از اسالم بود هساختار مسلط بر جامع که هویت قبیله ایپس از رحلت پیامبر اسالم،  

رشد نمود و موجب نزاع و موضع گیری قبایل مختلف در قبال یکدیگر و حتااف ااارامیی خلی ااه 

رسااف موضااع وقت به ویژ  در دوران امیرالمومنیی علف )ع( شد. هدف ایاای ملالااه شااناخت و بر

اخماس اخماس بصر  در دو جنگ جمل و ص یی است. سوال تحلیق ایی است که موضع گیری  

کی ااف و اساانادی بااه  -چه بود  است؟ روش تحلیق، ت ساایریدو جنگ جمل و ص یی  بصر  در  

تضاد منااع باایی شیو  کتابخانه ای است. پس از تجزیه و تحلیل مطالب ایی نتیجه به دست آمد:   

تضاد منااااع ماا هبف و    -همچون قبایل بکربی وایل و تمیم با قبیله ازد    –و جنوبف    قبایل شمالف

و تضاد ارقه ای در درون خود قبایاال ماننااد ربیعااه  -مانند قبیله عبداللیس و قبیله ازد  -بیی قبایل

موجب گشت تا در جنگ های جمل و ص یی ایی قبایاال سااه را  پااید گیرنااد: تمااایال  قلبااف 

برخف از قبایل مانند اسد و عبداللیس به امیرالمومنیی علف )ع( موجب گشت تا در طااول جنااگ 

پا  وی را تشااکیل دهنااد. در ملاباال ها معموال در کنار علف )ع( باشند و هموار  بهتریی بخد س

قبیله ازد و ضبه قرار مف گیرند که در جنگ جمل در گرو  ام المومنیی عایشه قرار گراتند. گاارو  

سوم مانند بنف تمیم در طول جنگ های جمل و ص یی آرا مت اوتف در پید گراتند. ایی قبیله در 

علف )ع( قرار گراتند واگرچااه   جنگ جمل از جنگ کنار  گیری نمود و در جنگ ص یی در سپا 

برخف از سران قبیله همچون احنف بی قیس با ادامه جنگ ص یی موااق بودنااد امااا سااران دیگاار 

 موااق تحکیم و عدم تمایل به ادامه جنگ بودند.   

 : اخماس، بصر ، جمل، ص یی، خالات علف )ع(.  واژگان کلیدی

 

 
 ان مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  دکتری گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهر1

 استادیار گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. ) نویسنده مسئول(. 2
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 بیان مسئلهمقدمه و 

یکف از مسایل مبتالبه دور  اسالمف به ویژ  صدر اسااالم، جهاات گیااری هااای قبایاال مختلااف و 

روسای قبایل در موقعیت های گوناگون بر له یا علیه حکومت وقت بود. چنان که روسای قبایاال 

در جنگف، خلی ه وقت را حمایت مف کردند اما همیی قبایل، در جنگ بعدی ملاباال خلی ااه قاارار 

ف گراتند؛ در حالف که با خلی ه وقت بیعت کرد  بودنااد و دساات یاااری و پیااروی بااا وی داد  م

بودند و براساس آن باید از اوامر وی تحت هر شاارایطف پیااروی مااف نمودنااد. امااا وقااایع دور  

ق.( نشان دهند  بدعهدی های بساایار روسااای قبایاال در   40  -35خالات علف بی ابیطالب )ع( )

 است.   وقایع ایی دوران

به نظر مف رسد عامل مهمف که موجب بروز موضع گیری های مت اااو  سااران قبایاال در وقااایع 

، مسئله قبیلااه و هویاات قبیلااه ای باشااد؛ زیاارا، -که باید بدان بسیار توجه نمود-متعدد مف شود  

هویت قبیله ای موجب بروز کند ها و واکند های گوناگون سران قبایاال در مواجهااه بااا اواماار 

 ( در جنگ های مختلف همچون جمل و ص یی مف شود.  علف)ع

باتوجه به تغییر ملر حکومت مرکزی از مدینه به کواه در زمان خالات علف)ع( و از سوی دیگاار 

 –حضور پررنگ قبایل در شهرهای مهم بصر  و کواه به دلیل اتوح سرزمیی های شاارقف ایااران  

، نلد ایاای قبایاال در -آغاز شد  بود.(  ق23  -13)که از دور  خالات عمربی خطاب خلی ه دوم  

جنگ و صلح و متابعت از خلی ه وقت پررنگ تر مف شود، به ویژ  ایی که در ایی زمااان معاویااه 

در دمشق خود را وارث و خونخوا  عثمان معراف مف نماید و موجب تشااوید و تشااتت آرا در 

 بیی مسلمانان مف شود.  

از مهمتریی پادگان های اتوح به ایران از مرز خشکف   بصر  به سبب قرارگیری در کنار اروند رود

بود که قبایل مختل ف به آنجا کوچ نمود  بودند. ایی قبایل بااه تاادری  بااه پاان  الااتالف قبیلااه ای 

تبدیل شدند و مشهور به اخماس بصر  گشتند. اخماس بصر  شامل پن  اتحادیااه قبیلااه ای  یاال 

 3بکربی وایل، یکف از شااعبه هااای ربیعااه؛    -2رباب؛    مف شود: قبیله تمیم به همرا  قبایل ضبه و

اتحادیه قبایاال پرتنااوع اهاال العالیااه   -5قبیله ازد؛    -4عبداللیس، یکف دیگر از شعبه های ربیعه ؛  

   (.71/ 4: 1399حموی،    )یاقو 

اخماس بصر  به دلیل جمعیت اراوان و زندگف قبیله ای، دارای قدر  و ن و  زیادی بودنااد. بااه 

سران اخماس نلد زیادی در وقایع سیاسف بصر  و عراق ای ا نمودند. تضاااد منااااع   همیی جهت 

و همچنیی تضاد منااع بیی قبایل   -مانند قبیله عبداللیس و قبیله ازد  -م هبف و ارقه ای بیی قبایل

و ت رقااه باایی آن هااا و   -همچون قبایل بکااربی وایاال و تماایم بااا قبیلااه ازد    –شمالف و جنوبف  

منااع مالف و مادی موجب گشت تا ایی روسااای قبایاال در جریااان هااای سیاسااف   همچنیی تضاد

همچون واقعه جمل و ص یی مواضع مت اوتف از یکاادیگر و همچناایی حکوماات وقاات انتخاااب 
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 نمایند. 

بنابرایی، مسأله تحلیق حاضر، بررسف نلد اخماس بصر  در دو جنگ جمل و صاا یی اساات. از 

دو اخماااس بصاار  در موضااع گیااری  ف را مطرح مف کنااد:همیی روی نگارند  ایی پرسد اساس

 چه بود  است؟جنگ جمل و ص یی 

 ادبیات و پیشینه تحقیق 

به نظر مف رسد دربار  موضااع گیااری اخماااس بصاار  در جنااگ هااای دور  خالااات علااف )ع( 

ملف خاص ضمود البصرة: ماای تحلیلا  ویژ  ای انجام نشد  است. با اینحال مف توان به ملاله »

از عمر اوزی اشار  کاارد کااه در   (1985)«اف التاریخ العربف اإلسالمف   أهل البصر»ر صمود  مظاه

آن به تاریخ ابتدای بصر  و قبایل آن و جنبد های مختلف در بصر  و حوالف آن ماننااد: ازارقااه، 

( در ملاله »نظااام قبیلااه ای و خاسااتگا  خااوار  1385زط، صاحب زن  پرداخته است. پاکتچف )

ظهااور خااوار  پرداختااه نخستیی«به اختالاا  و رقابت های بیی قبایل عرب در کواه و بصر  و  

( در ملاله »هویت قبیله ای بااه مثابااه واقعیاات در نهاا  البالغااه« بااه 1388) برزگراست. همچنیی 

 هویت و مالحظا  قبیله ای و رقیبان و مخال ان در تصمیم گیری ها و موضع گیااری هااای امااام

هااای مختلااف براساس نه  البالغه پرداخته و بدیی نتیجه رسید که هویت یابف گراید   ()ععلف  

از درون قبایل مت او  موجب احیای دوبار  هویت قبیله ای پس از او  پیامبر اسااالم گشاات و 

 همیی مسئله عامل قتل عثمان خلی ه سوم و جنگ های داخلف دوران خالات علف )ع( شد.

 چارچوب نظری 

 دربااار  قااومن  آدار بااود؛ چنانکااه قاار  ای ریشه   دیدگرایف در تاریخ شبه جزیر  عربستان، پ  قبیله

نجا برای برتری دادن قوم و قبیله خود باار دیگاارن آگرایف، ت اخر و عصبیت قومف و تالش مردم 

، بلکه بااه شاامردن دگان خود ک ایت نکردیدکه به ت اخر بر زن  دانجا رسیدکار شما بد: »ارمای  مف

سیاساات عاارب باار ااااراد و  برتری و بزرگف ک مال (.2و 1د« )سور  تکاثر، آیا وردیآقبور روی  

بااود و نظااام سیاسااف و   عاارب، باار قبیلااه  ساااس اجتماااعف. بدینگونااه، اگرایف استوار بااود  قبیله

 داد.اش را، نظام قبیلگف تشکیل مفاجتماعف

قبل از اسااالم بااود و قبیلااه بزرگتااریی قلماارو سیاسااف   ههویت قبیله ای، ساختار مسلط بر جامع

قبیله در صحرا یک حکومت کوچک بااود کااه   ت.عربستان به شمار مف را   موجود در شبه جزیر

تمام الزاما  حکومتف محلف و کوچک به استثنای زمیی ثابت را داشت. عامل پیوند دهند  مااردم 

قبیله، عصبیت بود که از طریق پیوند نسبف خانواد  ها و خاندان ها به یکدیگر یااا م اااهیم مشااابه 

عصبیت به ویژ  در جنگ ها و میادیی نبرد،   مانند والء و حلف به وجود مف آمد در حالف که ایی

 .(240/  1: 1385اصلف ضروروی بود )ابی خلدون، 
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از آنجا که برای شناخت مواضع و جهت گیری اخماس بصر  خوا  در جنگ و خااوا  در صاالح، 

بدون درنظر گراتی هویت قبیله ای، کاری غیرممکی است، بدینگونه مبانف نظااری ایاای پااژوهد 

 ای و هویت قبیله ای خواهد بود.قبیلهنظام 

 هویت قبیله ای -

اجتماااعف و پدیااد  ای تاااریخف   ساااختاری1قبیله  چارچوب اجتماعف عربستان جاهلف، قبیله بود.

است کااه براساااس دگرگااونف و توسااعه طبیعااف خااانواد  هااا و ازدوا  هااای پااف در پااف درون 

مهاام تااریی (. باادیی گونااه، 26: 1379)خنجااف، خانوادگف در گ ر سال ها به وجود آمد  اساات 

ه قبیله ای، اشتراکا  خونف و نسبف ااراد درون قبیله و رسیدن به یااک جااد پاادری ویژگف جامع

مف  -مانند ربیعه، مضر، بکربی والل –مشترک است و به همیی سبب است که نام جد را بر قبیله  

 گ ارند.

شااترک هسااتند، بنااابرایی، ااااراد درون و از آنجا که ااراد قبیله، حاصل از خون و اصل یک جد م

قبیله نسبت به یکدیگر احساسا  شدیدی بروز مف دادند. برای ایی که آن هااا نیاااز بااه یاااری و 

حمایت ااراد قبیله خود در برابر خطرا  بیرونف همچون دشمنف هااای باایی قبایاال بودنااد. ایاای 

دااع کند و از آنجا که عرب قدر  بازوان قوم و عشیر  ارد بود که در صحرا مف توانست از وی 

(. 15: 1398جاهلف پیوسته در جنگ و جدال بود نیازمند حمایت همیشگف قبیله اش بود )حتااف، 

بدینگونه، هر ارد داخل قبیله براساس تعصب موظف بود بدون توجه به ایی که او ظالم است یااا 

  (.312: 1380سالم،  مظلوم و بر حق است یا باطل به کمک هم قبیله ای خود بشتابد)

نمایند  قبیله، شیخ یا رلیس قبیله بود که دارای ص ا  کرامت، شجاعت، جااوانمردی و وااااداری 

همچنیی ثرو  و حکمت بود. او در قضاو  و دادرسف، باید بف طرف مف بود و بااا همااه ااااراد 

د با شااورای قبیله یکسان راتار مف کرد. با اینحال در امور قضایف و جنگف کامال مختار نبود و بای

( اما حرف آخر را وی 49و    15:  1972قبیله متشکل از روسای عشیر  ها مشور  نماید)جمیلف،  

(. به عالو  بستی پیمان نامه ها و تلسیم غنایم نیز از وظایف وی 152در جنگ ها مف زد )همان:  

  .(50بود )همان: 

نااابود   اگرچااهحاشیه رانااد  شااد؛  ، اهلف و مهار و به  با ظهور نبو  پیامبر اسالم، هویت قبیله ای

چنان که موجب بااه قتاال رساایدن   نشد. با رحلت پیامبر )ص( کم کم ایی ارزش ها بازتولید شد.

 خلی ه سوم، عثمان بی ع ان و بروز حوادث دوران خالات علف بی ابیطالب )ع( شد. 

 

 بافت قبایل در بصره  -

 
1 Tribe 
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ای نظاام یااتااه های قبیلهدر قالب باات  شبه جزیر  عربستان،همان طور که پیشتر توضیح داد  شد 

ها در سااطح بناادیگرااات و گرو ای صااور  مفبود و تعامال  اجتماعف بر مبنای الزاما  قبیله

 گردید. دهف مفای سازمانهای قبیلهکالن در قالب پیمان

ف زمان خلی ه دوم، عمربی خطاب، مو  مهاجر  های نظامف و اجتماااع  دراتوح اسالمف  با آغاز  

قبیله های عرب به غرب ایران و عراق آغاز شد که موجب دگرگونف باات جمعیتف منطلااه شااد. 

اگرچه به صور  محدود از دور  باستان برخف از قبایل در آنجا ساکی بودنااد، امااا بااا مهاااجر  

 (.95: 1385های جدید، عنصر عربف بر باات جمعیتف عراق غالب شد)پاکتچف،  

توح به عنوان محل اسکان نظامیان تاسیس و مورد توجه قاارار گراتنااد دو شهر مهمف که با آغاز ا

، )بال ریق. به امر خلی ه دوم عمربی خطاب بنا نهاد  شد   14کواه و بصر  بودند. بصر  در سال  

پید از آن سااه   گیرد،  منزلگا   در سنگستان  ارمان داد کهه عتبه بی غزوان  ب  رعم  (.341  / 2:  1417

: 1389)طبااری،  بااود بصر  چهارم منزلگا  نداشتند، گلى را خوش جاى بودند که  کرد   جا عوض

آن گا  عمر به سعد بی ابف وقاص دستور داد تا ااراد سپا  را براساااس قبایاال بااه گاارو    (.72/  5

اما به تدری  بعضف از گرو  ها تعدادشان بیشتر شد به   (.125/  5)همان:  های دهگانه تلسیم نماید

 شناسااان و صاااحب   سعدگروهى از نسب همیی سبب دوبار  آن ها را به ه ت گرو  تنظیم نمود.  

کردناد و ه ت گاارو    تنظیم  ه ت   ها را به ترتیب   گرو   خواند کهاراعرب را    نظران و خردمندان

ملااررى را بااه   بصاار ،  مااردمپرداخت مالف بااود.    (. تنظیم ایی گرو  ها برای126/  5)همان:  شدند

دادند و آنها به سردساتگان و نلیبان و امینان مى دادند کااه در   گرو  و پرچمداران مى  ه ت   سران

البته ایی ه ت گرو  به تدری  در سال های بعد (.  126/  5د )همان:  برساننان  خانه ها به صاحبانش

ل اجتماعف و سیاسف تبدیل به پن  التالف قبیلااه ای به دلیل برهم خوردن موازنه جمعیتف و مسای

قبیله بزرگ تمیم در اتحاد با تیر  هااای   -1یا اخماس بصر  شدند که شامل قبایل  یل مف شوند:  

قبیله عبداللیس یکف دیگر از شاااخه   -3قبیله بکر بی والل، شاخه اصلف ربیعه؛    -2ضبه و رباب؛  

، سیبنااى قاا اهل العالیه کااه اتحادیااه ای از قبایاال   -5بف(؛  قبیله ازد )از قبایل جنو   -4های ربیعه؛  

 (.71/  4: 1399حموی،    )یاقو   بودو اسد  نهیمز، خثعم،  لهیبج،  کنانه، دیقر

بااود. اهاال شااد  تمیم از طریق قبایل الحاقف، به خصوص اسد اااراهم   قبیله  بخد اعظم جمعیت 

تاریخف در سرزمیی مااادری نجااد اسااتوار بااود عالیه اتحاد قبایل در آن صراا برمبنای پیشینه ای  ال

خاندان مع ل بی عیالن و بنف عامر از تیر  های به نام عبداللیس بصاار    .(505/  4:  1375،  )طبری

 (.106-105: 1998المطیری، )بودند 

. (124  -122/  5:  1389)طبری،  جالب است که محال  شهر نیز براساس قبایل طراحف شد  بااود

  بااه آنجااا مهاااجر  کاارد  شاهنشاهف ساسانیانیل عربف که پس از انلراض  های آن میان قبازمیی

 (.48: 1377)لسااترن ،  های جدید عراق به شمار آمدنااداز پایتخت  کواه ند تلسیم گردید و بابود
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 مجاور آن نواحف از اتح  بود، اما پس  جنگجویان  ، و منحصر بهدر آغاز، اندک   بصر   شمار ساکنان

باادانجا ساارازیر شاادند و  عربسااتان  جزیرو شاابه ، قبایل مختلااف از سراساار عااراقاز جمله ابلّه

در حاادود  که(؛ چنان431/ 1 :1374،  حموی  شد )یاقو   اازود   آن  و جمعیت   بر وسعت   تدری به

ااتحف هزار ن ر رسید ) 300حدود  به .ق 50 در هزار، و به روایتف  60جمعیت آن به    .ق  35  سال

 (.1399 نژاد:

 هرکدام از قبایل م کور در منطله ای از بصر  به شکل  یل ساکی بودند:

 قبیله تمیم در غرب و جنوب غربف بصر  و منطله مابیی مربد تا جامع سکونت داشتند. -1

 قبیله بکربی والل در مرکز و شرق بصر  و در محال  بطنیه و زابوقه ساکی بودند.   -2

 قبیله عبداللیس در شمال و شرق بصر  در نزدیکف البور  زندگف مف کردند.  -3

 قبیله ازد در شمال غربف بصر  و در محال  حدان و هداد ساکی بودند.  -4

 -56ق:  1406پال،  )اهل العالیه در مرکز شهر و در منطله مابیی الجامع و بطنیه سکونت داشتند -5

 (.  68و  57

 فدیگر در جااای  ، و دوتایزابوقه  نام  به  در جایف  بود و یکف  در خُریبه  دو دسکر   بال ری  هگ ت  به

در  تماایم بنااف کااه دیگر در جایف  شد و دو دسکرمف ازد بود و داراالزد خواند   هقبیل  اقامتگا   که

بااید  تماایم و ازد بنى محلو  رابوقهو  خریبه حدود»در (. 342  :1367بال ری،  گراتند )  جای  آن

بااود و  تمیم بنى محل رتا د ود و بود محل ازد درتا  ود و بود خریبهر تا دو از ه ت بنا نبود که د

 (.71/ 5: 1389بود« )طبری،   یکى در رابوقه

 موضع گیری سران اخماس در جنگ جمل  -

 35 -23برای ورود به بحث باید کمف به قبل از خالات علف )ع( برگشت. پس از آن که عثمان )

بااود، ق.( طراحف کرد  23 -13ق.( براساس شورای شد ن ر  ای که عمربی خطاب خلی ه دوم )

 به خالات رسید، هویت قبیله ای وارد نلطه عطف خود شد.

ق. مردانف از قبیله عبداللیس به ریاست حکیم بی جبلااه عباادی، 34در اواخر خالات عثمان سال 

( به همرا  دیگاار معترضااان از 196بف تا:  قتیبه،    ابیدرع بی عباد عبدی و سدوس بی عبس شنف)

دن اوضاع اجتماعف به دوران پیامبر اسااالم )ص( کردنااد. کواه و مصر تالش زیادی برای برگردان

و به همرا  اارادی همچون مالک اشتر، زیادبی نصر و عبداهلل بی امم به نشانه اعتراض بااه اعمااال 

از سااوی دیگاار، طلحااه و زبیاار بااه   (.126:  1344)بلعمف،  خلی ه سوم به مدینه عزیماات نمودنااد

(. خلی ه سااوم نیااز 72/ 2: 1382ف کردند )یعلوبف، همراهف عایشه مردم را علیه عثمان تحریک م

عااامر به جای اینکه به شکایا  رسیدگف کند، امر نمود تا رهبران معترض عبداللیس را به همرا   

 -105:  1344)بلعمااف،    خُزاعف به شام تبعید کننااد  قبی قیس، کمیل بی زیاد نخعف، عمروبی حم

و بااه خلی ااه وقاات   رضایتف قبایل، آنااان را آزاد کااردناالبته بعدها، معاویه به دلیل اازاید    (.106



 

 

 

573 

ن 
ی ب

 عل
ت

الف
 خ

در
ن 

صفی
 و 

مل
 ج

گ
جن

دو 
در 

ره 
ص

س ب
ما

اخ
ع 

وض
م

ع( 
ب)

طال
ابی

 

نوشت که حضور ایی ااراد در شام موجااب دردساار و خطاار اساات و پیشاانهاد داد تااا آن هااا را 

بازگرداند. خلی ه سوم به جای درس گراتی از اشتباها  و شنیدن توصیه های نیکااان و بزرگااان 

ه سیاست های اشتبا  خود، موجب گشاات عرب، نه تنها به اصالح امور نپرداخت بلکه با تداوم ب

تا مردانف از بصر  به رهبری حکیم بی جبله عبدی، مردانف از کواه به ارمان مالک اشتر و مردانف 

از مصر به رهبری سودان بی حمران در مدینه جمع گشتند و مصمم گشتند کااه یااا عثمااان بایااد 

 .(106 -105همان:  )برکنار و یا باید کشته شود

 86یااا     83ق. در    35وز محاصر  بااود و دوازد  شااب مانااد  از  ی الحجااه سااال  عثمان چهل ر

مردم سه روز بدون پیشااوا بودنااد و شخصااف بااه نااام   .(72/  2:  1382)یعلوبف،  سالگف کشته شد

(. 112غاالف با مردم نماز مف گ ارد و سپس مردم با علف )ع( بیعاات کردنااد )دینااوری، بااف تااا: 

صعصااعه و زیااد باای صااوحان، طلحه و زبیر، (، 332/ 2: 1991، بی درید)ا حکیم بی جبله عبدی

رشااید هجااری  هماادانف وث  به همرا  سلیمان بی صرد خزاعف، عبداهلل بی وال، حار  اویس قرنف

بیعت کردند. طلحه و زبیر به پا خاستند و گ تنااد ای )ع( در مدینه  با علف  (  59-57:  1367م ید،  )

/ 2:  1382)یعلااوبف،  آن که بیعت مهاجران در عهد  ما باشد  امیرمومنان ما با تو بیعت مف کنیم بر  

74). 

اندکف بعد معاویه و س یانیان  به همراهف شامیان که خود از کمک به خلی ااه سااوم دریااه نمااود  

را شاانیدند، آشااکارا و بااف درنااگ  علااف )ع(خبر قتل عثمان و بیعت مردم بااا  بودند، هنگامف که  

 علف باای ابیطالااب )ع(موضع خوید را تغییر دادند و از قتل خلی ه دستاویزی برای رویارویف با  

 عایشه به نوعف و طلحه و زبیر به نوعف دیگر خود را خونخوا  عثمان معراااف نمودنااد.  ساختند.

مااا را ا ن د  بیاارون رویاام...   »سپس طلحه و زبیر آمدند و }به علف{ گ تند ما قصد عمر  داریم،

معاویه نیز  (.78/ 2همان: پس در مکه به عایشه پیوستند و او را به جنگ با علف تشویق نمودند« )

 .اراوان برد   از پیراهی خون آلود عثمان در ایی را  بهر

 بی عثمان .ق 36به عبار  دیگر در سال ق.(   40  -35)علف )ع( مدتف پس از رسیدن به خالات  

. زمانف که عثمااان وارد (77/  2:  1382یعلوبف،  ؛  110/  6:  1389طبری،  گمارد )  را بر بصر   نَیفحُ

بصر  شد، کسف مانع ورود وی نشد اما مردم آنجا چندیی گرو  شدند. گروهف با گاارو  مخااالف 

بودند و گروهف با جماعت بودند، گروهف بودند که مف گ تند: ببینیم مردم شهر چه مف کنند، مااا 

، داخلااف جنااگ نخستیی  هصحن  به  بصر پس از مدتف  اما  (.  111/  6:  1389یز چنان کنیم )طبری،  ن

 .شد لیبدت  جمل  جنگ یعنف

عایشه و همراهاند وقتف به بیرون بصر  رسیدند به تنف چند از سااران بصاار  نامااه نوشاات »بااه 

و منتظر پاسااخ نامااه   احنف بی قیس نوشت و صبر  بی شیمان و امثالشان« و به سوی ح یر رات 

خااود قبایل را با    روسایعایشه با عنوان ام المؤمنیی، بزرگان و  (. بدینگونه،  126/  6ها شد)همان:  
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بااه تبعیاات از  - قبایل نیز به تبعیت از رید س یدان و سران ، سایر اارادنمود و متعاقب آنهمرا   

مف نویسد: »عموم مردم بصر  غیاار دینوری در ایی بار   .  به ام المومنیی پیوستند  -هویت قبیله ای

از بنف سعد با آنان بیعت کردند ولف بنف سعد با آنان بیعت نکردند و گ تند ما نه با شما خااواهیم 

با خانواد  خود نخست با آنان بیعت   -قاضف بصر   -بود و نه بر ضد شما همچنیی کعب بی سور

ات و گ ت خوش نداشااتم تلاضااای ننمود ولف هنگامف که عایشه به خانه او به دیدند آمد پ یر

(. بدیی جهت با پیوستی کعب بی سور از سران قبیله ازد به 115مادرم را نپ یرم«)دینوری، بف تا:  

مخال ان علف )ع( و حامیان ام المومنیی عایشه، سایر ااراد قبیله ازد نیز براساس هویاات قبیلااه ای 

، قبیله بنف سااعد، دعااو  ام المااومنیی (.در ملابل253: 1362)عسکری، به یاری عایشه برخاستند 

کااوچ   –در دو ارسااخف بصاار     -  الحلجا  و به منطلهعایشه را برای جنگ با علف )ع( نپ یراتند،  

باای قدامااه  هجاریاا (. آنها حتف به مادر مومنیی هشدار دادند چنان کااه 31:  1381نمودند)سلطانف،  

کشته شدن عثمان سبکتر !  اى مادر مؤمنانوی را چنیی خطاب داد: »  وبه نزد عایشه رات  سعدى  

 در پاارد   .اى و بر ایی شتر ملعون آما  سالح شد  اى  از کار تو است که از خانه خوید درآمد 

وید ببردى، هر که جنگ تاارا روا دانااد خو حرمت خداى بودى، پرد  خوید دریدى و حرمت  

اى به خانه خوید بازگرد و اگر نااا باادلخوا    کشتنت را نیز روا داند، اگر به اختیار سوى ما آمد 

 (.130/  6: 1389«)طبری،  اى از مردم کمک بخوا  آمد 

که برخف از مردم بصر  بااا گاارو  ام المااومنیی   به تدری ، عثمان بی حنیف والف بصر  متوجه شد

مواالت دارند از جمله آن ها اسود بی سریع سعدی بود که در مسجد شهر چنیی مردم را تهیاای  

بر ضد قاتالن عثمااان، چااه   اند که از ما  نیستیم، آمد   دانند که ما قاتالن عثمان  نها مىآمف نمود: »

 ایی جمع چنانکه گ تى از دیارشان برون راند  شد   اینجا باشند چه جاى دیگر کمک بگیرند، اگر

 (.128/ 6)همان:  «برون راندن کسان از شهرها شود؟  اند کى باید مانع

ن ر از قبیلااه  700هنگامف که گرو  ام المومنیی عایشه به نزدیکف بصر  رسید، عثمان بی حنیف با 

دی را بر آن ها ارماند  نمااود و بکربی والل از تیر  ربیعه سپاهف تشکیل داد و حکیم بی جبله عب

سوی یاران جمل گسیل نمود. آن ها در زابوقه بااا یکاادیگر برخوردنااد. و باایی آن هااا جنااگ در 

و   اللّهاام اشااهد، اللّهاام اشااهد.گرات. مشهور است که در آن معرکه حیم باای جبلااه مااف گ اات:  

در ستیز بااا ایاای کس ، هردر جنگ با طلحه و زبیر هیچ شک و تردیدی ندارم  همچنیی مف گ ت:

(. کار بدانجا رسید که مردم بصر  از قبایل مختلف 318/  2ابی اثیر، بف تا:  دو مردد است برگردد )

: 1389نیز براساس تمایل به یکف از دو گرو ، برای گرو  دیگر سنگ پرتاب مااف کردنااد)طبری،  

6  /131.) 

ن ها نیز از سوی یاران طلحه و مردم قبیله عبداللیس ظاهرا رویه ای دوگانه پید گراتند. اگرچه آ

زبیر مورد تعرض و کشتار قرار گراتند. طبری در ایی بار  مف آورد که روزی که طلحه و زبیر بر 
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بصر  تسلط یااتند و عثمان بی حنیف عامل علف بی ابیطالب )ع( را به بدتریی شکل ممکی مورد 

یی که مجبور به بیعت با علااف ضرب و جرح قرار دادند در مسجد بصر  حضور یااتند و دربار  ا

شد  اند شروع به سخی کردند تا ایی که مردی از عبداللیس آن ها را چنیی مااورد خطاااب قاارار 

 داد:

اید که دعو  پیمبر خاادا صاالى اهلل علیااه و   شما نخستیی کسانى بود   !ى گرو  مهاجرانا

اسالم روى آوردنااد، اید، و ایی اضیلت شما بود، مردم نیز همانند شما به   را پ یراته  سلم

مااا راى   وقتى پیمبر خدا درگ شت با یکى از خودتان بیعاات کردیااد و در ایاای مااورد از

نخواستید اما رضایت دادیم و پیروى شما کردیم و خدا در ایام خالات وى مساالمانان را 

او، رضى اهلل عنه، درگ شت و یکى از شما را بخالات گماشت، در ایاای   برکت داد آنگا 

و چاااون خلی ااه   ما مشااور  نکردیااد امااا رضااایت دادیاام و تساالیم شاادیم  مورد نیز با

درگ شت کار را به شد کس محول کرد که بى مشور  ما عثمان را انتخاب کردید و با 

بریختید، پس از آن  مشور  ما به وى اعتراض کردید و خوند  آنگا  بى  .او بیعت کردید

باو دارید که با وى جنااگ کناایم؟   مشور  ما با على بیعت کردید، اینک چه اعتراضى  بى

آیا غنیمى به تبعیض داد  یا کارى به ناحق کرد  که بدان معترضید تا با شما باار ضااد وى 

 (.  134/ 6: 1389)طبری،   باشیم، اگر چنیی نیست پس ایی کار چیست؟

آن  ن اار از 70اگرچه در آن روز با وی و عشیر  اش کار نداشتند اما در روز بعد برآنها تاختنااد و 

 (. 135/  6ها را کشتند )همان: 

کسانى از ن خوید و کسانف از مردم عبداللیس که پیروی او مف کردند و کیم بی جبله با سواراح

اگاار : »گ اات   حکیم مااى  .سوى دارالرزق راتند  بهپراکندگان طای ه ربیعه که به آنها پیوسته بودند  

وی در میدان جنااگ در . (135/ 6ان: )همگ ت  و به عایشه ناسزا مى«  یارید نکنم برادرش نیستم

را چنان دیدیم که با على   -طلحه و زبیر  –  ایی دو کسحالف که مجروح گشته بود چنیی گ ت: »

بیعت کردند و به اطاعت وى درآمدند آنگا  به مخال ت و جنگ و خونخواهى عثمااان باای ع ااان 

/ 6: 1389)طبااری، «  آمدند و میان ما مردم ایی دیار ت رقه انداختنااد، منظااور آنهااا عثمااان نیساات 

 . (170 :1367م ید، )مرد از قبیله عبداللیس کشته شدند 500(. در ایی نبرد، 136

غیر از حکیم بی جبله که در ملابل گرو  عایشه بودند و جنگیدنااد،  ریااح بااود کااه ملاباال زبیاار 

عتاااب بااود و حرقااوص باای زهیاار ملاباال جنگید؛ ابی محرش بود که ملاباال عباادالرحمان باای  

از میان اینان  ریح و یاراند کشته شدند و حرقااوص باای زهیاار از ایاای   .عبدالرحمان بی حارث

به در برد و به قومد یعنف بنف سعد پنا  برد. بنف سعد از وی حمایت کردند امااا بااه معرکه جان  

سختف و زحمت ااتادند. پس از طف مدتف چنان عرصه به آنان تنگ شد و آش ته شدند که گ تند 

 (.136/  6: 1389از جنگ کنار  مف گیریم)طبری،  
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مااورد ملتااوالن و پناهناادگان   مردم عبداللیس نیز پس از جنگ وقتى خشم سعدیان را دیدنااد در

. ایی مسئله و همچناایی بااه دلیاال ید به خشم آمدند که عبدیان به اطاعت على دلبسته بودندخو 

بداللیس و بساایارى عمردم  عدم خودداری طلحه و زبیر از دادن ملرری به آنان موجب گشت که  

بردند و از آنها بکشتند که   اما مردم به آنها حمله  .تاختند  سوى بیت المال  بهبکر بی والل    قبیله  از

(. حکیم بی جبله با همراهااف باارادرش اشاارف و 136/ 6)همان: براتند و بر را  على جاى گراتند

: 1346م یااد،    ؛332/  2:  1991)اباای دریااد،    پسرش شجاعانه جنگید و جسدش نیز مثلااه گشاات 

اد  بااود آگااا  شااد و علف بی ابیطالب )ع( در  ی قار از آن چه که بر ربیعه و عبداللیس اات  (.247

/ 6: 1389گ ت: »عبداللیس نیکوتریی تیر  ربیعه است و در همااه ربیعااه نکااویف هساات«)طبری، 

(. در همیی جا از مردم بکربی والل خواست که در جایگا  شااان بماننااد و نیااازی بااه یاااری 145

نتظااار وی را (. مردم عبداللیس به تمامف در را  میان علف و بصر  بودند و ا145/ 6نیست )همان: 

(. 151/  6داشتند، اینان چندهزار کس بودند، دو هزار و چهارصد کس نیااز باار آب بودنااد)همان:  

پس از جنگ جمل نیز علف بی ابیطالب هنگامف که عایشه را به خانه اش مف ارستاد»ه تاد زن از 

: 1382یعلااوبف،  قبیله عبداللیس را در لباس مردانه همراهد ارستاد تا او را به مدینه رسانیدند« )

2  /82    .) 

هنگامف که علف بی ابیطالب )ع( به نزدیک بصر  رسید سپاهیان را آراید داد و پرچم ها و رایت 

ها را بست و ه ت رایت قرار داد. بر قبایل همدان و حمیر پرچمف ساااخت و سااعید باای قاایس 

حارثف را گماشت و باار  همدانف را ارماند  آنان کرد و بر قبایل م ح  و اشتری ها، زیاد بی نصر

قبیله طف، عدی بی حاتم را ارماندهف داد و بر قبایل قیس و عاابس و  بیااان، سااعد باای مسااعود 

ثل ف، بر قبایل ازد، بجیله و خثعم و خزاعه، مخنف بی سلیم ازدی را ارماند  ساااخت. باار قبایاال 

باار قاارید و انصااار و بکر و تغلب و ربیعه، محدو   هلف را قرار داد و عبداهلل بی عباس را نیز  

دیگر مردم حجاز گماشت. ایی لشگرهای ه ت گانه نه تنها در جنگ جمل بلکه در جنااگ هااای 

 (.    116ص یی و نهروان نیز شرکت داشتند)دینوری، بف تا: 

در نامه ای که ام المومنیی عایشه برای مردم کواه نوشته نیز قبایاال مخااالف را بااه خااوبف تعیاایی 

« معراااف مااف دتنااى چنااد از قیساایان و تنااى چنااد از طای ااه رباااب و ازرا »کرد  است و آن ها  

(. قبایل تمیم و بکربی والل بصر  در  ی قار با قبایاال همنااام کااواف 138/  6:  1389نماید)طبری،  

خود مالقا  کردند تا رای و نظر آن ها را بدانند و که ظاهرا دل در صلح داشااتند و عاازم جنااگ 

بایل عبداللیس و بکربی والل بصاار  بااه ریاساات عمااروبی مرحااوم و (. ق152/  6نداشتند)همان:  

 (.  181/ 6؛ همان:  163/ 6شلیق بی ثور به سوی علف راتند و بدو پیوستند)همان:  

 بنى سعد در کااار دااااع ازتیر    هنگامف که  بی قیس رلیس قبیله بنف تمیم  ، احنفجملدر جریان  

: و گ ت  رات  علف )ع( به نزد   ،دانستند  نمىا  حرقوص بی زهیر بودند، و جنگ با علف )ع( را رو
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اند پندارند که اگر اردا بر آنهااا غلبااه یااابى مردانشااان را بکشااى و   قوم ما که در بصر !  اى على»

کند که ایی کار جز دربار  آنهااا کااه  کسى همانند می ایی کار را نمى: گ ت  .زنانشان را اسیر کنى

ست، اینان مردمى مسلمانند، آیا قوم خوید را از می باااز اند روا نی  از دیی بگشته اند و کاار شد 

یا پید تو آیم و خودم با تو باشاام، یااا : آرى، یکى از دو چیز را برگزیی: احنف گ ت  دارى؟ مى

دعوتشان کاارد کااه التالف قبیله اش را  آنگا  احنف بازگشت و    .هزار شمشیر را از تو باز دارم  د 

جمعى به او پاسخ دادنااد، آنگااا  بانااگ زد  و! اى قوم خندف به جاى بمانند و چنیی آغاز کرد که

و همااه سااعدیان بااه او ! آنگا  بانگ زد اى قوم سااعد.دادند و جمعى به او پاسخ!  که اى قوم تمیم

   .(159/ 6:  1389)طبری، « کشانیداز جنگ  یرى  گ   پاسخ دادند و همه را به کنار 

)ع( گسیل نمود و پیام داد: اگاار بخااواهف بااا او کسف را نزد علىدر روایت دیگری آمد  است که 

مرد جنگف به سویت مف آیم و در کنار  مف جنگم و اگر بخااواهف همااه ااااراد قبیلااه بنااف   200

 / 1 :1392)ماملانف و ماملانف،  باز مى دارمشمشیر را از تو   7000سعد را از جنگ دور مف کنم و  

»ایی چگونه مف شود که تو به آن ها قول کنااار  گیااری داد  ای؟« وی گ ت:  او  )ع( بهعلف  .(103

جواب داد: اما جنگ با آن ها حق خداست. خلی ه وقت پاسخ داد هرکااه را مااف تااوانف بااازداری 

 کنار  گرات و در جلحا، دو ارسخى بصر  بماند  از جنگ  احنف(.  163/  6:  1389،  )طبریبازدار  

 (.161/  6)همان:  هزار کس با وى کنار  گراتند و بید از شد

یکف از قبایل داخل در التالف قبیله ای بف تمیم، بنف عمرو و بنف حنظله بودند کااه خااالف نظاار 

احنف و بنف سعد راتار کردند و به جنگ با خلی ه وقت پرداختند، بنف حنظله از هالل بی وکیااع 

با پیروی مف کردند که وارد جنگ شدند)طبری، تبعیت مف کردند و همچنیی بنف عمرو از ابوالجر

(. منجاب بی راشد نیز ساالر بنف ضبه بود از جنگ و پیوسااتی بااه هاار دو طاارف 165/  6:  1389

 (.  166/ 6جنگ پرهیز نمود)همان:  

ساالر هوازن و بنى ساالیم و به طور کلف در ایی زمان در بصر  سران قبایل به صور   یل بودند. 

اعصاار باای   ،ساالر غط ااان  .ساالر عامر، زاار بی حارث بود.  عود سلمى بودتوابع، مجاشع بی مس

سااوى علااى راتنااد مگاار   عبداللیس.  نعمان باهلى بود و ساالر بکر بی والل مالک بی مسمع باود

یکى که بجاى ماند، از بکر بی والل نیزکسانى بپا خاستند و کنار  گیران باه تعداد ماندگان بودنااد 

. بی شیمان و مسااعود و زیاااد باای عماارو   صبر:  داشتند  رلیسازدیان سه  .  ودکه ساالرشان سنان ب

گرو  مضر، خریت بی راشد بود و سر گرو  قضاااعه و توابااع، سر :پراکندگان قبایل دو سر داشتند

/ 6:  1389)طبااری،    رعبى جرمى بود و ایی للب وى بود، سر یمنیان دیگر  واالجر  حمیرى بااود

166) . 

  قولى صبره ب  عبدالرحمان بی جشم حمامى بود و  ،بصر  در روایت عامر بی ح صساالر ازدیان  

(. یکف از روسای و شیوخ ازدیان بصر ، صاابر  باای شاایمان 181/  6)همان:  بی شیمان حدانى بود
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اگر دو جمع به هم نزدیک شود کار از دست برود که چون دریاها بود. کعب بی سور بدو گ ت:  

کی و آنجا مرو و با قوم خوید کنار  کی که باایم دارم صاالحى باشااد، به هم بر آیند اطاعت می  

بیرون ایی مایه باش و ایی جمع مضر و ربیعااه را واگاا ار کااه برادراننااد، اگاار بااه صاالح آمدنااد 

بیم دارم چیاازى . صبر  گ ت: کردند اردا داوران آنها باشیم خواهیم، و اگر جنگ  همانست که مى

گویى در صلح کسااان حضااور نیااابم و مااادر مؤمنااان و  به می مىاز نصرانیت در تو ماند  باشد، 

م و از خونخواهى عثمان بازمااانم؟ بخاادا یاری نکنطلحه و زبیر را، اگر صلحشان پ یراتاه نشد،  

وی و قبیله   .(165/  6)همان:  و همه قبایل یمنى همسخی شدند که حضور یابند  هرگز چنیی نکنم

نیز از سااران قبیلااه   مسعود بی عمرو بی عدى أزدىتند.  اش به خوانخواهان عثمان و عایشه پیوس

(. 505/  5:  1375)طبری،  بود  ام المومنییدر جنگ جمل یکى از ارماندهان أزد، در سپا     ازدی نیز

قبیله های ازد و ضبه در ایی جنگ و دااع از عایشه پایداری و جنگ سختف کردند )دینوری، بااف 

پیشاپید قااوم خااود یعنااف   -عایشه  –لشکریان بصر     (. عمروبی یثربف که پهلوی راست 118تا:  

 بنف ضبه حرکت کرد و جنگف سخت نمود. 

جنگ جمل به مروان   ، پس ازبه بنى امیه گراید داشت از سران بکر بی وایل که    مالک بی مسمع

 باارادر وی باادو چناایی پیشاانهاد داد  بااود:  ملاتاال(.  266  :1374)ابی هالل ثل ااف،    حکم پنا  داد

على براى وى امان بخواهید، اگاار اماااند داد همانساات  برادرزاد  مرا ب رست و پناهد بد  و از»

بریم، اگر متعرض او شدند   رویم و او را مى  خواهیم و اگر امان نداد با شمشیرهایمان مى  که مى

)طبااری،   «دهاایم  مانیم یا محترمانه جان مااى  کشیم، یا به سالمت مى  براى محااظتد شمشیر مى

1389 :6  /191.) 

از سران اهل العالیه بود. هنگامف که عثمان بی ع ااان از مااردم بصاار  یاااری   قیس بی هیثم سلمى

خواست، قیس مردم بصر  را به کمک وی اراخواند. اگرچه مااردم بصاار  بااه سااوی مدینااه روان 

شدند تا به خلی ه سوم کمک نمایند اما بااا رساایدن خباار قتاال وی از نیمااه را  بازگشااتند)طبری، 

   (.279و  172/  5: 1375

 را بااه او  والیت اارس(  ع)على    بود که  من ر بی جارود عبدىیکف دیگر از سران مطرح بصری،  

هزار درهم از بیت المال را غار  نمااود. علااف )ع(، مناا ر را زناادانف نمااود امااا بااه   400. او  داد

لمومنیی علف )ع( بدو (. امیرا357 :1374ش اعت صعصعه از وی، او را آزاد نمود)ابی هالل ثل ف، 

 چنیی مف نویسد:  

اما بعد، نیکى پدر  مرا اری ت و گمان بردم که تو نیز از روش او پیروى مى کنى و بااه 

را  وى مى روى، ولى به می خبر رسید  است که خیاناات کاارد  اى؛ و پیااروى از هااواى 

وید ن س را رها نمى کنى و براى آخر  خوید توشه اى باقى نمى گ ارى؛ دنیاااى خاا 

را با ویرانى آخرتت آباد مى سازى. از دینت مى برى و به خویشاااوندانت مااى پیوناادى. 
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اگر آنچه از تو به می رسید ، راست باشد، شتر در خانه و بند ک د تااو از خااود  بهتاار 

است و کسى چون تو شایسته ایی نیست که به وسیله او رخنه اى بسته شااود، یااا کااارى 

 رود. یا در امانت شریکد کنند و یا براى جلوگیرى از خیانت انجام پ یرد. یا ملامد باال

)نه  البالغااه، و نادرستى بر خزانه بگمارندش. نامه ام که به دسااتت رسااید ناازد ماای بیااا

1366: 1074  .) 

ک نیمااه از یاا د  هزار کس کشته شد که یک نیمه از یاران على بودنااد و  گ ته شد  در ایی جنگ  

قبیله ازد و پانصد کس از دیگر قبایل یمنى، دو هزار کااس از قاااوم  یاران عایشه، دو هزار کس از

مضر و پانصد کس از قبیله قیس و پانصد کس از قبیله تمیم و هاازار کااس از قبیلااه بنااى ضاابه و 

 .  (193/ 6: 1389)طبری،   پانصد کس از قبیله بکر بی والل

 موضع گیری سران اخماس در جنگ صفین -

ریاساات بود کااه    احنف بی قیسهمان طور که که پید تر ارایه شد یکف از سران اخماس بصر   

 ، ارستاد  خلی ه وقت،هنگامى که ابی عباس(.  691  / 1  :1378)شوشتری،    تمیم را بر عهد  داشت 

قبااول او را دعااو  بااود کااه   اولیی اردی  بی قیس  را براى اهل بصر  خواند، احنف)ع(  نامه على

 / 1  :1392)ماملااانف و ماملااانف،    آرى، به خدا سوگند که تو را اجابت خواهیم کرد  و گ ت:  نمود

(. پس از وی، خالدبی معمر سدوسف و سپس عمروبی مرحااوم عباادی و بساایاری از مااردم 103

 (. 130بصر  آمادگف خود را اعالن کردند )دینوری، بف تا:  

مجلسف در ایی بار  مف آورد: هنگام عزیمت علف )ع( از بصر  به کواااه بااا همراهااف عااد  ای از 

بی زید و زید بی جبله و اعاایی   بی قدامه و حارث  هاحنف بی قیس و جاریبزگان بصر  همچون  

سااعد در جنااگ  بنااف ای امیرالمؤمنیی اگر»:  ویدگ مف    علف)ع(    رو بهاحنف بی قیس    ،  بی ضبیعه

در بصاار   ما بستگان ای امیرالمؤمنییرا یاری نکردند با دشمی شما نیز همرا  نبودند...   جمل شما

ها همگام بااا مااا بااه یاااری تااو آن  از  زیادی  ها ب رستف عد کنند، اگر ما را به سوی آنزندگف مف

 :. علف)ع( به احنف باای قاایس ارمااود«کرد  خواهند پرداخت و کوتاهف گ شته را جبران خواهند

و  اطاعت امر نمااود کی. او نیز ها را به قیام علیه معاویه دعو قوم خود بنویس و آن برای  اینامه

. وقتف نامااه احنااف بااه بسااتگاند رساند  در بصر   وی  قومنامه احنف را به    ،اردی به نام حارث

 (.  306/ 32: 1384مجلسف، )ع( به کواه آمدند )علف یاری رسید اکثر اهالف بصر  به قصد

از وی نظرهای متناقضف در منابع ثبت شد  است. در حالیکه طبری او را مشااتاق باارای جنگیاادن 

خلی ااه بااه    در صف علف )ع( نشان مف دهد و حتف مف آورد که احنف در جریان حکمیاات نیااز

کااه علااف حتف زمااانف  ؛(256/ 6: 1389)طبری، پیشنهاد کرد که حَکَم قرارش دهد)ع(  علىوقت،  

)ع( در نامه ای که برای معاویه مف نویسد به  امیرالمومنیی گ ت: »عنوان امار  مومنااان را محااو 

مکی که بیم دارم اگر محو کنف هرگز به تو بازنگردد آن را محو مکی اگرچااه کسااان هماادیگر را 
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 )ع(لااىاو در ص یی درحالى که همرا  ع( با اینحال از وی نلل شد  است  256/  6بکشند« )همان:  

ایی است که پس   )ع(از دیگر موضعگیرى وى نسبت به على«.  بود گ ت: »عرب به هالکت رسید

، زیاار شااعار )ع( از خواندن نامه معاویه بااه مااردم بصاار  و تشااویق شااان بااراى جنااگ بااا علااف

« )اباای هااالل خونخواهى عثمان، گ ت: »می نه سر پیازم و نه ته پیاز، و کارى به کارشااان ناادارم

 (.   263 :1374ثل ف، 

 ،در کنار خلی ااه وقاات حاضاار بودنااد ص یی از میان قبایل مختلف شمالف و جنوبف، که در جنگ

جنگجویان عبداللیس را در جناح راساات سااپا  قاارار داد و حااارث باای ماار  عباادی را ،  (علف)ع

(. دینوری در جای دیگر دربااار  ربیعااه و 194:  1368دینوری،  )ارماند  پیادگان جناح چپ نمود  

به رهبااری عماار و باای   -های بصری  با پشتیبانف عبداللیسف  یله عبداللیس مف آورد که علف )عقب

(. طبااری مااف آورد کااه پاارچم 213: 1368دینااوری، )نمااود لشکریان خوید را تلویت    -حنظله

وی .  (243/ 6: 1389)طبری، کوایان و بصریان ربیعه با خالدبی معمر بود که از مردم بصاار  بااود

رد علف )ع( دربار  ربیعه مف گوید: »ای گرو  ربیعه، شما یاران منید که دعوتم را همیچنیی مف آو

 (. 242/ 6پ یراته اید و به نزد می مطمئی تریی قبیله عربید« )همان:  

مااردم ربیعااه جااز   انجام مف شااد،شامیان  در میان حمال  پف در پف که از سوی جناح معاویه و  

. حمله های پیوسته (244/ 6)همان: ردند و سخت جنگیدنداندکى از ضعی ان و زبونان پایمردى ک 

عبداللیس بر سپا  شامیان تا بدانجا رسید که میدان جنگ بر آن ها سااخت گشاات. در ایاای زمااان 

: امروز جناح راست علف از ربیعه قدرتمند است و آن هااا خالااه زاد  گ ت عمروعاص به معاویه  

مف روم و با ایشان سخی گ تااه و آن هااا را بااه های می هستند. اکری مف کنم و به سوی آن ها  

سوی لشکر تو آرم. عمروعاص به سوی سپا  علف )ع( رات و نمایند  ای از ربیعه خواست. پس 

علیل بی نویر  از عبداللیسف ها پید رات و به عمروعاص گ ت کااه در جنااگ جماال، در کنااار 

ز  نمااود  ام. امااروز اگاار در ایاای امیرالمومنیی خدمت کردم و در آن نبرد رشاد  ها کرد  و مبار

ابی اعثم کااواف، انبوهف سپا ، هیچ اردی، برای تو دشمی تر از می نبود، می به نزد  نمف آمدم )

(. مردان دیگری نیز از ربیعه همچون طحل بی اسود و همچنیی اارادی از بنف عنتاار  620:  1372

(. بنابرایی، عمروعاااص بااا 622  -621و بنف ضم نیز پاسخ او را به تندی و درشتف دادند )همان:  

 خجلت و شرمندگف به نزد معاویه برگشت.  

از دیگر سران اخماس که در جنااگ صاا یی حضااور داشااتند و در صااف علااف باای ابیطالااب)ع( 

و   قدامه سااعدی ارمانااد  بنااف رباااب  یب  هو جاری  بکریان  من ر ارماند بیحضییجنگیدند شامل  

زهل بصاار   خالد بی معمر ارماندهف  همچنیی  مف شود.له بصر   بی ضبیعه ارماند  بنف حنظ  اعیی

لیس و حارث باای نوااال العبد ارماند  حنظلهحن ف ارماندهف لهازم و عمروبی  جابر  و حریث بی

 عهااد  بااه  ارماناادهف بنااف قاایس بصاار  را  هاللااف  باای شااداد  ههاشمف ارماندهف قرید و قبیص
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ی نیز در ایی رابطه مف نویسد: علف )ع( ااراد قبیله مضاار را دینور  .(79/  3)بال ری، بف تا:  داشتند

بر قلب سپا  و قبیله ربیعه را در سمت راست و اهل یمی را در سمت چپ قرار داد. قبیلااه کنااد  

را به اشعث بی قیس واگ اشت و قبیله بکر بصر  را به حضیی بی من ر و تمیم بصر  را به احنف 

به ارماندهف سعد رباب بصر  و رااعه بی شداد را به ارماندهف بی قیس... و خارجه بی قدامه را  

قبیله بجیله ... و اعیی بی ضبیعه را بر حنظله بصر ... و جندب بی زهیر را بر ازد و خالدبی معمر 

را بر  هل بصر  ... و خزیمه بی خازم را بر لهازم بصاار  و باار قبیلااه عباادقیس بصاار ، عمااروبی 

 (.    134هاللف گمارد)دینوری، بف تا: حنظله و بر قیس بصر  شداد 

تیر  احمس بی غااوث چم بجلیه به دست ابوشداد قیس بی مکشوح بود که از  در جنگ ص یی پر

اند کااه   گ ته  نزدیک صاحب سپر طالیى رسید که با جمعى اراوان از یاران معاویه بود.ه  تا ب  .بود

ابوشااداد بااا   جااا سااخت جنگیدنااد.دو گرو  آن  وى عبد الرحمان بی خالد بی ولید مخزومى بود.

یر سوى صاحب سپر حمله برد و یک رومااى کااه غااالم معاویااه بااود را  باار وى گرااات و مشش

هااا را  ابوشداد نیز ضربتى زد و غالم رومى را کشت، نیااز  ضربتى زد و پاى ابوشداد را قطع کرد.

تا کشااته شااد، و جنگید    عبداهللبی قلع احمسى پرچم را گرات د.  طرف او گشودند تا کشته شه  ب

 پاس از آن ع یف باای ایاااس پاارچم راالرحمی بی قلع پرچم را گرات تا کشته شد. برادرش عبد

روز حازم بی ابااى حااازم در آن دست وى بود تا دو جمع از هم جدا شدند. ه گرات و همچنان ب

: 1389)طبری،  کشااته شااد  یزقیس بی ابى حازم کشته شد، نعیم ابی صهیب بجلى ن  احمسى برادر

6  /238 .) 

حارث باای حصاایر  ازدى بااه نلاال از ازدیان از دیگر گرو  های داخل در التالف قبیله ای بودند. 

 یحمد خدا ،وقتى ازدیان را به ملابله ازدیان ارستادند مخنف بی سلیم:  پیران طای ه نمر ازد گوید

ملابلاااه قوممااان ه  را باا   خطایى است بزرگ و بالیى عظیم کااه مااا: »گ ت و ثناى او کرد و گ ت 

 هاى خودمان است که قطع مى کناایم به خدا ایی دست  ارستادند و آنها را به ملابله ما وا داشتند.

اگر با گرو  خودمان هماادلى نکناایم و در  .بریم هاى خودمان است که با شمشیرهایمان مى  بالو  

ایم و آتد خودمااان   داد   شویم اگر بکنیم نیروى خوید را به تلف  کار یارمان نکوشیم، کاار مى

خدا اگر پاادران آنهااا بااودیم و ارزناادان مااا   به: »جندب بی زهیر بدو گ ت   ایم«.  راخاموش کرد 

 ما بودند و از جماعت ما برید  بودند و عیااب امااام مااا مااى  پدران  بودند، یا ارزندانشان بودیم و

ایاام جاادا  هم روبرو شااد  داشتند، اکنون که با  گ تند و اهل ملت و  مه ما را به ستم منسوب مى

شدیم تا از راتار خوید بگردند و دعو  ما رابپ یرند یااا بساایار کااس از آنهااا و مااا کشااته   نمى

از طای ه  رات و با ساالر ازدیان شام درآویخت و شامى او را کشت. جندب بی زهیر پید». شود

شد، از طای ااه وى  مخنف نیز کشته از تیر  بنى ثعلبه کشته شدند. وى عجل و سعد پسران عبداهلل
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باای زهیاار  ی حجا  و جندبو خالد پسران ناجد و عمرو و عامر پسران عویف و عبداهللب  عبداهلل

  .(239/ 6: 1389)طبری، شدند  و ابوزینب بی عوف نیز کشته

بااا خالاادبی   -رلیس شاااخه بصااری  –بی والل در جنگ ص یی، شلیق بی ثور بکری  سای بکرور

با یکدیگر متحد شدند و توااق کردند تا حضیی باای مناا ر   -رلیس شاخه کواف  -معمر سدوسف

؛ 331،  300-290ق:  1382)نصاار باای ماازاحم.  رقاشف از ربیعه بصر ، ارماند سپا  مشترک باشااد  

رلاایس   –  با اینحال بعضف از شیوخ ربیعه همچون حریث بی جابر بکااری  (.34/ 5:  1375،  طبری

نصر بی ماازاحم. )  اکثر مواقع نظرا  مخال ف در برابر شلیق بی ثور اتخا  مف کردند  -لهازم بصر 

پید مااردم ربیعااه رااات بااه هماادیگر   بی ابیطالب )ع(  وقتى علىچنان که    (.485،  205  ق:1382

ثااور شاالیق باای «. شااوید اگر على که به پرچم شما پنا  آورد  اینجا آسیب ببیند رسوا مى: »گ تند

و دشمی به على دست یابد پید عربان مع ور   اى گرو  ربیعه اگر یکى از شما زند  باشد: »گ ت 

باای  و مردم ربیعااه از آن پااس کااه علااى« اید نباشید اگر او را مح وظ دارید بزرگوارى دایم یااته

 .(245/  6: 1389)طبری،  پیششان آمد سخت جنگیدند که مانند آن نجنگید  بودندابیطالب  

تشتت رهبران ربیعه در عملکرد آنان نسبت به مساله تحکیم آشکار مف شود. برخااف از آنااان   او 

چون شلیق بی ثور خواهان پ یرش تحکیم شدند و برخف همچون کردوس بی هااانف و حریااث 

بی جابر تمایل به ادامه جنگ داشتند و برخف دیگر موضعف بف طرف درپید گراتند و تصمیم را 

  (.436 -484 ق:1382نصر بی مزاحم، )ار نمودندخلی ه علف )ع( واگ 
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 نتیجه گیری

از لحاظ تلسیم بندی قبایل شمالف و جنوبف در میان اخماس بصر ، ازد تنها قبیله جنااوبف بااود و 

مابلف، قبایل شمالف را شامل مف شاادند. قبایاال شاامالف و جنااوبف پیوسااته در تاااریخ اسااالم در 

تعارض با یکدیگر بودند که در دور  امویان به او  خوید مف رسد. ایی مسئله معموال موجااب 

ا در موقعیت های مختلف همچون صلح و جنگ ایی قبایاال در قبااال یکاادیگر تصاامیم مف شد ت

 های مت اوتف اتخا  نمایند. 

نکته بعدی به نظر مف رسد تمایال  قلبف برخف از قبایل مانند اسد و عبداللیس به امیرالمومنیی  

یی قساامت علف )ع( و خاندان وی باشد که در طول جنگ ها معموال در کنااار علااف )ع( و بهتاار

سپا  وی را تشکیل مف دادند. در ملابل قبیله ازد و ضبه قرار مف گیرنااد کااه در جنااگ جماال در 

گرو  ام المومنیی عایشه قرار گراتند و با کشته شدن ااراد بسیاری از ایی قبیلااه از وی و حاارمد 

 حمایت کردند. باید به گرو  سومف نیز اشار  کرد که در طااول جنااگ هااای جماال و صاا یی آرا

مت اوتف را در قبال حمایت از خلی ه وقت در پید گراتند که مف توان به قبیله بنف تمیم و عمد  

تریی رلیس آن احنف بی قیس اشار  نمود. ایی قبیله در جنگ جمل از جنگ کنار  گیری نمودند 

و اگرچه در بیی سران ایی قبیله اختالف نظر وجود داشت در جنااگ صاا یی در سااپا  علااف )ع( 

گراتند و برخف از سران قبیله همچون احنف با خلی ه در همه حال همراهف نمااود و برخااف قرار  

هنگااام پااید آمااد حکمیاات بااا تحکاایم   شلیق بی ثورسران دیگر همچون مجاشع بی مسعود و  

 مواالت نمودند و عوامل نارضایتف امیرالمومنیی علف )ع( را اراهم آوردند.   

جنگ ها مردان جنگف از یک قبیله روبروی هم قرار مف گیرنااد   البته باید اشار  شود که  در ایی 

در   -و کواااه  –و برهم شمشیر مف کشند چنان چه در جنگ ص یی هنگااامف کااه ازدیااان بصاار   

هاااى خودمااان  به خدا ایاای دساات  مف گوید: ،مخنف بی سلیمملابل ازدیان شام قرار مف گیرند، 

اگاار بااا گاارو    .بااریم  با شمشاایرهایمان مااىهاى خودمان است که    بالو    است که قطع مى کنیم

شویم اگر بکنیم نیااروى خااوید را بااه   خودمان همدلى نکنیم و در کار یارمان نکوشیم، کاار مى

ایم. بدیی گونه ایی موضوع خود موجب دلسااردی  ایم و آتد خودمان راخاموش کرد   تلف داد 

را بکشند. ایی مسئله در کنار دالیاال مردان مبارز قبایل مف شود که چرا باید مردانف از قبیله خود  

دیگر موجب سستف در جنگ و ضعف برخف از قبایل حاضر در گرو  امیرالمومنیی )ع( در جنگ 

 ص یی گشت.       

 فهرست منابع و ماخذ 

 قرآن. 

اسالم و ایران. ترجمه ابواللاسم حالت، علف  بزرگ تاریخ کامل، تاریخ .بف تا() .عزالدییاثیر،  ابی

 و عباس خلیلف. تهران: موسسه مطبوعا  علمف.  هاشمف
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 حال توح، ترجمه محمدبی احمد مستواف هروی، تصااحی(.  1372. )ابی اعثم کواف، محمدبی علف

 انتشارا  و آموزش انلالب اسالمف :تهاران .غالمرضا طباطبالف مجد

ملدمه تاریخ اباای خلاادون، ترجمااه محمااد پاارویی   (.1385. )ابی خلدون، عبدالرحمی بی محمد

 ارهنگف.    -علمف :تهران .1گنابادی،  

 . دارالجیل :بیرو . ق، تحلیاق عبدالسالم محمدهاروناشتلاال  (.1991. )ابی درید، محمدبی حسی

 . دارالمعارف  :قاهر   .ثرو  عکاشه ارف، تحلیقمعال. )بف تا(.  قتیبه، عبداهلل بی مسلم ابی

(. الغااارا . ترجمااه عبدالمحمااد 1374. )ابواسحاق ابراهیم بی محمد باای سااعیدثل ف،  ابی هالل  

 آیتف. تهران: طبع و نشر. 

 ،زمستان  ،مطالعا  ملفهویت قبیله ای به مثابه واقعیت در نه  البالغه.    (.1388. )ابراهیم  ،  برزگر

 . 158  -133: 40شمار   

 . نلر   :تهران .ترجمه محمد توکل .البلداناتوح   .(1367)  .جابر بی بال ری، احمدبی یحیف

کوشااد سااهیل زکااار   بااه.  12-1   ،االشراف  انساب  (.ق1417. )---------------------

 . بیرو : دارال کر. وریاض الزرکلف

 .  بنیاد ارهنگ ایران  انتشارا  :تهران  .ترجمه تاریخ طبری(. 1344. )بلعمف، ابوعلف

: 52یله ای و خاستگا  خوار  نخستیی. شناخت، زمستان، شمار   (. نظام قب1385پاکتچف، احمد. )

93- 114  . 

 هدارال کاار للطاااباع  :دماااشق  .ترجمه ابراهیم الکیالنف   .الجاحظ اف البصر  (.ق1406. )پالّ، شارل

   .والنشر

  :بیرو  .تاریخ العرب اف الجاهلیه و عصر الدعوة االسالمیه  (.1972. )جمیلف، رشید

 : ارمغان.تهران .تاریخ عرب، ترجمه محمد سعیدی(.  1398خوری. )  حتف، ایلیپ 

-اطالعا  سیاسااف .آن هوجه تولید آسیایف و تاریخچ  هارزش نظری  .(1379)  .خنجف، محمد علف

 . 22-29: 90و   89  مار ش اقتصادی، اس ند،

  . نشر نف :تهران .، ترجمه محمود مهدوی دامغانفلواطاخبارال(. 1368. )داوود د بیدینوری، احم

نشاار دیجیتااالف مرکااز   :تهااران  صادق نشااا .، ترجمه  لواطاخبارال. )بف تا(.  --------------

 تحلیلا  رایانه ای قالمیه اص هان. 

تهااران: انتشااارا   .باقر حیدری نیااا هتاریخ عرب قبل از اسالم؛ ترجم  .(1380)  .سالم، عبد العزیز

 .علمف و ارهنگف

 -25: 11(. تشیع بصر  در قرون نخستیی. تاریخ اسااالم، پاااییز، شاامار  1381سلطانف، مصط ف. )

70 . 

  . موسسه نشر اسالمف، تهران: 1.  قاموس الرجال(. 1378شوشتری، محمدتلف. )
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. 6و  5،  3،4(. تاریخ الرسل والملوک. ترجمه ابواللاساام پاینااد .    1389طبری، محمدبی جریر. )

 .   1389تهران: نشر الکترونیک. آ ر 

 .اساطیر  :تهران .3.  ترجمه ابواللاسم پایند  .تاریخ طبری .(1375).  ------------- 

تهااران:   .ثمان و امیاار المااؤمنیینلد عایشه در تاریخ اسالم، دوران ع  .(1362)  .عسکری، مرتضف

 .  نشر کوکب 

(. بصر ، تاریخ. در دایاار  المعااارف باازرگ اسااالمف  یاال بصاار ، 1399ااتحف نژاد، عنایت اهلل. )

 ˂/ https://cgie.org.ir ˃، قابل دریاات از سایت  1399/ 3/ 28آخریی بروزرسانف چهارشنبه  

ترجمه محمااود عراااان.  .خالات شرقفجغراایای تاریخف سرزمیی های  (.1377. )لسترن ، گای

 .  تهران: علمف و ارهنگف

. قم: موسسه آل 1اف علم الرجال.    تنلیح الملال(.  1392ماملانف، محف الدیی؛ ماملانف، عبداهلل. )

 بیت.  

 . تهران: دارالکتب االسالمیه. 32(. بحاراالنوار،  1384مجلسف، محمد باقر بی محمدتلف. )

ریخ السیاسف و الحضاااری القلاایم بحااریی مناا  ظهااور التا(.   1998. )المطیری، براک عبید عوض

 . جامعه الطنطا  :جا بفاالسالم حتف قیام الدوله االمویه.

سااید  ، ترجمااه(. الرشاد اف معراه حجاا  اهلل علااف العباااد1346. )م ید، محمدبی محمدبی نعمان

 . انتشارا  علمیه اسالمیه :جا بف .هاشم رسولف محالتف

نشاار   :تهران  .، ترجمه محمودمهدوی دامغانف(. نبرد جمل1367. )---------------------

 ف. ن

. وقعه ص یی. به کوشد عبدالسالم محمااد هااارون. قاااهر : المؤسسااه ق(1382)نصر بی مزاحم.  

 العربیه الحدیثه. 

(. گردآورند  محمد بی حسیی شریف رضف، ترجمه علف نلف ایض االسالم. 1366نه  البالغه. )

 یض االسالم.انتشارا  اتهران: 

بیرو : داراحیا التراث   .4،  1   . معجم البلدان.ق(1399)بی عبداهلل.  شهاب الدیی  قو  حموی،  یا

 . العربف

. تهااران: 2ه محمااد ابااراهیم آیتااف.  (. تاریخ یعلااوبف. ترجماا 1382یعلوبف، احمد بی اسحاق. )

 انتشارا  علمف و ارهنگف. 

 

 


