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 اي و خاستگاه خوارج نخستین نظام قبیله
  احمد پاکتچی *
 )ع(امام صادق دانشگاه   

 چکیده
 ابزاري براي توجیه وقایع رخ داده پس از جنگ منزلۀاي به   حاضر در مقام آن است که از تحلیل نظام قبیلهۀمقال
هاي موجود  ه شده است که رقابتمقاله نشان داداین در . ین در راستاي پایگیري خوارج نخستین استفاده کندصفّ

با تحلیل وضعیت یکایک . گري داشته است میان قبایل عربی ساکن در عراق، نقشی تعیین کننده در بروز خارجی
ها در جریان صفین و حکمیت، معلوم شده است که دو نوع چالش سیاسی، تأثیر مستقیم   مشارکت آنةقبایل و نحو

اي متحد  اي، در چارچوب ارتباط قبایل حاشیه در بعد روابط بین قبیله: ه استبر برآمدن خوارج از یک قبیله داشت
اي   بروز گرایش خارجی در میان قبایل حاشیهۀ زمین،با قبایل محور، چالش سیاسی حاشیه با محور) قبایل اقماري(

گري در  بروز خارجیاي، گسل سیاسی در مرکز قبیله نیز منجر به  در بعد روابط درون قبیله. را پدید آورده است
گري ناپایدار و گونه   اول از تنیدگی منجر به خارجیۀباید توجه داشت گون. اي شده است هاي مرکزي قبیله شعبه

 . گري پایدار شده است دوم خارجی
 .)ع(اي، حضرت علی  خوارج، حکمیت، نظام قبیله: ها کلیدواژه
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Abstract  
This article deals with the analysis of tribal system as a means for justification of the 
events occurred after the War of Siffin and led to the formation of early Khawarij. It is 
shown that the existing competition amongst the Arab tribes dwelling in Iraq has a 
definitive role in the appearance of Kharijism. Analyzing the situation of each tribe and 
its participation in the War of Siffin and the event of Hakamiyya, it is clarified that two 
political challenges have left direct influence on the formation of Khawarij in a 
specified tribe: Regarding relationships inside a tribal union, challenges of peripheral 
(satellite) tribes with the core made the ground for the appearance of Kharijism in the 
peripheral area. Regarding internal relationships inside a tribe, the political dualism in 
the center of the tribe has also led to the appearance of Kharijism in the central 
branches of the tribe. It is worthy to consider that the first type of tension has led to 
unstable Kharijism, in spite of the second type which has led to stable form. 
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 مقدمه
 به پیدایی خوارج شده، همواره از مباحث پراهمیت تاریخ صدر تاریخی که منجری تحلیل جریان

 دینی ارزیابی  به عنوان جریانی اصالتاًگران، این جریان معموالً نزد تحلیل. اسالم بوده است
ق، زمانی که 37له آن است که در مراحل پایانی جنگ صفین در سال أظاهر مس. شده است

ها را بر سر  اي اندیشیدند و قرآن فته بود، شامیان چاره پیروزي قرار گرۀسپاه عراقیان در آستان
 پیشروي را متوقف ۀدچار اختالفی درونی شد و این امر ادام) ع(نیزه کردند؛ سپاه حضرت علی 

 آن را به نفع خود ۀشامیان درصدد جستن راهی براي پایان بخشیدن به جنگی که نتیج. کرد
و با اعمال سیاست و وارد آوردن فشار از سوي دیدند، پیشنهاد حکمیت را مطرح کردند  نمی
هاي هوادار حکمیت درون سپاه حضرت، تنگنایی را فراهم آوردند که به انتخاب ابوموسی  گروه

 با موسیوب و سپس تصمیم دور از انتظار ا؛)ع(اشعري به عنوان حکَم از سوي حضرت علی 
 . عاص انجامید سیاستِ عمرو بن

 خالفت توسط حکمین، گروهی برخاسته از سپاه حضرت، در پی اعالم خلع حضرت از
 دانستند و هر »ما انزل اهللا« سیاسی، بلکه حکمی به خالف ۀحکمیت را نه در حد یک دسیس

این گروه که دشمن مشترك را وانهاده، در مقابل .  رضا دهد، کافر دانستندبه آنکه  کسی را 
 .رت گرفتندحضرت صف آراستند، به حروریه و سپس به خوارج شه

، نخست حضرت را به پذیرش حکمیت )ع(این حکایت که گروهی از یاران حضرت علی 
 خود توبه کند و از آن حضرت ةواداشته باشند و پس از رخداد آن، از او بخواهند تا از کرد

براي تبیین این . بیزاري جویند، داستانی پیچیده است که نباید از آن به سادگی گذر کرد
کید شده است، اما به هر روي باید توضیح أب بر سبک مغزي و نادانی این کسان تداستان، اغل
 . جو کرد و تري براي آن جست ملموس

اي به عنوان نظام   حاضر کوشش شده است نشان داده شود که میان نظام قبیلهۀدر مقال
اطی  ارتب،گري نخستین اجتماعی غالب در میان افراد تحت فرمان حضرت و خاستگاه خارجی

 و برخی از زوایاي غیرقابل درك در پیدایی خوارج نخستین، در پرتو ؛استوار وجود داشته است
اي از عرب وجود ندارد  البته هیچ قبیله. گردد اي قابل درك می  روابط قبیلهۀتحلیل وقایع بر پای

 ةید افراد آن به مذهب خوارج گرویده باشند، اما این واقعیت قابل تأمل است که پدۀکه هم
ها آمادگی   قبایل درگیر در صفین رخ نداده و تنها برخی از آنۀگري در میان هم خارجی

 .گرایش خارجی را داشته است
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هاي مختلف قبایل درگیر در جنگ صفین و مطالعه در احتمال تأثیر این  بررسی ویژگی
ز آن دارد  نشان اـ با بررسی طرد و عکس در یکایک موارد ـگري  ها در بروز خارجی ویژگی

ثبات سیاسی درون  که مهمترین عامل بروز گرایش خارجی در میان قبایل صفین، وضعیت بی
در قبایل کنده، همدان و ازد کوفه که فاقد اختالفات داخلی بودند، پدیده . قبایل بوده است

 رخ نداده است؛ این در حالی است که در تمام قبایل عدنانی شامل ربیعه، گري اصالً خارجی
 بصري ازد این امر بروز کرده ۀیم و غطفان، و برخی قبایل قحطانی شامل طیئ، و شاختم

 . است
ها در قبایل مختلف عرب، به روشنی  بررسی تبار رجال نخستین خوارج و پراکندگی آن

گري و امکان نضج یا عدم آن،  دهد که این قبایل در برابر جریان خارجی نشان می
 . اشته و تمایزهاي آنان از این جهت معنادار بوده است متفاوت دهایی کامالً ظرفیت

 
 گذاري بر بافت قومی عراق  ـالف
هاي گسترده از عرب به   دوم، زمینه مهاجرتۀدانیم که فتوح اسالمی به روزگار خلیف می
 عراق را فراهم آورد و این مهاجرت گسترده، به کلی بافت قومی منطقه را دگرگون ۀمنطق
 ة در سطح محدودي پیش از اسالم نیز در عراق سکنا داشتند، اما در دوراگرچه اعراب. کرد

 عنصر عربی بر بافت ۀ غلبۀفتوح، شهرهایی با هویت عربی در عراق ساخته شد و زمین
ها پس از  اعراب مهاجر که نظام قومی خود را تا مدت. النهرین فراهم آمد جمعیتی بین

آمیزش و . بردند دنانی و قحطانی نسب میهاي مختلف ع مهاجرت حفظ کردند، به قبیله
اي بسیار در مراکز زیستی عراق، از نظر اجتماعی شرایط  همجواري جمعیتی با تنوع قبیله

هاي تاریخی قبایل را زنده  توانست بخشی از رقابت اي را فراهم آورده بود که هم می پیچیده
 . هاي جدید را فراهم سازد  تنشۀکند و هم زمین
ن جمعیت مهاجر در مراکز شهري، نوعی زندگی اجتماعی جدید را آغاز کرده از سویی، ای

بودند که نیازمند رعایت اصول شهرنشینی بود و از سوي دیگر، این نکته که هنوز حتی یک 
شد تا رفتار اجتماعی این مهاجران، به  جایی نگذشته بود، موجب می هنسل کامل از جاب

 . شداي پیشین با شدت تابع روابط قبیله
که گاه جمعیت برخی از قبایل میان چند شهر، و حتی میان عراق و شام توزیع شده  این

 و در برابر، اتحاد قبایل غیرخویشاوند ؛ قبایل بزرگ مانند ازدۀبود، برهم خوردن اتحاد و تجزی
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تر  ها پیچیده مانند کنده و ربیعه در کوفه، شرایط را براي روابط اجتماعی میان این جمعیت
دهد   به خوبی نشان می،گذاري بر ریز وقایع رخ داده در دو جنگ جمل و صفین. ساخت می

: 1382مزاحم  نصربن:  نکمثالً(ها مؤثر بوده است  بندي جناحاي در  که تا چه حد روابط قبیله
 .);Hinds 1971: 3 - 42; Jansen 1986: 127-135; Kenney 1989: 1 - 29 ؛ نیز95، 24، 8

 تردید ند، بی  صفین و ماجراي تحکیم نقش کلیدي داشتهۀ که در واقعدر میان رجالی
 اي آنان عموماًه یس تمیمی جایگاهی ویژه دارند که سیاست یس کندي و احنف بن اشعث بن

توان چنین تقابلی را آشکارا در مخالفت احنف با  از جمله می. در تقابل با یکدیگر بوده است
 و در مخالفت احنف با حذف عنوان امیرالمؤمنین براي آن؛کمیت ابوموسی و اصرار اشعث بر ح

). 508، 502 ـ 500: 1382مزاحم  نصربن( تحکیم و اصرار اشعث مالحظه کرد ۀحضرت در نام
 و ۀ قحطانی کندهسازد، آن است که اشعث رئیس قبیل تر می درك  چه این تقابل را قابل آن

 . عدنانی تمیم بوده استۀاحنف رئیس قبیل
هاي نخست   در دهه،اي در دو شهر کوفه و بصره  بافت قبیلهةت موجود درباراطالعا

ق شهر بصره 14در پی فتح عراق، در دانیم که  می. ز اهمیت فراوان استیتأسیس نیز حا
از تعابیر مورخان به . بنا نهاده شد) 274: همان(ق شهر کوفه 17و در ) 341: 1398بالذري (

جا؛ طبري   همانمثالً( قبایل طراحی شده بود ۀدر آغاز بر پایآید که محالت شهر  روشنی برمی
1387 :4/45 .( 

 شهر کهن حیره بود که براي ساخت شهر جدید اسالمی انتخاب شد، رکوفه، محلی در جوا
 ۀ حیره شد؛ این در حالی است که بصره در محلی بدون سابقبرِ اما در عمل جایگزین و میراث

: 1398بالذري : نک(ی خود را از عصر اسالمی آغاز کرد مدنی ساخته شد و حیات فرهنگ
روست که ترکیب جمعیتی متنوع حیره،  هم از این). 4/490، 1/430: 1979؛ یاقوت 341، 274
 در کنار مهاجران جدید عرب قرار گرفت و ترکیب جمعیتی کوفه را تشکیل داد؛ در تقریباً
ان عرب تشکیل شد و جمعیت بومی  از مهاجرکه در بصره، ترکیب جمعیتی، عمدتاً حالی
 .جا شده به این شهر تازه تأسیس قابل توجه نبود هجاب

 »اَسباع«هاي مربوط به دو دهه پس از تأسیس کوفه، جمعیت این شهر از   گزارشۀبر پای
 : اي تشکیل شده بود  قبیلهۀیا هفت اتحادی

باب و قریش و ه و رِبضَ تَمیم از اعراب مضَري در اتحاد با قبایل دیگر مضري شامل  ـ1
 .دساَ و هنانکِ
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 . قیس از اعراب مضري در اتحاد با عبدالقیس از اعراب ربیعه ـ2
 .اي داشتند  ربیعه از اعراب عدنانی غیرمضري که خود جمعیت قابل مالحظه ـ3
 .ه و انصارزاع خُ،مثع خَه،جیلبدر اتحاد با قبایل خویشاوند زد  اَ ـ4
 .ه از قبایل یمنیهر و مهضاع قُ،موتضرَحد با قبایل در اتحا هند کِ ـ5
 .در اتحاد با طَیئ و اشعریانج ذحِ م ـ6
 ). 137، 117: 1382مزاحم  نصربن (رمیحِدر اتحاد با همدان   ـ7

 . چهار گروه اخیر، همه قبایل یمنی و قَحطانی تبارند
 : یل شده بوداي تشک  قبیلهۀ یا پنج اتحادی»اَخماس«در بصره، جمعیت از 

 . تمیم در اتحاد با ضبه و رباب ـ1
 . ربیعهۀترین شاخ  بکر بن وائِل، اصلی ـ2
 . ربیعهۀ عبدالقیس دیگر شعب ـ3
 . ازد تنها قبیله مستقل یمنی ـ4
 ۀاي پرتنوع بود؛ این اتحادیه، شکل توسعه یافته از اتحادی  اهل العالیه که اتحادیه ـ5

؛ براي 4/71: 1979یاقوت (کرد   اسد و غطفان را متحد میۀپیشین احالف بود که دو قبیل
طور کلی باید گفت بافت قومی بصره، به نسبت کوفه چه  به). 157: 1405ندي احالف، قلقش

در ترکیب قبایل عربی و چه در ترکیب اعراب با اقوام بومی که از پیش در عراق ساکن 
 .تر بوده است اند، بسیار همگن بوده

 
 مضَري جریان خوارج ماهیت ضد ـب

 نسب عدنان معد بن مضربن نزار بناي کالن از عرب عدنانی است که به  مضر عنوان قبیله
اهمیت مضر ). 10: 1403حزم  ؛ ابن6: 1982؛ مصعب زبیري 1/198: 1975هشام  ابن(برد  می

و مضر الشعاع قرار داده بود و از همین ر هاي عرب عدنانی را تحت  جاهلی، دیگر شاخهةدر دور
 بیشتر ناظر به عرب عدنانی در مقابل قحطانی ،اي در سطح شبه جزیره هاي قبیله در رقابت

و قدرت ) همان(برد   قریش از مضر نسب میۀبا ظهور اسالم که پیامبر آن به شاخ. است
نیز در قریش باقی ماند و خلفاي نخستین همه از قریش بودند، ) ص(سیاسی پس از پیامبر 

هاي رقیب را بیشتر  مضر بیش از گذشته پراهمیت شد و حساسیت قبیلهجایگاه سیاسی 
 .برانگیخت
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دهد که جریان خوارج در آغاز ماهیتی ضدمضري  مجموع شواهد تاریخی نشان می
هاي تاریخی قبایل عرب با نفوذ مضر در بحث حاضر  داشته است و از همین رو مخالفت

اید با اختالف میان قبایل مضري با دیگر رسد این بحث را ب به نظر می. یابد اهمیت می
 از »ها غیرعرب«اي براي دفاع  قبایل عرب آغاز کرد؛ اگرچه بعدها مذهب خوارج زمینه

 Bothworth 1975: 35; Lewinstein:نک(گرایان بوده است  حقوق خود در برابر عرب

وق خود در برابر  از حق»غیرقریشیان«هاي آغازین آن را باید در دفاع  ، اما گام)254 :1991
در کنار قبایل گوناگون . جو کرد و گرایان، یا با قدري توسع مضرگرایان جست قریش

زیستند و  و قبایل عدنانی ربیعه، جمعیتی از قبایل مضري نیز در عراق می) یمنی(قحطانی 
به هرحال .  آنان، همسایگان غیرمضري را سخت آزرده بودةنماید که امتیازات ویژ چنین می

طور  هاي وي، به د توجه داشت که بخش مهمی از اعتراضات مخالفان عثمان به سیاستبای
ل شده یخاص ناظر به امتیازاتی بود که وي براي قریشیان به عنوان شاخص مضریان قا

هاي عثمان کسانی بودند  دانیم طیفی از مخالفان سیاست بود؛ و این در حالی است که می
کواء، از رجال  توان عبداهللا بن در صدر این رجال می. فتندبعدها در رأس خوارج جاي گرکه 

 4/318: 1387طبري (ربیعه را نام برد که به سبب همین اعتراضات، به شام تبعید شده بود 
و ) ع( ربیعه در دوره خالفت حضرت علی ۀاهمیت قبیل). 27/97: 1415عساکر  ؛ ابن326ـ 

هاي جمل و صفین، ربیعه را  یان جنگحضرت، به خصوص در جرآن همکاري فعال آنان با 
ور شدن   شعلهۀاز نظر سیاسی پرنفوذ و به طبع محسود مضر ساخته بود و این خود زمین

؛ 402، 310 ـ 308، 288: 1382مزاحم  نصربن:  نکمثالً(اي بود  هاي قبیله بیشتر خصومت
 ).4/481: 1387طبري 

به شام گسیل ) ع(سوي حضرت علی ت اعزامی براي مذاکره که از أ نمونه، در دو هیبراي
: 1382مزاحم  نصربن(شده بود، بار نخست، ترکیب رجال از قبایل همدان، تمیم و انصار مدینه 

قبایل جایگیر در عراق، در ). 197: همان(، و بار دوم، طیئ، همدان، تمیم و ربیعه بود )187
وده شدن ربیعه به شوند و افز  مضري دیده می ـت اول تنها به صورت قحطانیأبافت هی

 .  فزونی در جایگاه سیاسی ربیعه استةت دوم، نشان دهندأعنوان رأس سوم مثلث در بافت هی
 مهمترین وجه :نشان دادرا اي خود  هاي قبیله حتی در جریان انتخاب حکمین، رقابت

قیس، به صراحت   مضري بودن او بود و اشعث بن،عباس از سوي امام مخالفت با انتخاب ابن
 معاویه، روا نیست که هر دو حکم ةعاص نمایند ان داشت که با وجود قریشی بودن عمرو بنبی
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ساز اصرار بر معرفی  پافشاري عراقیان بر انتخاب حکم از قبایل قحطانی، زمینه. از مضر باشند
؛ نیز 500: 1382مزاحم  نصربن(ابوموسی اشعري از سوي آنان و تحمیل آن بر حضرت بود 

باید توجه داشت که این فشار از سوي قبایل قحطانی حاضر ). 391 ـ 2/390: 1385مسعودي 
قیس، پرنفوذترین رئیس مضري، تا پایان با  آمد و احنف بن در سپاه عراق بر حضرت وارد می

 ).502 ـ 501: 1382مزاحم  نصربن(گزینش ابوموسی اشعري به عنوان حکم مخالفت ورزید 
اشعث به وضوح نامی برده نشده است، اما از میزان ها، از همفکران  اگرچه در گزارش

تحمل کرده است، باید نتیجه گرفت که اشعث در این گفتار، سخنگوي ) ع(فشاري که امام 
اگر او در این انتخاب از حمایت ربیعه، یعنی بهترین .  ربیعه بوده است ـ مقتدر کندهۀاتحادی

، هرگز تنگناي )484: همان(ار نبود  جنگ، برخوردۀجنگندگان و مؤثرترین قبیله در نتیج
 . آورد وجود نمی به) ع(گریزناپذیري را براي امام 

مزاحم مهمترین مورخ جنگ صفین، اختالف نظر سران ربیعه در باب پذیرش یا  نصربن
عدم پذیرش حکمیت را به تفصیل آورده، اما به نظر خاص آنان نسبت به شخص حکَم 

دانیم که عبداهللا  به هر روي، می). 486 ـ 484: 1382حم مزا نصربن(اي نکرده است  اشاره
عباس  کرد و با حکمیت ابن کواء، از رجال ربیعه، از صالحیت ابوموسی قاطعانه دفاع می بن

 ،که پس از تحکیم ، در حالی)502: همان(مخالف بود ) به تعبیر قرابت( به سبب نسبش دقیقاً
 .در پیشاپیش خوارج جاي گرفت

 
 گري  و پیامد خارجی1نیدگی سیاسیتحلیل ت ـ پ
 گري اي و خارجی  نظام قبیلهۀ رابطـ1 ـپ

گري به عنوان یک گرایش  که چگونه خارجی در تبیین مبناي نظري تحلیل و پاسخ به این
اي در عراق  اي مرتبط باشد، باید از تنظیمات قبیله تواند با نظام قبیله  دینی می ـسیاسی

خلیفه وقت به ق، عمر 14م که در طی فتوح عراق در سال دانی می. عصر فتوح آغاز کرد
 عراق، دستور داد افراد سپاه براساس تبارها و ۀابی وقاص فرمانده سپاه در جبه سعدبن
سو نوعی  این تقسیم، از یک). اعشار کوفه(اي، به ده بخش تقسیم شود  هاي قبیله پیمان

: 1387طبري (کرد  را تسهیل میسازماندهی نظامی بود و فرماندهی سپاه پرجمعیت عرب 
به دستور خلیفه، . هاي مالی بود ، و از سوي دیگر نهادي براي سازماندهی پرداخت)3/560

________________________________________________________ 
1 - Political tension 
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هاي مالی  ، یا نماینده تعیین شد و تمامی پرداخت»عریف«براي هریک از این ده عشر یک 
: همان(شد   میم و غیر آن، از طریق عریف و کارگزاران او بین افراد قبایل تقسیمیاز غنا

 جمعیتی و البته دیگر ۀها بعد، به سبب برهم خوردن موازن این اعشار سال). 3/488
 و در بصره به اخماس  کوفه به اسباع و بعدها به ارباع؛ اجتماعی در ـمالحظات سیاسی

 .تبدیل شد
در کوفه، در سه سبع همدان، ربیعه و مذحج، بیشتر جمعیت سبع از درون قبیله تأمین 

 همدان ۀربیعه قبایل اقماري نداشت، حضور جمعیتی گروهی از حمیر در حاشی. شد می
 ـ 117: همان(ناچیز بود و مذحج نیز از اقمار خود طیئ و اشعر ) 117: 1382مزاحم  نصربن(

چهار سبع دیگر، بیشتر فضایی براي اتحاد . و نه جمعیتیبرد  می سیاسی ة، بیشتر بهر)118
حتی در . رسیدند هاي متحد به موازنه جمعیتی می ها، با قبیله حور در آنقبایل بودند و قبایل م

بخش اعظم جمعیت از طریق قبایل الحاقی، به خصوص اسد فراهم موردي مانند سبع تمیم، 
 بدون محور ۀدر بصره، خمس اهل عالیه یک اتحادی). 311، 228 ـ 227: همان: نک(شد  می
 . و دیگر اخماس همگن بودند تمیم بصره وضعی شبیه کوفه داشت.بود

در هر . اند هاي اسباع و اخماس، به طبع قبایل از اهمیت برابر برخوردار نبوده در سامانه
 و قبایل دیگر نقش کرد می محوري ایفاي نقش ۀسبع یا خمس، یک قبیله به عنوان قبیل

رسد  ر میگیرد، به نظ همچون تقسیمی که در روانشناسی اجتماعی صورت می. اقماري داشتند
قبایل محوري . قبایل را نیز باید به سه گروه قبایل رهبر، قبایل پیرو و قبایل ناساز بخش کرد

از آن روي که از امتیازي حداکثري برخوردار بودند، و قبایل پیرو از آن روي که مبناي خود را 
اما گروه . نبودندرو  اي روبه هاي قبیله بر سازگاري نهاده بودند، با تنیدگی در رابطه با برتري

رفتار این گروه . تافتند سومی از قبایل وجود داشتند که وضعیت اقماري درون سامانه را برنمی
 قبایل متحد مصداق داشت ةاي دربار سوم، یک ناسازي با سامانه، هم در سطح روابط بیناقبیله

هایی  ورد شعبهاي، در م  و هم در سطح روابط درون قبیله؛)مانند خثعم به عنوان متحد ازد(
طور سنتی در موضع ضعف قرار داشته و  اي به هاي قبیله کرد که از حیث برتري صدق می

مانند عنزه به (ها آزارنده شده بود  وضعیت همواره پیرو بودن و در حاشیه قرار داشتن براي آن
 ).اي از ربیعه عنوان شعبه

 ةفرساینده و افزایند ۀ حضور در سامانۀهاي ناهمساز، ادام براي قبایل یا شعبه
تنیدگی بود و خروج از سامانه نیز آنان را از همان امتیازات محدود نیز محروم 
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اي، جدا شدن از یک قبیله محوري و وارد شدن  اي حاشیه براي قبیله یا شعبه. کرد می
کرد و  اي دیگر منتقل می از یک حاشیه به حاشیهرا در اتحادي دیگر، آنان 

شد که قبیله یا   زمانی مضاعف می،این تنیدگی. شد دید میهاي آنان تش دشواري
 تاریخی خود، نقش محوري داشته و اکنون، پیرو بودن بر آن تحمیل ۀشعبه، در گذشت

 ).مانند قبیله طیئ(شده بود 
. شد  باید به نحوي برطرف می،هاي ناساز، این تنیدگی در حال افزایش براي شعبه

نها برون رفت از این تنیدگی تخریب سامانه و جایگزین گیرندگان، ت براي بیشتر تصمیم
توانست  اي بود و یک گرایش خاص دینی می کردن آن با نوعی سازماندهی غیرقبیله

دیدند   این کارکرد دین وجود داشت و کوفیان میۀ تجرب،پیشتر. چنین نقشی را ایفا کند
هاي سازمان   گروهشوند و  شناخته می»شیعۀ علی«که چگونه افرادي که به عنوان 

اي در یک تشکل   بدون در نظر گرفتن روابط قبیله»شرطۀ الخمیس«اي مانند  یافته
گونه تشکل اجتماعی در قراء اصحاب  نمودي دیگر از این. اجتماعی شرکت دارند

 .شد مسعود نیز دیده می ابن
 خاص دینی، هاي اي، با الهام از تشکل هاي ناساز قبیله نماید که رهبران جریان چنین می

دیدند که با پدید آوردن  ، آرمان خود را در آن می»مسعود اصحاب ابن« و »شیعۀ علی«به ویژه 
که مانند  این تشکل مذهبی جدید بیش از آن. یک تشکل دینی، خود را از تنیدگی رها سازند

ظیم  این فشار عۀمسعود براساس چه بودگی تعالیم پدید آمده باشد، تخلی شیعه یا اصحاب ابن
که تشکل مذهبی جدید، تعالیم طیفی از قراء کوفه  با وجود آن. و رفع تنیدگی برخی قبایل بود

 خود نهاده بود، اما در باورها بسیار ساخت نایافته و ةو بصره از اصحاب عمر را مبناي آموز
 . ابتدایی بود

 پرتو هاي قراء در  این تشکل جدید، خوانشی افراطی از آموزهةاز آن روي که عقید
 هواداران آن طیف مذهبی را گرد ۀتوانست هم اي بود، به طبع نمی هاي قبیله تنیدگی

 هرگز به صف این ،خود آورد و از همین روست که بسیاري از قراء طیف اصحاب عمر
بر این پایه، باید گفت این تشکل که پس از ماجراي حکَمین، به . تشکل نپیوستند

 اجتماعی و در  ـحاصل یک جریان سیاسیرفاي خود عنوان حروریه نمود یافت، در ژ
واقع یک تشکل سیاسی است که از یک گرایش دینی به عنوان میثاق وحدت بخش 

 .استفاده کرده است
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 هاي غیردینی براي برون رفت  گزینه ـ2 ـپ
هاي دیگر براي برون رفت از تنیدگی  گردد که گزینه تر می تحلیل ارائه شده، زمانی روشن

هاي  گاه پذیرفتنی خواهد بود که ناکارآمدي گزینه  این تحلیل آن.اي بررسی گردد حاشیهقبایل 
 . به ایجاد یک تشکل مذهبی محدود شده باشد،دیگر آشکار شده و راه برون رفت از تنیدگی

چه  اي بدون قبیله محور، مانند آن  قبیلهۀوجود آوردن یک اتحادی پیش از همه باید گفت به
توانست دورنماي  شد، نمی  دیده می»اهل عالیه« ۀنجم بصره، یعنی اتحادیدرباره خُمس پ

اي تاریخی در   بر مبناي پیشینهاهل عالیه که اتحاد قبایل در آن صرفاً. روشنی داشته باشد
؛ یاقوت، ...،4/505: 1387طبري : براي ترکیب و پیشینه، نک(سرزمین مادري نجد استوار بود 

نه . روز در حاصل سستی پیوندها بود  روز افزون در شهر بصره، روزبه، با بومی شدن)ذیل عالیه
 اهل عالیه، جایی براي پیوستن نبود، بلکه شماري از ۀتنها براي معترضان قبایل دیگر، اتحادی

هاي اسد و  هاي نخستین خوارج بصره، معترضان برخاسته از اهل عالیه از شعبه شخصیت
 . غطفان بودند

د اصالحات در سازماندهی قبایل، روندي روي به کاهش تقسیمات بود از سویی دیگر، رون
براي فردي آگاه به شرایط . کرد و مسیر از اعشار به اسباع و از اسباع به ارباع را دنبال می

که یک اتحادیه قومی تازه تأسیس با  خوش کردن به این  اجتماعی آن عصر، دل ـسیاسی
هشتم، به اسباع کوفه افزوده شود و شمار قبایل را در شرایط آرمانی، بتواند به عنوان قسم 

 .حرکتی مخالف مسیر رود، به جاي کاهش، به هشت قبیله افزایش دهد، معقول نبوده است
 تمیم بصره است، ممکن است ۀقیس، رئیس قبیل رویکرد دیگر که شاخص آن احنف بن

ي پیش از اسالم، در مکه گونه از سازماندهی شهر  این.نوعی سازماندهی شهري قلمداد گردد
هایی پیرامون عربستان، به خصوص در ایران که اثري چشمگیر بر  وجود داشته و در تمدن

 . اي عمیق داشته است النهرین نهاده، ریشه تمدن بین
تقابل اصلی در . محور قبایل بود آرایی شهر  آغاز مهمی براي صفۀجنگ جمل، نقط

 ۀ این جنگ ازد بصره در برابر ازد کوفه، ربیعجمل، تقابل کوفه و بصره بود و در طی
هم  محور با  کوفه و مضَر بصره در برابر مضر کوفه جنگ شهرۀبصره در برابر ربیع

در ). ، جمـ4/514: 1387؛ طبري 305: 1394 بالذري(هاي خود را تجربه کردند  قبیله
 اتحادهاي جریان جنگ صفین، تقابل، تقابلِ عراق و شام بود و زمینه براي تقویت

در صفین، دو رقیب اصلی احنف و . هاي شهري فراهم آمد اي با کمرنگ شدن تقابل قبیله
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 به پدید آوردن سازماندهی مشترك دو ، او تمیم، یعنی ازد و ربیعه، با وجود مشکالتۀقبیل
، 290، 262، 205: 1382مزاحم  نصربن: نک( کوفی و بصري عالقه نشان دادند ۀشاخ
ود ظرفیت بسیار براي اتحاد دو تمیم تحت فرماندهی احنف، چنین اما با وج). 300

 . تمیم رخ ندادةاي دربار پدیده
در جریان جمل، احنف که بنا داشت از جنگ کناره گیرد، کوششی نکرد تا 

نتیجه داشت تا تمامی   اما کوششی بی؛هاي خود در کوفه را هم رأي سازد قبیله هم
اي   کالن قبیله ـدر بصره را در یک ائتالف شهري) مضربخش اعظم (هاي بنی اُد  قبیله

 ـ 25: 1382مزاحم  ؛ براي نقد او از تمیم کوفه، نصربن4/504: 1387طبري (متحد سازد 
 پرجمعیت بصره، یعنی تمیم و ۀاي، زمینه را براي اتحاد دو قبیل هاي قبیله دشمنی). 26

فزایش جمعیت ازدیان در بصره، احنف را  معاویه، اة اما در اواخر دور؛کرد ربیعه فراهم نمی
مند ساخته بود؛ اگرچه اصرار بر محوري بودن تمیم در این اتحاد،  به اتحاد با ازدیان عالقه

بالذري ( ربیعه مواجه ساخت  ـ ازدۀ فرصت را از احنف گرفت و او را با اتحادیعمالً
حور احنف، در سال م  شهرۀاوج اندیش). 517 ـ 5/516: 1387طبري ؛ 107 ـ 106: 1971

 صلح احنف خطاب به ازد بازتاب یافته است که ۀترین شکل در اعالمی ق، به پخته 64
ما .. .اید و برادران ما به هنگام جنگید اي ازدیان، شما همسایگان ما در خانه«: گوید می

جاحظ  (»انگاریم بیش از تمیم کوفه دوست می) تمیم بصره(را به خود ) ازد بصره(شما 
 ). 114: 1971؛ بالذري 2/112: 1351

 ۀمحور با شاخص احنف، فقدان زمین به هرحال، مهمترین نقطه ضعف گرایش شهر
 تمیم به نفع تحقق یک شهر ۀفرهنگی آن بود؛ حتی شخص احنف حاضر نبود از امتیازات قبیل

 عمل پوشیدن به ۀمتحد چشم پوشد و همین دوگانگی موجب ناکامی همیشگی احنف در جام
 تمیم و ربیعه و موقعیت ۀدر فضاي بصره، با چالش خصمانه میان دو قبیل. اندیشه بوداین 

 دید زاویۀ، گرایش احنف از )ع(اي عبدالقیس و ازد در طول خالفت حضرت علی  حاشیه
فشرد و   خود پاي میۀدیگران، گرایش یک رئیس قبیله است که بر موقعیت محوري قبیل

 . بیند بصره را هدف خود میمحوریت این قبیله براي کل شهر 
گیري از جنگ جمل، شرکت فعال در جنگ صفین،  هاي احنف، مانند کناره سیاست

به ) نمایندگان اعراب یمنی(مخالفت با اصل حکمیت، مخالفت با انتخاب ابوموسی اشعري 
مزاحم   نصربنمثالً(عنوان حکَم، و داوطلب شدن براي ایفاي نقش حکَم به جاي ابوموسی 
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محور با  گرایش شهر. در چارچوب این سیاست کلی قابل تحلیل است) 502 ـ 501: 1382
 .حل باشد  گرایشی نیست که براي قبایل مبتال به تنیدگی یک راهچنین سخنگویی، ابداً

تواند کوشش در  قیس، رئیس قبیله کنده است، می رویکرد دیگر که شاخص آن اشعث بن
 پیش از اسالم ةهایی از دور پیمان پادشاهی کنده، هم. جهت احیاي پادشاهی سنتی کنده باشد

 احیاي آن اقتدار ۀها، زمین  کنده در عراق، مایل بود با حفظ آن پیمانۀداشت، که ریاست قبیل
کم   دستپیمان قدیم کنده، ربیعه است که ریاست کنده، مهمترین هم. سیاسی را فراهم آورد

 . در محیط کوفه آن را احیا کرد و مایل بوده تا آن را در سطح عراق گسترش دهد
، به )290: 1382مزاحم  نصربن: نک(همچنین کنده که جمعیت آن در عراق محدود بوده 

 پادشاهی و نفوذ سیاسی در قلمرو ۀاي با پیشین شدت تمایل داشت تا خود را به عنوان قبیله
حاصل این دو گرایش، . نماینده اقتدار قبایل یمنی در عراق نشان دهدعراق عصر ساسانی، 

، میان ربیعه و )ع(ربط و به قلم حضرت علی  اي است که به درخواست قبایل ذي نامه قسم
تنظیم شده و البته با تقدیم همیشگی یمن بر ربیعه، پیمان دیرین ) شاخص آن کنده(یمن 

؛ حلف قدیم، طبري 74، نامه البالغه نهج: نامه، نک براي متن قسم(آنان را احیا کرده است 
1387 :5/516.( 

کردند و در  هاي رده هدف احیاي پادشاهی را در جنوب دنبال می کندیان در جریان جنگ
: 1409؛ واقدي 249: 1385ابوهالل (همین جریان بود که اشعث تاج پادشاهی بر سر گذاشت 

 یمامه در جنوب عراق توسعه یافته بود ۀم تا منطق پیش از اسالةپادشاهی کنده در دور). 115
حتی براي . اش آن بود که دولت حیره را نیز ببلعد و هدف غایی) 335 ـ 3/321: 1968علی (

 :Pigulevskaya 1964؛ 333، 3/324: همان( کوتاه زمانی کندیان بر حیره نیز مسلط شدند

 کندیان را ،از دست رفته بر حیره در جریان فتوح، بار دیگر آرزوي استیالي ).262 - 260
مهاجران کنده نه تنها به شام نرفتند، بلکه در بصره نیز اقامت نگزیدند؛ . سوي عراق کشانید به

: 1408کلبی : نک(آنان کوفه را مقر خود نهادند که جایگزین حیره در عراق اسالمی بود 
 .)4/1907: 1988عدیم  ؛ ابن227: 1382مزاحم  ؛ نصربن142 ـ 1/141

 مثالً(کرد، رفتاري همچون شاهان داشت  اي که جلب توجه می شخص اشعث به گونه
که در روایات تاریخی، از اتصال پادشاهی  و این) 4/86: 1351؛ ابونعیم 551: 1960قتیبه  ابن

؛ 112: اصفهانی ةحمز: نک(کنده تا اشعث سخن آمده، ریشه در باورهاي همان روزگار دارد 
 ).1/87: 1412حجر  ابن؛ 172: 1403همدانی 
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 مرکزي نبود که دیگر ۀ پادشاهی عربی کندي، تنها مستلزم برتري یک قبیلۀگزین
هاي  ها با امتیازات برابر در آن زندگی کنند، بلکه باید توجه داشت که پادشاهی قبیله
 پیمانی استوارند که امتیازات قبایل تحت  ـ سلسله مراتبی نسبیۀاي، بر نوعی رابط قبیله

ترتیب، این گزینه، به  این به. بندي شده است ها سطح ها، از حیث تبار و پیمان ابعیت آنت
توانست  محوري احنف براي قبایل معترض آزار دهنده بود و نمی مراتب بیش از شهر

 .حل مطلوب آنان باشد راه
 
  محوراي با قبایلِ  چالش قبایل حاشیه ـ3 ـپ

هایی آغاز کرد که اقمار آن، بیرون از قبیله  اي، یعنی سبع لههاي بیناقبی باید سخن را از اتحادیه
 .اند اي پرداخت که درون قبایل وجود داشته هاي حاشیه اند و سپس به شعبه بوده

.  رباب و متحد آن ضبه از ملحقات سبع تمیم در کوفه استۀ قبیل:ضبه و رباب کوفه
الیه نخست عبارت است از :  است تمیم کوفه باید گفت ملحقات آن در دو الیه بودهةدربار
أد شامل ضبه و رباب و مزینه که اتحاد آنان با تمیم مبتنی بر قرابت نزدیک در تبار است  بنی

مزاحم  ؛ نصربن236 ـ 235: 1394بالذري (شود  و نظیر همین اتحاد در بصره نیز دیده می
اد، همه  اد و عمرو بن  بنهاد، عبدمنا اد، ضبۀ بن مر بن نیاکان آنان، تمیم بن). 117: 1382

 دوم، مشتمل بر قبایل قریش، کنانه و اسد ۀالی. مضَر هستند الیاس بن فرزندان ادبن طابخۀ بن
که خویشاوندي دورتري با ) 117: 1382مزاحم  ؛ نصربن236 ـ 235: 1394بالذري (است 

 ). 205: همان(ها با تمیم، سست بوده است   آنۀتمیم دارند و رابط
ب و ضبه براي حفظ اتحاد خود در تقابل با تمیم، بازگشت به پیمانی کهن بود کوشش ربا

تمیم در سرزمین مادري   بر ضد عموزادگانشان بنیـ یعنی رباب ـ و ضبه هکه فرزندان عبدمنا
رباب کوفه به در جریان صفین، ). 180: 1378درید  ؛ نیز ابن198: 1403حزم  ابن(بسته بودند 
: 1382مزاحم  نصربن(ضبه تحت فرماندهی ابوصریمه طفیل بود  بن خاص سعد ةهمراه تیر

این الیه به سبب پیوستگی دیرپا .  تمیم را بیشتر تثبیت کردۀ بریدگی خود از بدنو عمالً) 205
با تمیم در فاصله گرفتن از مرکز اتحادیه، گسستی بحرانی را تجربه کرده و با تنیدگی عمیقی 

رجال . گري در آن فراهم آورد  مناسبی را براي گسترش خارجی نسبتاًۀرو شده که زمین روبه
مجمع عکلی از تیره عکل، و  وردان بن: نامبردار ربابی در شمار خوارج نخستین عبارتند است

 . تیم الربابةعلفه از تیر شمر و مستورد بن ابی  بن علی
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 ةطیئ در دور.  مذحج بودۀ قبیله طیئ ملحق به خویشاوند نزدیک خود، قبیل: طیئۀقبیل
بن   عراق نفوذ چشمگیري داشت و از جمله چندي پیش از فتح، ایاسۀپیش از اسالم، در منطق

 9 طائی، از این قبیله از سوي شاه ساسانی به عنوان پادشاه حیره نصب شده و به مدت ۀقبیص
 با برهم). 314 ـ 3/313: 1968؛ نیز علی 2/80: 1385مسعودي : نک(سال حکومت کرده بود 

 طیئ با وجود اهمیتی که در سنت سیاسی قبایل داشت، ۀخوردن توازن جمعیتی، قبیل
 اما از ؛در ترکیب اسباع، طیئ متحد مذحج است. الشعاع قبایل پرجمعیت قرار گرفت تحت

نوعی خودگردانی برخوردار است، رئیسی مستقل، و در جنگ رایتی مستقل براي خود دارد 
اواخر خالفت حضرت علی ). 118 ـ 117: 1382مزاحم  ربن؛ نص236 ـ 235: 1394بالذري (
 ارباع، نه تنها دیگر نامی از ۀ انتقال به سامانة، حضیض اقتدار سیاسی طیئ است، در دور)ع(

هاي مختلف سیاسی پس از عصر حضرت  شود، بلکه حضور این قبیله در جریان طیئ دیده نمی
 . رنگ باخته استنیز کامالً

 برهم خوردن اقتدار سیاسی درون قبیله را نیز فراهم آورده ۀن، زمینتنیدگی روي به بحرا
 طیئ و فرمانده نظامی آن ۀحاتم، رئیس قبیل عدي بندر طی جنگ صفین، . است

، از سوي زیدبن حصین طائی، شخصیت تندرو رقیب که )205، 117: 1382مزاحم  نصربن(
 این در حالی است که حابس ؛)100 ـ 99: همان(شد  بعدها به خوارج پیوست، تضعیف می

حاتم جدا کرده و در رأس   راه خود را از عدي بنسعد طائی، از سران پرنفوذ طیئ، اساساً بن
 ).205، 202: همان(گروهی از طیئ و قضاعه، به همراهی معاویه در لشکر شام برخاسته بود 

والنی، زحاف زید ب بشر بن: رجال نامبردار طائی در شمار خوارج نخستین عبارتند است
مالک  ابی الحوصاء کالبی، عمرو بن برج طائی، زیدبن حصین طائی، عبداهللا بن  بنهطائی، زرع

 هجوین طائی و حتی طرف قیس طائی، معاذ بن اخنس سدوسی، قعقاع بن نبهانی، عیزار بن
 .حاتم رئیس قبیله طیئ عدي فرزند عدي بن بن

ها از قبایل  ن اهمیت سیاسی آن میاۀوجه مشترك رباب و طیئ، آن است که فاصل
 در مورد رباب کثرت جمعیت و در مورد طیئ پیشینه و اعتبار .متبوع، چشمگیر نبوده است

بر همین پایه است که الحاق حضرموت و . کرده است سیاسی، این اهمیت را ایجاد می
 جمعیت قضاعه و مهره به کنده، بجیله و خثعم و انصار و خزاعه به ازد کوفه، مهاجران کم

و ) 117 :1382مزاحم  نصربن(حمیر به همدان، اشعر به مذحج و عبدالقیس به قیس عیالن 
یک از این دو ویژگی را   در تنها مورد الحاق در بصره، یعنی الحاق رباب به تمیم که هیچ



                                            Human Sciences  اي و خاستگاه خوارج نخستین نظام قبیله 

 

107 244 

وجود . وجود نیاورده است نداشتند، الحاق همچنان ارزش حمایتی داشته و تنیدگی بحرانی به
ابی شداد خثعمی از خثعم را نباید نقضی جدي بر   بنه شخصیت مستثنا، یعنی ربیعتنها یک

 .شمار آورد این قاعده به
جو  و یند چالش حاشیه با متن را درون قبیله نیز باید جستافر :سطوح دیگر حاشیه رانی

براي .  کوفه استۀهاي یشکر و عنزه درون ربیع ین مصداق آن شعبهتر کرد که شاخص
کواء یشکري اشاره کرد که  گري در میان یشکر، باید به شخصیتی چون عبداهللا بن خارجی

 عنزه ةدربار). 188/ 3: مبرد(ج در آغاز تشکیل اردوي حروراء بوده است مهمترین رهبر خوار
 تحکیم، یکی از نخستین ۀکه به هنگام اعالم نتیج نیز باید به گزارشی اشاره کرد حاکی از آن

مزاحم  نصربن( سر دادند، عنزه بود »ال حکم اال هللا«روهی از آنان فریاد قبایل معترض که گ
1382 :512 .( 

نام مراد نه تنها . جست  مراد، درون قبیله مذحج بازۀرا باید در جایگاه شعبمصداق دیگر 
رجالی از آن در شمار ، بلکه نام )513 ـ 512: همان(گو آمده  در شمار نخستین قبایل تحکیم

ابی  سهم مرادي، ابن شقیق مرادي، رهین بن صالح بن: تین به ثبت رسیده استخوارج نخس
 ۀدر بصره نیز باید به شعب). ع(ملجم مرادي قاتل امیرالمؤمنین  میاس مرادي و عبدالرحمن بن

و ) 513 :همان(گو آمده   هم در شمار نخستین قبایل تحکیم:راسب درون ازد بصره اشاره کرد
صخر راسبی  وهب راسبی، پیشواي خوارج در جنگ نهروان، منیر بن  بنعبداهللاهم رجالی چون 

 .و ابوالوازع راسبی را پرورانده است
در این میان، یشکر به سبب نادیده گرفته شدن اهمیت پیشین سیاسی و دیگر موارد، به 

 .اند  مرکزي و رخداد تنیدگی قرار گرفتهۀسبب کثرت جمعیت در معرض تقابل با شعب
 ۀگونه چالش، باید به مواردي اشاره کرد که یک قبیله در کل سامان سخن از ایندر پایان 

 قیس در کوفه است که در ۀ قبیلها مصداق آن. اسباع یا اخماس به حاشیه رانده شده است
 ،طبق انتظار. تحوالت رخ داده در سامانه، روي به حذف و از دست دادن نفوذ نهاده است

قیس عیالن  از بنوخصفه بن: اند که عبارتند از ین سبع برخاستهرجالی از خوارج نخستین از ا
ی، فرزندش عبداهللا یعبدالرحمن بکا سبخره سلمی، حکیم بن ظبیان سلمی، عبداهللا بن حیان بن

طور اخص تیره غطفان سالم  قیس عیالن به ی، سعید محاربی، از بنوسعد بنیحکیم بکا بن
شریک اشجعی و   بنهبجره اشجعی، فرو ب بنعبید عبسی، شبی ربیعه عبسی، سماك بن بن
 . نوفل اشجعی  بنهفرو
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جو کرد که  و در بصره، تنها مصداق را باید در خمس پنجم، یعنی اهل عالیه جست
وداع   بنهسنان اسدي و حوثر  بنهاوفی عبسی از غطفان، و حمز خارجیانی چون شریح بن

 .اسدي از اسد را پرورانده است
 
  در مرکز قبیله گسل سیاسی ـ4 ـ پ

هاي مرکزي رخ  هاي دور از قدرت، بلکه در شعبه در این وضعیت، تنیدگی اصلی نه در شعبه
رقابت  ۀمقول. اند  درگیر رقابتی خصمانه و شکننده بوده،نموده که براي دستیابی به قدرت

دار و در حال توسعه   مرکزي بر سر ریاست، شاخص اصلی خوارج ادامهۀمتوازن دو شعب
  .است

 مرکزي تمیم ةحنظله، دو تیر سعد و بنی  رقابت متوازن بنی،در این بخش : تمیم بصرهۀقبیل
 معاویه وارد میدان ةاي است که تنها از دور اي حاشیه عمرو شعبه  بنی.مورد نظر استبصره 

 .رقابت شده است
: 1382مزاحم  نصربن(تمیم بصره در خمس خود، قبایل رباب و ضبه را نیز به همراه داشت 

خواست قوم خود را به   تمیم، میۀ جنگ جمل، احنف رئیس قبیلۀآنگاه که در آستان). 117
اما ) 4/504: 1387طبري (بود ) رباب و ضبه+ یعنی تمیم ( »اُد«اعتزال فراخواند، خطاب او به 

رباب و جدایی ). همان( پیرامونی با وجود دعوت احنف، راه خود را از تمیم جدا کردند ۀالی
حارث کِالبی  عدي به ریاست زفَر بنو ) 4/504: همان(راشد  ه به ریاست منجاب بنضب

 ۀهاي شاخ در جریان جمل و تک روي، )187: 1378درید  ابن: ؛ قس26: 1382مزاحم  نصربن(
: ؛ قسهخرش ، ضبط بنوسعد بن26: 1382مزاحم  نصربن(یثربی  ضبه به ریاست عمرو بنسعد از 

 تمیم را پیش از صفین به شدت متفرق ساخته بود و این تفرق، ۀتحادی، ا)203: 1403حزم  ابن
 . ترین بخش قبیله تمیم بصره پدید آورده بود خللی را در مرکزي

، ضبط نام به خطا 26: 1382مزاحم  نصربن(وکیع  حنظله به ریاست هِالل بن جدایی بنی
دلَف  ست ابوالجرباء عاصم بنو جدایی بنوعمرو به ریا) 4/504: 1387لحیان یا الحیان؛ طبري 

 تمیم را به شدت ۀدر جریان جمل، قبیل) 4/504: 1387 ؛ طبري26: 1382مزاحم  نصربن(
دار باشد،  اد را عهده شد رهبري تمام بنی بینی می قیس که پیش احنف بن. متفرق ساخته بود

ست واقعی داشت  مرکزي تمیم که خود از آن تبار بود، ریاۀتنها بر بنوسعد، یکی از دو شعب
، حتی )از اسد(هاي الحاقی رباب و بنو نصر  در روند جنگ صفین نیز، افزون بر شاخه). همان(
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:  نکمثالً(شد   نیز نافرمانی و گریز دیده می،تمیم  بنیةترین تیر  مرکزي،سعد از بنی
 ).526: 1382مزاحم  نصربن

د عهد با امام به کوفه آمدند،  جنگ صفین، آنگاه که نمایندگان تمیم براي تحدیۀدر آستان
در کنار احنف . ، اما به تدریج جدایی صفوف آنان مشهود شد)24: همان(ظاهري متحد داشتند 

، )4/461: 1387طبري ؛ 117، 24: 1382مزاحم  نصربن(قیس به عنوان رئیس اصلی  بن
، 24: 1382مزاحم  نصربن(عمرو و نیز حنظله  ضبیعه در میان بنی رؤساي دیگر چون اعین بن

جبله سعدي  ، و زید بن)24: همان(بدر غدانی در میان بنی یربوع از حنظله   بن، حارثه)205
حزم  ؛ ابن513، 490 ـ 489: 1382مزاحم  نصربن(فدکی منقري  و به ویژه مسعر بن) همان(

سعد تیره خود احنف به رقابت و کوشش براي افزایش اقتدار خود  ، حتی از بنی)217: 1403
ها به صراحت نیز به تقسیم ریاست تمیم میان رئیسان کوچک  در گزارش. ته بودندبرخاس

 ).26: 1382مزاحم   نصربنمثالً(اشاره شده است 
شود که بدون  در مروري بر فهرست خوارج نخستین، شماري از رجال تمیم بصره دیده می

اي چون  هاي حاشیه هکه از شعب اند، در حالی  بنوسعد و بنوحنظله بودهۀاستثنا، از دو شعب
که از   تحکیم، بدون آنۀگزارش مربوط به اعالم نتیجدر . شود بنوعمرو حتی یک نام دیده نمی

: 1382مزاحم  نصربن( خاصی نام آید، در فهرست نخستین قبایل معترض آمده است ۀشعب
ل،  دیگر قبایة، این در حالی است که دربار)3/180: ؛ نیز مبرد2/393: 1385مسعودي ؛ 513

ادیه آمده که از   بنه نام عرو،در شمار معترضان. هاي خاص اشاره شده است تنها به شعبه
ادیه نام برد که مشهورترین پیشواي  همچنین باید از برادر او مرداس بن. بنوحنظله بوده است

در سوي دیگر، باید . ق بوده است 64خارجی پس از نهروان و پیش از افتراق بزرگ در سال 
حرقوص : هاي خارجی در شمار بنوسعد، یعنی قبیله احنف، نام آورد که عبارتند از تاز شخصی

به وضوح . عبداهللا برك فدکی تمیمی، ابومریم سعدي و حجاج بن زهیر سعدي، مسعر بن بن
هاي  بخش. هاي قبیله دچار تنیدگی شده است ترین بخش شود که تنها مرکزي دیده می

هاي پسین است که با  اند و در نسل یشتر مصون ماندهپیرامونی در این مقطع تاریخی ب
 .اند ها نیز به قبایل مرکزي پیوسته گري در تمیم، آن گسترش خارجی

هایی درون   با تعارضـ در سطحی غیربحرانی ـ تمیم کوفه نیز ۀنماید که قبیل چنین می
عمرو از   از تیره بنیربیع اسیدي رئیس کل قبیله  بنهگیري حنظل کناره. رو بوده است قبیله روبه

قیس  ، قدرت گرفتن موازي معقل بن)97، 8: 1382مزاحم  نصربن(هاي جمل و صفین  جنگ
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هاي  ، کوشش)310 ـ 309، 205، 117: همان(حنظله  عطارد تمیمی، از بنی یربوعی و عمیر بن
رئیس  ،ربیع  بنه حنظلۀحنظله که با تخریب شتابان خان ربعی، فرماندهی جوان از بنی شبث بن

 ، شرایط نسبتاً)205، 97: همان( دست آورد   کوشش داشت موقعیت مناسبتري به،پیشین
گاه به آن اندازه حاد و شکننده نبود و فضاي  ها هیچ اما تنش. ثباتی را فراهم ساخته بود بی

ربعی به خوارج پیوست  از آنان تنها شخص شبث بن. کرد شیعی کوفه نیز تنش را تعدیل می
و همو نیز پیش از وقوع جنگ نهروان براي ) 5/222: 1916؛ مقدسی 5/91: 1387طبري (

؛ 192: 1415خیاط   بنه؛ خلیف6/216: سعد ابن(گري کناره گرفت  همیشه از خوارج و خارجی
 نام تمیمی دیگري از کوفه در فهرست خوارج ،جز شبث). 422، 5/353: 1387طبري 

 .نخستین به ثبت نرسیده است
شیبان و   بکربن وائل بصره، باید به رقابت متوازن میان بنیۀدر مطالع :صرهوائل ب بکر بن

حنیفه و هم  ذهل پرداخت و توجه داشت که هم وارد شدن قبایل دیگر به رقابت چون بنی بنی
 .گري، متأخرتر از عصر حضرت بوده است  خارجیةها به پدید ابتالي آن
معمر سدوسی رئیس شاخه   صفین خالد بن در جنگ:هاي رؤساي بکر باید گفت  چالشةدربار

 ۀ بصري ربیعه، به دنبال پدید آوردن اتحادي میان ربیعۀثور بکري رئیس شاخ کوفی و شقیق بن
منذر رقاشی از ربیعه بصره، که   آنان نخست توافق کردند حضین بن،در این راستا. دو شهر بودند

گیرد، چندي بعد تصمیم بر آن شد که فرماندهی جوان بود، فرماندهی سپاه مشترك را به عهده 
معمر سدوسی، رئیس کوفی باشد و بار دیگر ریاست مشترك به رقاشی  این جایگاه از آنِ خالد بن

اما در پس این ). 5/34: 1387؛ طبري 331، 300، 290: 1382مزاحم  نصربن(جوان انتقال یافت 
مطرح شدن . ل گرفتن بوداي شکننده در حال شک  بصره، تفرقهۀاتحاد ظاهري، درون ربیع

 و وجود )485، 205: 1382مزاحم  نصربن( بصره ۀمنذر به عنوان رقیب شقیق در شاخ حضین بن
 مواضع مخالفی جابر بکري رئیس لهازم بصره که عموماً برخی رؤساي کوچک چون حریث بن

به عنوان رویم شیبانی،  یزید بن و حضور ؛)485، 205: همان(ثور داشته است  نسبت به شقیق بن
 نشان از تشتت سیاسی این قبیله در ریاست ،)205: همان(رئیس ذهل و اعمال نفوذهاي او 

شود که برخی   تحکیم دیده میۀاوج تشتت رؤساي ربیعه در اظهار نظر آنان نسبت به مسأل. دارد
جابر و به نحوي   برخی چون حریث بن؛ثور خواستار پذیرش حکمیت شدند چون شقیق بن

طرف، تصمیم را به  هانئ خواستار ادامه جنگ شدند و برخی با اتخاذ موضعی بی کردوس بن
 ).486 ـ 484: همان(حضرت واگذار کردند 
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خالدبن عباد : رجال نامبردار بکربن وائل از بصره در شمار خوارج نخستین عبارتند است
ف شیبانی از عو ثعلبه و اشرس بن ذهل بن ثور سدوسی هر دو از شیبان بن سدوسی، هثهاث بن

هاي  ، نام هیچ خارجی از دیگر تیره)ع( حضرت علی ةدر دور. ثعلبه همان تیره یا از شیبان بن
گري در بکر  هاي پسین با گسترش خارجی شود، اما باز در نسل تمیم بکر بصره دیده نمی

 .اند حنیفه نیز به قبایل مرکزي پیوسته هاي دیگر چون بنی بصره، تیره
 

 گیري نتیجه
 قبایل در یک شهر، چه ۀاي عدم توازن، چه در سطح کل سامان  قبایلی که به سبب گونهبراي

اند و تخریب سامانه و  در سطح اسباع و اخماس و چه در سطح درون قبیله دچار تنیدگی شده
گري به  گري را راه چاره یافته بودند، شکست نهروان، شکست خارجی روي آوردن به خارجی

هاي پس از نسل اول، در عموم قبایل ملتهب جریان  در نسل. بودعنوان برون رفت نیز 
طور قاطع از میان رفته است و در مورد قبیله طیئ، مراد از مذحج و راسب از  گري به خارجی

هاي ثبت شده از خوارج، تنها در قبایلی  به گواهی نام. ازد تنها نسلی بیشتر دوام یافته است
ي به گسترش داشته که عامل تنیدگی نه در بیرون گري به جاي محدود شدن، رو خارجی

 .قبیله و نه در حواشی آن، که در درون قبیله و مرکز آن قرار داشته است
ي همچنان راه سازگار گر اي، باید گفت با شکست خارجی هاي حاشیه   تنیدگیةدربار

ل یبا قبادهد که این قبایل به سمت سازگاري   وقایع تاریخی پسین نشان می.شدن باز بود
از سوي دیگر، دور شدن کل . اند گزینی سوق یافته محوري خود و به اصطالح نوعی به

گرایی عصر نخست اسالم، و خو گرفتن آنان با  خواهی و آرمان جامعه اسالمی، از مساوات
اي در عصر اموي، زمینه فرهنگی این سازگاري را نیز بیشتر فراهم  امتیازات خاندانی و قبیله

 .کرده است
 مرکزي قبیله ۀدر مواردي که گسل سیاسی در مرکز قبیله رخ داده، این امر به هست

 امکان گرد آمدن در پیرامون قبیله ،براي قبایل اقماري. اي دیر التیام وارد ساخته است صدمه
براي روي،  وجود داشت و از همین ـ بدون توجه به اختالف داخلی آن ـمحوري ) یا شعبه(

اما ترمیم صدمات در مرکز سیاسی قبیله نیازمند زمانی . آمد انی پیش نمیها شرایط بحر آن
اي که هنوز  هاي قبیله  اموي، براي هستهةاي در دور درازتر بود و بازگشت به امتیازات قبیله

ساخت و نوعی بازخورد   تنیدگی بیشتر را فراهم میۀها فرو ننشسته بود، زمین التهاب آن
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 اموي، نه تنها طیف ةیش خارجی در مرکز قبایل ملتهب در دورتشدید گرا. فزاینده داشت
 . شد، بلکه شرایط را شکننده ساخته بود گراینده را از بازگشت به شرایط عادي مانع می

در همین جریان است که این قبایل دچار انشقاق شدند، طیف گراینده به مواضع خارجی 
این قطعات جدا شده در قالب . هاجرت گشت قبیله جدا شد و ناچار به مۀبراي همیشه از بدن

ها وجود  هاي محدودي که میان آن ها و رقابت اردوي خارجی متحد شدند و با وجود اختالف
شاخص این . مدت، اما پرانگیزه و پراستقامت را پدید آوردند هایی کوتاه داشت، تشکل

ه قریب به اتفاق رجال ها، اردوي ازارقه در خوزستان، و اردوي نجدات در یمامه بود ک تشکل
در میان .  برخاسته بودندـ یعنی تمیم بصره و بکر بصره ـ آنان، از همین دو قبیله ةشناخته شد

 نیز ترکیب قومی از همین دو قبیله ،هاي قاعد اهل تحکیم، همچون صفریه و بیاهسه فرقه
شد، به  دیده می معتدل اباضیه بود که حضور افرادي از دیگر قبایل نیز ۀبود و تنها در فرق

 .بود دشواراطالق نام خوارج بر آنان همان اندازه که 
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