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كليدواژگان :تاریخ صدر اسالم ،نظام قبیلگی ،قبائل یمنی ،قبیلة کنده ،کوفه.

مقدمه

در زبان فارسی ،اثر جامعی درباره قبیله کنده وجود ندارد و بحث درباره این قبیلنه بنه
نگارش مقاله اي مختصر محدود است .تحقین و ژنهو د دربناره این قبیلنه بنه دلینل
گستردگی نواحی محل سكونت و تأثیر آنان بر حوادث صدر اسالم داراي ا میت فراواننی
است .ای تحقی در صدد است با نگا ی گذرا به تناریخ این قبیلنه ،تنأثیر ایشنان را بنر
حوادث مهم صدر اسالم ،از ابتدا تا زمان قیام امام حسی

بررسی کند.

قبیله به عده اى از افراد گفته مى شود که با داشت حسب و نسب مشترك ،یك واحد
مشترك اجتماعى ،سیاسى و اقتصادي را تشكیل مى د ند .از آن جا که جامعه صدر اسالم
از قبایل مختلفى تشكیل شده بود ،از دو بعد ،شناخت ای قبایل ضرورى است.
 .9شناخت ویهگی اي جامعه صدر اسالم به شناخت قبایل عنر آن دوران بسنتگى
دارد .حتى نظام حكومت اى ژس از رسول اکرم

وابسته به تحوالتى بودند که در ای

قبایل ایجاد میگردید .بنابرای  ،شناخت قبایل ،عر مقدمه شناخت حوادث صندر اسنالم
است .بر ای اساس ،انتظار میرود ،مطالعات تاریخ اسالمی کنه دربناره ما ینت و ترکینب
جامعه اسالمى انجام میشوند ،شناخت قبایل عر قبل از اسالم را به عنوان نقطنه آاناز
ژهو د قرار د ند تا تنوع روش ا و دیندگاه نا در زمیننه ناى فر نگنى و نهاد ناى
نا مگون سیاسى و اجتماعى زمان ژیامبر

به آسانى درك گردد.

تمایل اعرا مسنلمان بنه عصنبیت قبیلنه اى و نادینده گنرفت توصنیه ناي مؤکند
ژیامبر

 ،درباره کنار گذاشت عصبیت جا لی ،به دلیل رسوخ عمی باور اي جا لی در

بی اعرا تازه مسلمان بود .ا میت عصبیت قبیله اي تا جنایى بنود کنه برخنی از آننان،
اسالم را براساس بیند اجتماعى مبتنی بر عصیبت ژذیرفته بودند.
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 .2عالوه بر شناخت ما یت قبایل عر  ،شناخت تمایز اعرا شمالی و جنوبی ضرورى
است؛ زیرا در بیشتر ابعاد اجتمناعى ،فر نگنى ،اقتصنادى ،جررافینایى و دودمنانى آن دو،
تفاوت اى عمده اى وجود دارد .ای تفاوت ا در ژیداید بسیاري از حوادث اجتمناعی و
حتی در الگوى انتخا رئیس و ر بر جامعه دینى دیده میشود .بننابرای  ،این مقالنه بنه
شناخت یكى از قبایل قدرت مند و مهم یمنی بنه ننام کننده اختصناف یافتنه اسنت کنه
درحوادث صدر اسالم و بید از آن داراي نقد اي مهمی بوده است.
نسب قبيله كنده

مه قبایل یم از قحطان ستند .قحطان فرزندى به نام سبا داشته است که او داراى
دو فرزند به نام اى حمیر و کهالن بوده است .از ای رو ،مه قبایل مشهور یم به ننام
ای دو فرزند معروف ستند .کهالن داراى یازده بط بود که یكنى از آنهنا کننده اسنت.
کنده قبیله اى بزرگ و مهم از قبایل یم بود که در بی قبایل آن سنامان داراي جایگناه
مهمی بود .1کندیان از فرزندان كندة ب عفیر ب عدى ب حارث ب مرة ب ادد بن زیند
ب یشجب ب عریب ب زید ب کهالن ب سبا ستند 2که داراى ملوك و حكومت اى
مقتدرى بوده است.
وجه تسميه كنده

در وجه تسمیه کنده گفته میشود:
انّما سمّى كندة لكنوده أى انفصالۀ من كهالن و نزوحۀ الى حضرموت

3

باتوجه به ای عبارت ،کندیان از مكانى دیگر به حضرموت مهاجرت کردهاند .از ای رو،
سخ کسانى که کنده را از قبایل حضرموت مى دانند و مى گویند به نگام سكونت سنبا
در مأر  ،کنده در حضرموت سكنا گزیده است ،نادرست مى نماید .شا د نادرستى ای امر،
گزارش اي گوناگون تاریخى است که نشان مید نند کنندیان در اثنر بنروز حنوادث بنه
حضرموت جرت کرده اند.

4
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سرزمين كنده

با توجه به ای که اگر تعداد افراد و بطون قبایل مشخص شود ،نقد آنان در حوادث
صدر اسالم مشخص میگردد .در ای بخد بطون و مناط محل سنكونت قبیلنه کننده،
بنابر آنچه در کتا همدانی 5آمده است بررسی میشود .عمده تری شنهر اى کنندیان،
جبال یم  ،حضرموت و امرذى کنده است 6اما بطون کنده در بالد گوناگونى ساک بوده-
اند که برخی از ای بالد عبارت ستند از:
 .9رِيدَة اَرَضی  :منطقهاى با روستا اى زیاد بود که قبیله عباد کنده در آن جا صناحب
نخل اى فراوانى بودند.
 .2سَدَبه :منطقه اى آباد ،از قراى محمدب تجیبى و محل سكونت قبیله تجیب کننده
بود.
 .9حَوره :از شهر اى بنوحارثه کنده است.
 .4قارَة االَشبا :از مناط محل سكونت کندیان بوده است که امنروزه منی اسنم را
دارد.
 .5العجالنیه :روستایى در مقابل قریه َنی بود .جنز این کنه ننی در وادى عَبنر و
عجالنیه در وادى دوعَ قرار داشتند .کندیان در باالى ر یك از ای دو وادى ،قلعه و در
ژایی آن کشاورزى داشتند.
 .6شَبام :شهرى بزرگ با سه مسجد و محل سكونت قبایل زیادى بود .ولى کنده بید
از نصف آن را به مخروبه تبدیل کرد.
 .7حص حذََِیه و نُجیر :از قلعه اى کندیان بودند که در منطقه حضرموت قرار داشتند
و چون در یوم الردّه ،کندیان به ای قلعه ا ژناه بردند ،ای روز به یوم النجیر معروف شد.
 .8شَزَن و ذوصَبح :از روستا اى دوع و محل سكونت بنی واحد از بنى معاویه کننده
بود.
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 .1الیَحَ  :محل سكونت بنى بناية صدف کنده بود ،چنان که تفید بنه بننى ذ بنان
صدف کنده تعل داشت .بیشتر کندیان ساک در منناط یادشنده ،ژنس از کشنته شندن
اب الجون از منطقه بحری  ،مشعر و اَمرذى کنده به آن جا آمده بودنند و تعنداد تقریبنى
آنها سى زار نفر بوده است.

7

 .90امرذى کنده :اب خرداذبه فاصله امرذى کنده را با مكه ،بیست ماینل منیدانند.
ای منطقه ژیوسته به اسم کندیان معروف بود .چهار قبیله صدف ،تجیب ،عباد و بنو معاویه
از کنده در آن سكونت داشتند.8
 .99صوران و قشاقد :قراى متوسطى متعل به تجیبى نا و قشناقد بودنند .آنجنا
منطقه اى کو ستانى بود.

9

 .92عندل :شهرى بزرگ از آنَِ صدف کنده بود .امرؤالقیس شاعر بزرگ عر در شنعر
خود ،عندل را به کندیان نسبت مید د.

10

 .99خُودونَ ،دون و دمّون :ای سه از شهر اى صَدف در منطقه حضرموت به شنمار
مى رفتند و در دمّون بیشتر فرزندان حُجرآکل مرار سكونت داشنتند 11.امنروزه بسنیارى از
اعقا کندیان در بعضى از ای شهر ا ساک

ستند و باوجود ای که اسم شنهر ا تریینر

نكرده است ،اسم قبایل به آل فالن یا ا ل فالن تبدیل شده است.

12

از مناط دیگر کندیان ،حضرت موت است .بطون عمده اى از کندیان ،ژید و ژس از
اسالم در ای ناحیه میزیستند .ای منطقه از مناط اصلى کندیان بنه حسنا منیآیند و
بیشتر در قسمت شرقى یم زندگى مى کردند 13.حضرموت داراي مناط مختلفنى ماننند
خَوار ،حَرَِیم ،اَبََِِیوَِرد ،المَى ،یشرح ،کَفیل ،تسرَِیر ،حَبُوطه ،مَدُوده ،تَرَِیم و الحِین اسنت کنه
بطون مختلف کنده در ای مناط به شكل ژراکنده زندگی میکردند.
در دوران ژید از اسالم ،برخى از قبایل کننده بنه منطقنه نجند رفتنند کنه خنانواده
امرؤالقیس شاعر از ای گروه ستند .چنان که بعضى دیگر به مناط مضر مثل بَِیا ،عنی
الشمس و اثریب رفتند و به نام حضارمه معروف گشتند.

14

مچنی  ،درباره سكونت کندیان
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در حیره و اندلس ،به ویهه درباره تجیبى ا کنه در انندلس داراى حكومنت ناى ملنوك
الطوائفى بودند 15،گزارش ایی وجود دارد .عالوه بر مناط یاد شده ،در مناطقى مانند کر و
شبوه ،وجود چند قبیله از کندیان گزارش شده است.

16

با مه ژراکندگی جمعیعتی که از کندیان گزارش شده است ،آنان در نیمه نخست قرن
ژنجم میالدى ،دولت عربى جوانى تشكیل دادند و در ایام حكومت تبع ا از ملوك حمینر،
بعضى از مناصب حكومتى را عهدهدار شدند 17.به ر حال ،آن چه گذشت مرورى بنود بنر
مناط سكونت کندیان در ژید از اسالم ،اما مهمتری محل سكونت آنان ژس از اسالم،
کوفه است .آنان ژس از مهاجرت به ای شهر ،در حوادث ای شهر که مدتی مرکز جهنان
اسالم بود ،نقد اي مهمی ایفا کردند.
دین مردم كنده پيش از ظهور اسالم

اولی آیی رایج در بی عر ژید از اسالم ،دی حنینف ابنرا یم
عنوان آیی حضرت ابرا یم

اسنت کنه بنه

در قرآن کریم تأیید شده است 18.کسانى که به ای آیی

عمل مى کردند ،افراد بسیار کمی بودند و به آنان حُنفا گفتنه منى شند 19.در مقابنل دین
حنیف ابرا یمى ،ادیان دیگرى در شبه جزیره عربستان وجود داشت که قرآن کریم ،بعضى
ازآنها مانند دی یهود ،نصارا و صابئان یاد میکند 20.درباره ای که ،کدام یك از ای ادیان
در میان قبایل یمنی مانند قبیله کنده وجود داشته است ،گزارش دقیقی وجود ندارد .با ای
حال ،مسلم است در زمان دولت حمیرینان ،منردم یمن بنت ژرسنت بودنند 21.در ناحینه
حضرموت ،کندیان دو بت معروف به نام اى ذَرَِیح 22که در حص نُجیر بود و اَلْجَلسند را
میژرستیدند که به قبیله سكون کنده تعل داشتند 23.کندیان با ای که بت ژرسنت بودنند
ولى شرك آنان در عبودیت بود و به خدا اعتقاد داشتند و تنها بتان را شفیع قرار مى دادند.
شا د آن ،تلبیه قوم کنده است که یعقوبى آن را چنی نقل میکند:
لبيك الشريك لك تملكه اوتهلكه انت حكيم فاتركه.

24

کلبى گزارش میکند که وقتى تبع از سفر عراق باز مىگشت ،دو حبر از مدینه بنا وى
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مسفر شدند و او را به ویران ساخت بتان فرمان دادند .تبع به آن دو حبر گفت:
اين شما و اين خانه بتان ،پس آن دو حبر ،بتان و خانه بتان را كوبيدند و تبع
و اهل يمن يكسره يهودى شدند.

25

بنابرای  ،به نظر میرسد دی یهود و نصارا ژس از سقوط حمیریان در بی کندیان نفوذ
میکند و گراید آنان به یهودیت بیشتر از سایر ادیان بوده است 26.تنها ژنس از مسنیحى
شدن ژادشا ان روم و تالش آنان در گسترش مسیحیت ،آیی مسیحیت در بنی کنندیان
نفوذ میکند و گسترش مییابد .در اوایل ظهور اسالم ،تعداد قابل مالحظه اى مسیحى در
بی کندیان وجود داشت 27که به عنوان نمونه ،عبداهلل ب سالم که بنه ابنومالنك قرظنی
شهرت دارد و از علماي یهود به شمار آمده است 28از قبیله کِنده است که ژنس از ظهنور
اسالم از یم به مدینه آمد و با زنى از بنى قریظه ازدواج کرد 29.برخی علنت ازدواج عبند
اهلل ب سام را با زن یهودي در راستاي گسترش یهودیت و مسیحیت در یم میدانند.

30

شا د ای گسترش ،حضور گسترده مسیحان نجنران در مدیننه اسنت .نگنامی کنه
رسول اکرم
ژیامبر

بنه ا نل نجنران نامنه نوشنت ،چهنارده نفنر از اشنراف نجنران خندمت

رسیدند که یكى از آنها ،عاقب عبدالمسیح از اشخاف به نام و مردى از کندیان

بود 31.در سال نهم قمرى ،ژیامبر

خالد بن ولیند را بنه دومةة الجنندل سنرا اکیندر

ب عبدالملك فرستاد .اکیدر ،ژادشاه کندیان در ای منطقه ،مردى از قبیلنه کننده و داراى
دی مسیحى بود 32.یهودي یا مسیحی بودن شخصیت اي برجسته کندي نشان مید د
که ای دو دی به تدریج در بی آنان گسترش یافته بنود و تعنداد زینادي از افنراد قباینل
کنده ،ای دو دی را ژذیرفته بودند.
تيرهها  ،بطون و شخصيت مؤثر كنده


کنده داراى دو فرع اصلى بنو معاویه و بنو االشرس اسنت .نگنامى کنه کننده گفتنه
مى شود مراد بنو معاویه است و اگر مقصود بنواالشرس باشد ،به اسم یكنى از آننان مثنل
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صدف ،سكون و سكاسك خوانده مىشود.

33

قبل از ظهور اسالم ،بیشتر ملوك کنده از تیره بنومعاویه ای قبیله بودند .ژس از اسالم،
نیز ای تیره داراي مردان برجسته و مؤثري بود 34.بنابر ای  ،بنومعاویه از تیره ناي مهنم
کندیان است و خود تیره اي مهمی مانند بنوو ب ،بداء و رائند دارد .شنریح بن حنارث
قاضی معروف کوفه ،تنها فرد معروف از بنى رائد بود .مهم تری تیره اى بنواالشنرس،
سكون ،سكاسك ،صدف و تجیب ستند .ر یك از ای تینره نا داراي شخصنیت ناي
برجسته اي بودند که در حوادث قرن نخست جري نقد اي مهمی برعهده گرفتند.
بنا بر گفته اب حزم ،نُه طایفه مهم کنده عبارت ستند از :بنومعاویه ،بنوو ب ،بنوبداء،
بنو رائد ،سكاسك ،سكون ،تجیب ،بنوعدى ،بنوسعد .ریك از ای قباینل داراى بطنون
گسترده و فراوانى ستند و ر بطنى ممك است چندی بط دیگر داشته باشد .یكنی از
ای بطون معروف ،بنومرّة ب حجر از بطون بنومعاویه االکرمی است که در کوفه ،عنالوه
بر مسجد کندیان ،مسجد مستقلى داشتند .شریح ب مرّه از ای قبیله است که اشعث او را
در آذربایجان جانشی خوید کرد .ای قبیله ژید از اسالم ،مراه سایر کندیان بنا قبیلنه
مراد جنگید.

35

یكی از قبایل دیگر بنومعاویه ،بنوشجرة است که ایشان در کوفه داراى مسجد مستقلى
بودند .اجلح ب عبداهلل فقیه و عباس ب یزید شاعر از ای قبیله ستند .بنو شنیطان تینره
دیگر از کندیان است .سائب ب یزید از اصحا عمر ب خطا  ،عبداهلل ب یحیى خارجی
مذ ب و معروف به ح  ،عثمان ب سعید از فرماند ان جنگى حجناج بن یوسنف و بننو
حجرالقرد و ملوك چهارگانه کنده شامل مخوش ،مشرح ،جمند و ابضنعه ،مگنى از این
قبیله ستند .ای ملوك در یئتی ،خدمت ژیامبر

 36رسیدند و مسلمان شدند ولنى بنه

محض برگشت به یم  ،از دی اسالم دست کشیدند.

37

سكون از قبایل و بطون بنواالشرس و از قبایل مهم کنده است .معاويةة بن حندیج،
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یكی از فرماند ان بزرگ معاویه از ای قبیله است که محمند بن ابنوبكر را بنه شنهادت
رساند .درباره حضور ای قبیله در مصر تا اوایل قرن ژنجم جنري ،گنزارش نایی وجنود
دارد .حصی ب نمیر یكی دیگر از افراد ای قبیله است که بعد از الکت مسلم ب عقبنه
در یوم حرّه ،فرمانده جنگ با اب زبیر شد.

38

سكاسك از قبایل مهم بنواالشرس کنده است که در شام اموال زینادى داشنتند .این
قبیله در جنگ صفی  ،معاویه را یارى کردند .مچنی  ،حوى ب ماتع ب زرعه از قناتالن
عمار یاسر از ای قبیله است .زیاد ب

جعم ،فرمانده شرطه اى عبدالملك و جبریل بن

یسار ،والى ولید در بصره ژس از حجاج ب یوسف از ای قبیله ستند 39.افراد ای قبیله در
دولت مروانیان و عباسیان داراي ژست اي مهم حكنومتی بودنند .چننان کنه عمنرو بن
قیس ب ثور معروف به ابوثور از والیان ارون الرشید در حمص و ژدر او ،والى منصنور در
بصره بود.
تجیب از دیگر بطون مشهور کنده است که در خارج یم زندگى مى کردنند و بیشنتر
قبایل آن در حضرموت بودند .بطونى از تیره تجیب کنده ،در شام ،مصر و اندلس گنزارش
شده است که عبارت ستند از :بنوصمادخ ،بنوذى البؤن و بنواالفطس 40.یكنی از بزرگنان
ای قبیله ،حرملة ب عمروتجیبى صاحب امام شافعى است 41.کنده داراى بطنون فراواننى
است که تنها به تعدادي ازای بطون وتیره ا اشاره شد.
حضور قبایل مختلف کنده در کوفه بخد مهمی از جمعیت کوفه را تشنكیل منی داد.
درسال ژنجاه جري قمري ،زیاد ب ابیه به عنوان فرماندار کوفه براي کنترل قبایل کوفه،
نظام ارباع 42را جايگزی نظام اسباع کرد 43.در نظام ارباع ،قبایل کوفه بنه چهنار قسنمت
تقسیم می شد که یك چهارم جمعیت کوفه را قبایل ربیعه و کنده تشكیل می دادند .این
امر ،شا د حضور جمعیت زیاد کندیان در کوفه است.

44
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نمودار بطون قبيله كنده

45

حيات سياسى ـ اجتماعى قبيله كنده
الف) پيش از اسالم

ژیوند عشیرهاى و عصبیت قبیله اى و تحالف از ابعاد مشترك میان قبایل عر قبل از
اسالم است .قبایل عر سال اي طوالنی ژس ازظهوراسالم بر ای ابعاد ژاي بند ماندنند.
در واقع ای سه بعد ،ارکان اساسى حیات اجتماعى قبایل را تشكیل منى دادنند و منزلنت
اجتماعى آنها را تعیی میکردند و از قبیله یك واحد اجتماعى یا سیاسى مى ساختند .این

سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

991

ویهگی ا بیشتر مربوط به عربستان شمالی بود ،اما عربستان جنوبى که محل جررافینایی،
قبایل یمنی و کندیان بود بر خالف عربستان شمالى ،به تمدن اى بزرگى اتصال داشنت
که اطراف جزیره را محاصره کرده بودند و بیشتر ساکنان آن شهرنشی بودنند .از این رو،
جنوبی ا درك بهتر و کاملتري نسبت به مفهوم مدنیت داشتند 46.آنها از نظر اقتصادى و
کشاورزى داراي وضعیت مناسب تر و بهتري بودند و براى معیشت خود مجبور به عبور از
صحرا اى گرم و طوالنى نبودند .از ای رو در بیشتر اجتماعات بزرگ ،یكجا گرد م می-
آمدند و داراى حكومت و نظام خاف اجتماعى بودند .از دولت عر

اي جنو شبه جزیره

عربستان ،مى توان به معینى ا ،47سبأ ،48حمیر 49و در نهایت به کندیان اشاره کرد .برخی
از ای حكومت ا مثل حكومت سبائیان در منابع دینى و قرآن کریم آمده است 50.در بی
حكومت اى جنو شبه جزیره ،سابقه حكومت کندیان به ژید از منیالد بنازمى گنردد.
نلینو در ای باره میگوید:
عربى فصيح عبارت از لهجه هاى قبايلى است كهه بهه نظهم و شه ر شههرت
داشتند .لغت نويسان و نحويهان شهواهد و مهراد خهود را از آنهان اخهد كردنهد و
عبارت بودند از قبايل م د كه پيش از نيمه قرن پنجم ميالدى زير لواى حكومهت
كنده متحد گرديدند.

51

البته کتیبه ایى یافت شده است که حكومت کندیان را در قرون ژید از میالد مسیح
ثابت مى کند 52.کندیان تأثیر فراوانى در سیاست عر

اي جنوبی داشتند و ملوك عر و

عجم به آنها توجه میکردند 53.به کندیان به جهت عالقه به ژادشا ى و ملك دارى ،كندة
الملوك میگفتند.
در یم بی کندیان و حمیر روابط مصا ر؛ یعنی عالقهاي کنه بنه سنبب ازدواج بنی
جمعی حادث می شود ،وجود داشت .حمیریان در اواخر عمر دولت خوید از کندیان کمك
گرفتند تا ای که حجر اکل المرار بر آنها مسلط شد 54.جنگ اى فراوان بنی کنندیان و
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حمیریان ،موجب سقوط دولت کنده و مهاجرت آنان به طرف حضرموت شد .البته ،کندیان
مدتى طوالنى ژید از سقوط امارتشان در سرزمی حضرموت سكونت داشتند ،اما با سقوط
دولت کنده ،مهاجرت آنان به حضرموت بیشتر گردید.

55

نتیجه ای که کندیان از قبایل مهم یم بودند و حكومت منظمى داشتند .آنها بیشنتر
در شرق یم زندگى مى کردند ولى حوزه نفوذشان به یم محدود نمى شند .کنندیان بنا
ادیان آسمانى در ارتباط بودند و بطون فراوانی داشتند .آنها در عصر جا لی به صورت اي
مختلف با قرید و بنى اشم ارتباط داشتند 56و داراي موقعیت اجتماعی ممتازي بودنند.
شاید در راستاي می موقعیت اجتماعی کندیان بود که مهر زنان کندى را کمتنر از صند
شتر قرار نمى دادند و گا ى مهر یك زن به زار شتر مى رسید.

57

ب) پس از اسالم
 .1اسالم کندیان

رسول اکرم

در مراسم حج سال د م بعثت ،اسالم را بر کندیان عرضه کرد و آنان

با وجود شناختی که از آن حضرت

داشتند دعوت ایشان را نپذیرفتند 58.ژس از جرت

مسلمانان به مدینه و گسترش شعاع اسالم در جزيرة العر  ،قبایل عر از مناط مختلف
شبه جزیره ،گروه گروه به خدمت رسول خدا

میرسیدند و مسلمان مى شدند .در این

زمان ،شصت نفر از کندیان در سال د م جنري بنه منراه اشنعث بن قنیس ،خندمت
ژیامبر
بود.

رسیدند و مسلمان شدند .در ای وفد ،ابرا یم ب قیس ،برادر اشنعث منراه او

59

کندیان ژس از مسلمان شدن به درخواست رسول خدا

 ،لباس اى زربفت و حریر

خود را که ژوشیدن آن بر مسلمانان حرام بود ،تعویض کردند 60.بر اساس حندیثی ،رسنول
خدا

تعدادي از قبایل یمنى مانند سَكون کِننده ،سَكاسَنك ،خَنوالن العالینه و اُملُنوك

رَدمان را ستودند 61.براساس گزارش جَبر کِنْدى آن حضرت

در وفد کننده بنر قباینل

سَكاسِك و سَكون درود فرستاد ،ا ل یم را ستود و براى آنان دعا کرد.

62
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اشخاف مهمی از کندیان که در وفد کنده حضور داشتند عبارت بودند از  :اشنعث بن
قیس کندي ،جَمد کندى ،اَماناة ب قَیس حارث ب فَروَة ب شَیطان ب خندیج کِنْندِى،63
شَریك ب ابى اَاْفل ب سلمه تُجیبى (وى از تیره بنى سَوم از اَشْرس ب شبیب از سَكون
از شعراي مخضرم قبیله کَنْده بود) 64از ای رو نسبت شریك را سَومى نم آورده انند  65و
حارث ب سعید ب قیس کندي از تیره بنومعاوية االکرمی .
مچنی  ،تعدادي از اشراف کنده خدمت آن حضنرت

وفند فرسنتادند امنا توفین

تشرف نیافتند 66.در کنار ای افراد ،ابواَسود ب یزید ب مَعدیكَرَِ بن مالنك بن حنارث
کندى از بزرگان کندي و صاحب مرباع بنى ند بود که مراه برادرش ،حُجنر بن یزیند
خدمت ژیامبر

شرفیا شدند و مسلمان گردیدند.

67

به طور طبیعی ،قبایلی که در وفود مسلمان می شدند ،آشنایى چندانی با مبنانى دیننى
نداشتند و بیشتر حكومت سیاسى اسالم را می ژذیرفتند .بنر می اسناس ،برخنی از این
قبایل ،ژس از رحلت ژینامبراکرم

از ژنذیرش حكومنت دیننى سنر بناز زدنند و آن را

نپذیرفتند که کندیان نیز از ای قاعده مستثنا نشدند .البته ،عده اي از کندیان ژس از این
وفد ،کم کم به مدینه رفتند و بعد ا برخی از ایشنان در کوفنه و ینا مكنه سناک شندند.
چنانکه به گزارش اب اثیر ،زبیرب بكار درشرح حال ابوتجراه صحابی میگوید:
وی از تيره بنى تجراه ،از قبيله كنده است كه به مكه مهاجرت كرد.

68

 .2ارتداد كندیان

ژس از انتشار خبر بیماري رسول اهلل

 ،عدهاى تحت عنوان ادعاى نبوّت مرتد شدند

اما کندیان در برخورد با مقوله ارتداد چند دسته شدند .عده اى مانند تیره اي سكون کنده
و افرادي مانند ابوقرعان کِندى ثبات نشان دادند 69و بر اسالم ژایدار ماندند .برخی متهم به
ارتداد شدند و عده اي مرتد گردیدند .در مجموع ،ارتنداد کنندیان بنا ارتنداد قباینل دیگنر
متفاوت بود و اسبا متعددى داشت که یكی از آنها ،بی توجهی عامل زکات خلیفه اول به
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قرار کندیان با رسول خدا

در حمل زکات آنان به مدینه بود.

براساس گزارش اي تاریخی ،زمانی کنه منردم کننده و حضنرموت مسنلمان شندند،
ژیامبر

دستور داد ،قسمتى از زکات حضرموت را براى کننده و زکنات کننده را بنراى

حضرموت صرف کنند .مردى از بنى ولیعه 70کنده از ژیامبر

درخواست کرد که چون ما

شتر نداریم ،اگر صالح مى دانید ،زکات ما را حمل کنید و ژینامبر
قبول کرد .بعد از رحلت ژیامبر

این درخواسنت را

زیاد ب لبید عامل حضرموت براى جمنع آورى زکنات

بی مردم ولیعه رفت .آنها از او خواستند چنان که ژیامبر

وعده داده است ،باید زکنات

ما را حمل کنید .زیاد در جوا از آنها خواست که چون شتر دارند ،خودشان ،زکات را حمل
کنند .با بروز درشتى زیاد ،مردم حضرموت م درشتى کردنند و زکنات ندادنند 71.در این
نگام زکات ندادن بخشی از کندیان ،حمل بر ارتداد آنان گردید.
دلیل دیگرى که در ارتداد کنده دخیل بود ،حساسیت کندیان ،به ویهه ملوك کنده بنه
جانشینی و روي کار آمدن قبایل ضعیفِ تیره اي قرید بود .ملنوك کننده داراى القنا
ژادشا ى بودند که ژس از ظهور اسالم و مسلمان شدن ،آن القا و موقعینت ناي برتنر
آنان از بی رفت .از طرفى ،بنوتمیم که خوارتری قرید بود ،جانشینی رسول خندا

را

تصاحب کرد و حاکم شد .اشعث ب قیس و ملوك چهارگانه کنده ،خود را باالتر از ابنوبكر
مى دانستند و معتقد بودند که قبل از ای که قرشی در روي زمی باشد ،ما داراي ملوك و
ژادشاه بودیم 72.آنان با ای نگاه ،تعدادي از قبایل را بر حكومت مدینه شورانیدند .البتنه در
ای بی  ،عده اي مانند حارث ب سنراقه کِنْندَي در حَضنرموتِ یمن  ،ا نل بینت
شایسته خالفت می دانستند و از ای رو به مخالفت با ابوبكر ژرداختند.

را

73

الزم به توضیح است که ای مخالفت درحالی بود که بنا به گزارش واقدي در الررددهه،
ابوبكر با فرستادن ابو ند ،زیاد ب لبید بیاضنى ،عامنل کِنْنده و حَضنرموت ،کنندیان را از
جانشینى خود با خبر ساخته بود .ای امر نشان د نده ا میت ای قبیله ،نزد خلیفه نخست
است .عالوه بر دالیل باال ،علل دیگري مانند زور گویی عامالن زکات به نگنام گنرفت
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زکات ،74تصور ناتوانى طبقه حاکم و قبیله بنی تمیم از مراه کردن عر از دالیل ارتنداد
کندیان و مرا ی تیره ایی از آنان با کذّا عنسى بود 75.کندیان ،آخری قوم از ا ل رده
بودند که به دست مسلمانان اسیر گردیدند و روانه مدینه شدند.

76

افراد مشهوري از کندیان که مرتد شدند ،عبارت ستند از:
 .9اشعث ب قیس کندي ،سر دسته اصلی مرتدان که با حیله از کشنته شندن نجنات
یافت.
 .2اَشْعَث ب میناس ن مِئناس ن سَكُونى از تیره سكون از قبیله کنده ،77یكى از ر بران
کنده بود که مراه سایر کندیان به ر برى اشعث ب قیس بر ضد ابنوبكر شنورش کنرد.
آنان حاضر به ژرداخت زکات نشدند؛ زیرا ژس از خیانت اشعث و شكست کندیان در نُجَینر
و کشته شدن نجیریان ،اشعث ب میناس با اشعارى بر آننان موینه کنرد.

78

نگنامى کنه

ابوعبیده جراح در سال ژانزد م جري قمنري ،حمنص را بنه محاصنره درآورد و رقنل
نتوانست براى شكست محاصره مسلمانان ،کارى از ژید برد ،مردم حمص چناره اى جنز
تسلیم و مصالحه با مسلمانان ندیدند .بنابر ای  ،ابوعبیده قبایل گوناگونى را به فرمانند ى
عبادة ب صامت ساک حمص کرد .یكنی از این قباینل ،قبیلنه سنكون بنه فرمانند ى
اشعث ب میناس سكونى بود.

79

 .9جفشید کندى از کندیان مرتد بود که اسیر گردید و دست بسته کشته شد.80
 .4جَمد کندى از ملوك چهارگانه یم بود 81که بخشى از سرزمی یم خناف آننان
بنه

بود .جمد و دیگر فرزندان بنولیعه از حضرموت ،مراه وفد کنده نزد رسنول خندا

مدینه آمدند و مسلمان شدند .82جمد مانند دیگنر ژادشنا ان یمن ژنس از رحلنت رسنول
خدا

مرتد شد و از ژرداخت زکات خوداري کرد .او در نبرد اى رده به قتل رسید.
 .5اَماناة ب قَیس ب

که با وفدى نزد رسول خدا

83

شیبان ب عاتك ب معاویه از تیره بنومعاویه قبیله کننده اسنت
آمد .او عمرى دراز داشت و از معمران بود 84.او فرزندى به

924

قبيله كِنْدِه و نقش آن در مهمترین رویدادهای عصر جاهلی و صدر اسالم

نام یزید داشت که در آن وفد نزد رسول اهلل
یوم النُجَیر در دوران ابوبكر کشته شد.

آمد و در جریان ردّه مرتد شد و در نبنرد

85

 .1مهاجرت كنده به كوفه

مقارن ظهور اسالم ،تحوالت سیاسى ،دینى و فر نگى وسیعى در جزيرة العر رخ داد
که موجب شد برخی از افراد براى فرار از جا لیت به مناط دیگر مهاجرت کنند .کسنانى
که به ای دلیل به مناط تحت نفوذ حكومت اسالمى مى آمدند ،مهاجر نامیده مى شدند.
گزارشى تاریخى از قبل تخطیط کوفه وجود ندارد که نشان د د افرادى از منطقه حجاز به
کوفه مهاجرت کرده باشند اما ژس از فتح حیره ،تعداد زیادى از قبایل عر به این شنهر
اسالمى که تازه بنا شده بود ،مهاجرت کردند .به طورى که به گفته بالذرى ،دوازده نزار
یمنى ،بخشی از نخستی مهاجران به حیره (کوفه) بودند 86.ژس از مهاجرت قبایل عر به
کوفه ،ای شهر تخطیط شد و ر قبیله ،محله اي را به خود اختصاف داد .برخی از قبایل،
مانند کندیان به جهت داشت شخصیت اي برجسته و جمعیت زیاد ،نقند مهمنی را در
حوادث صدر اسالم و عصر اي بعدي برعهده گرفتند.
کوفه و بصره بعد ار تخطیط به لحنا موقعینت جررافینایى ،نیازمنند میزبنانی قباینل
بیشتري ،بودند تا به تجهیز لشنكر اسنالم کمنك کننند .بننابرای  ،کمتنر قبیلنه عربنی را
مى توان نام برد که تعدادي از افراد آن به ای دو شهر ،مهاجرت نكرده باشنند .بنه گفتنه
اب حزم ،کنده نُه بط داشته است که شد بط آن به کوفه مهاجرت کردنند .آنچنه در
ای مهاجرت گسترده ،جالب توجه است استعداد ایى است که بعضى از قبایل ،مانند کنده
به محض ورود به کوفه از خود نشان دادند و در حیات سیاسى ن اجتماعى این دو شنهر،
نقد اي مهمی ایفا کردند.

87

کندیان به محض ورود به کوفه به کمك رئنیس مقتندر خنود ،اشنعث بن قنیس بنه
موقعیتی برتر دست یافتند .آنها ژس از تخطیط کوفه ،اولی بنایى که ساختند مسجد بنود.
مسجد کندیان داراي موقعیت ممتازي بود و در کنار خانه سعد ب ابی وقاف قرار داشنت.
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بعد ا خانه سعد به عنوان داراالماره کوفه شناخته شد .طراحی ساختمان مسجد کندیان به
گونهاي بود که در ر طرف آن ،معبر ایى وجود داشت و تجمع مردم سبب ازدحنام نمنی
شد .در طرف قبله ،چهار معبر قرار داشت که بی بنى اسد ،نخع ،کنده و ازد ایجاد فاصنله
مى کرد 88.بنابرای  ،کنده در کنار ای سه قبیله و در ضلع جنوبى از شرق بنه انر  ،قنرار
گرفت.

89

کندیان عالوه بر مسجد معروف کنده ،مسناجد مهنم دیگنري داشنتند .یكنی از این
مسجد ا مسجد سكون متعل به بنی سكون کنده بود .ای مسجد در جریان قیام مختنار
در سال 66ه.ق محل استفاده نیرو اي مختار بود.

90

م چنی  ،مسجد بنی بهدله از قبیلنه

کنده در جنو مسجد جامع قرار داشت 91.عالوه بر ای ا مسجد مستقلی به نام اشعث ب
قیس در جنو مسجد جامع بود .مسجد اشعث از مساجد ملعونه به شمار آمده اسنت و در
روایتی منسو به امیرمومنان
مسجد جامع کوفه ،در
خروج از یكی از در

از نماز خواندن در آن نهی شده است.

92

اي متعددي داشت که به جهت حضور کنندیان در ورود و

ا ،آن در  ،با الكننده نامینده منیشند 93.قناتالن امیرمؤمننان

حضرت علی ب ابی طالب

از با الكنده مسجد جامع گریختند 94.عالوه بنر مسناجد

در کوفه ،ر قبیله اى جبانه اى 95داشت که به نام قبیله ینا رئنیس قبیلنه مشنهور بنود.
اشعث ،جبانه قبیله را به محض ورود به کوفه رسم کرد و زمی

96

ناى اطنراف آن را بنی

کندیان تقسیم نمود 97.ای جبانه به جبانه کننده شنهرت یافنت .محلنه کنندیان درکوفنه
معروف و مشهور بود .بر اساس برخی گزارش اي تاریخی ،نگامى که ابو ریره در کوفه
بود ،به جهت موقعیت ویهه محله کندیان ،ژس از نماز عشا در قبیله کننده منى نشسنت و
مردم نزدش مى آمدند .در گزارشی آمده است:
جوانى از او پرسيد :اى ابوهريره! خهدا تهو را نگههدار باشهد ،آيها از رسهو
خدا

شنيده اى كه درباره على بن ابى طالب بگويد «اللهم وا من وااله و عاد

من عاداه» گفت :آرى! جوان گفت :به خدا قسم! تو با دشمن او ،دوستى و با ولىّ
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او ،دشمنى كردى.

98

 .1كندیان و نقش آنان در فتوحات

کندیان در فتوحات ،حضور مؤثري داشتند و در نخستی فتوحات ،نقد اي مهمی را
برعهده گرفتند .جُبَیر ب قَشْعَم ب یزید ب اَرقَم کِندى که از مخضرمان است 99به مراه
کندیان در فتح عراق شرکت داشت و از طرف عمر ،عهده دار قضا در قادسیه شد 100.گفته
میشود ،اب کلبى ، 101نخستی کسى بود کنه در خالفنت عمنر در عنراق بنه کنار قضنا
ژرداخت .اب کلبی102در ای باره مى گوید:
گروهى از بنى ارقم بن ن مان در روزگار حكومت امام علهى

در كوفهه

بودند .هنگامى كه دشنام اهل عراق را به عثمان شنيدند ،گفتند :ما در شهرى كهه
به عثمان دشنام داده مى شود ،اقامت نمى كنيم .بدين سبب به شهام نهزد م اويهه
رفتند و م اويه آنان را در رُها (از سرزمين جزيره و باالتر از حران كه بهه زبهان
رومى نام آن را اذاسا

103

گويند اسكان داد.

104

سال چهارد م جري با آااز درگیري اي جدي مسلمانان با ایرانیان ،حدود دو زار
و سیصد نفر از کندیان در جنگ قادسیه شرکت کردند.

105

کندیان درجنگ اى یرمنوك

( 99ه.ق) در شننام ،قادسننیه (14ه.ق) و منندائ (15ه.ق) و جلننوال (16ه.ق) در عننراق ،و
نهاوند 21ه.ق در ایران حضور داشتند و در جنگ یرموك ،اشعث ب قیس یك چشم خود
را از دست داد 106.او در نهاونند ،فرماننده جنناح راسنت سنپاه بنود 107و در فنتح اصنفهان
(23ه.ق) مراه کندیان شرکت داشت.

108

مچنی  ،دردوره عثمان ،آذربایجان بنه وسنیله

کندیان به فرماند ی اشعث ،دوباره فتح شد و اشعث با ا الی آنجا مصالحه کرد.

109

در دوره خالفت سه خلیفه نخست ،اشعث ب قیس به جهت نفنوذ در بنی کنندیان و
مرا ی با خلفا ،مدیریت اي مختلفی را بر عهده گرفت .ژس از جریان ارتنداد کنندیان،
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اشعث اسیر شد و عكرمه او را نزد ابوبكر فرستاد 990.ابوبكر ،او را به شرط ای که درجنگ
ا به خلیفه کمك کند ،آزاد کرد و خوا ر خود را به عقند ازدواج او درآورد .بنا این حنال،
ابوبكر در آخری لحظات عمر خود ژشیمان شد و آرزو می کرد ،اي کاش! اشعث را کشنته
بود 111.عثمان در سال  94ه.ق اشعث را حاکم آذربایجان کرد 112و ر سال صد زار در م
به او مى داد.

113

نگامی که امیرمؤمنان حضرت على

به خالفت رسید ،او را از حكومت

آذربایجان عزل کرد و از او خواست به کوفه برگردد و اموالی را که از بیت المنال برداشنته
بود به بیت المال باز گرداند.

114

م چنی  ،اِمرؤالقَیس ب عابَِس کِنْدى شاعر 115از تینره بنومعاوية بن کننده از افنراد
تأثیر گذاري بود .116که از او با عبارت كان الرجل الصالح یناد منیشنود 117.امنرؤالقیس در
فتوحات شرکت داشت و از فرماند ان جنگ یرموك بود .او ژس از جنگ یرموك ،سناک
کوفه شد 118.وي در جریان ارتداد ،بر دی اسالم ثابت قدم ماند 119و قومد را به ثبات در
اسالم فراخواند .او وفادارى خوید و خانداند را به اسالم در اشعارى به آگا ى مسلمانان
رساند 120.او با اشعث ب قیس که مرتد شده بود ،برخورد کرد .م چنی در فنتح نُجینر در
یم شرکت کرد و عموید را به جرم ارتداد به قتل رساند.

121

شَریك ب ابى اَاْفل ب سلمه تُجیبى ،یكی دیگر از افراد تأثیر گذار کندي اسنت کنه
مراه گرو ی خدمت رسول خدا

آمد .سپس در مدینه ساک شد و در فنتح مصنر در

سال نوزده جري قمري شرکت کرد 122.در سال  95ه.ق ،وقتنى امیرالمنؤمنی حضنرت
علی

به خالفت رسید ،بعضى از قبایل کنده مثل تجیب و سكون به شام رفتنند ولنى

عده زیادى از آنان به امیرالمؤمنی

ژیوستند و در جنگ جمل و صفی شرکت کردنند.

آنها سته اولیه شیعه خالص را تشكیل دادند.

123

الزم به توضیح است که یم داراى سه منطقه مهم جَنَد ،صفا و حضنرموت بنود کنه
بیشتر ا الی حضرموت را کندیان تشكیل مى دادند .آنان ژنس از قتنل عثمنان ،گرایشنى
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شیعى داشتند و جَنَد و صنعا داراي مذ ب عثمانى بودنند 124.در کوفنه بنه وینهه در عصنر
خالفت امیر مؤمنان

 ،قبایل کنده ،قضاعه و حضرموت بنا نم جمنع شندند و نینروى

مقتدر یمنى را تشكیل دادند .سیادت یمنى ا با دو قبیله کنده و بجیله بود کنه کننده بنه
ر برى اشعث داراي موقعیت برتر و مسلطى بودند 125.آنها در حوادث کوفه و جهان اسالم
حضور مقتدر و مؤثري داشتند .ارتباط سببی کندیان با خلیفه نخست 126و سوم ،م چننی
می توانست در اقتدار آنها مؤثر باشد.

با امام حس مجتبی

نقش كندیان در حادثه كربال

یكی از حوادث مهم وتأثیرگذار عراق ،حادثه با عظمت کربال بود که ر کدام از قبایل
با حضور در یكی از طرف اي درگیر ،مواضع مذ بی و سیاسی خود را مشنخص کردنند.
قبیله کنده با توجه به جمعیت فراوانی که داشت ،در حوادث مهم مورد توجه والیان عنراق
بود .از ای رو در حادثه کربال ،کندیان در ر دو جبهه ،حضور فعال داشتند.
به عنوان نمونه ،عبیداهلل ب عمرو کندى 127از افراد برجسته و تأثیر گنذار شنهر کوفنه
است که در جنگ اي امیرالمؤمنی حضرت علی

حاضنر بنود .او فرماننده نیرو ناي

کنده و ربیعه در قیام مسلم بود .وي در روز قیام مسلم ،ژرچمدار او بود .مسنلم در آخنری
لحظات قیام ،ژس از خواندن نماز مرر  ،قیام خود را از محله کندیان آااز کنرد تنا منورد
حمایت آنان واقع شود.

128

مچنی  ،فرمانده مقابله با مسلم م ،فردي از کندیان به نام محمد ب اشعث کنندي
بود .محمد ب اشعث ب قیس کندى مورد اعتماد بنی امیه بود .او ژید از آمدن مسلم بنه
کوفه ،خبر آمدن مسلم را به یزید گزارش کرد و عالوه بر آن ،فرمانده نیرو ناي دسنتگیر
کننده مسلم ب عقیل بود .او در کشت امام حسی

شرکت داشت .با ای که کندیان

زیادي تحت امر عبیداهلل ب زیاد بودند اما از ترس عدم مرا ی آنها با اب اشعث و تمایل
کندیان به مسلم ب عقیل ،نزدیك فتاد نفر از قیسیان ،مراه محمند بن اشنعث بنراي
دستگیري مسلم ب عقیل فرستاده شدند.

129

البته ،محمد ب اشعث در نهایت از جنگ بنا
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130

محمد ب اشعث ب قیس کندي در کربال حضور داشت و از افراد سرشناس سپاه ابن
زیاد بود .او با طرح ژرسشی از امام
به سبب نزدیكی با رسول خدا

سعی کرد ،منكر فضائلی شود که امام حسنی
دارا بود 131.ژس از قیام مختار ،محمد ب اشعث کندي

به بصره گریخت و به تحریك مصعب بنر ضند مختنار ژرداخنت .او در نهاینت در جننگ
مصعب با مختار در سال 67ه.ق به دست نیرو اي مختار به الکت رسید.

132

ام قحافه ،خوا ر ابوبكر ،ژید از اشعث ب قیس ،مسنر ابوامینه بنود و از او دختنري
متولد شد که آن دختر با عبداهلل ب زبیر ازدواج کرد 133.به می سبب آل اشنعث عنالوه
بر خاندان معاویه با آل زبیر ،ارتباطی تنگاتنگ داشتند.
قیس ب اشعث ب قیس ،یكی دیگر از کندیان و اشراف کوفه بود که در کربال حضور
داشت .امام حسی
شهید شد ،ژیرا

او را با ا ل خیانت ،مكر و حیله معرفى کرد .نگامی که امام
آن حضرت

را به عنوان انیمت برداشت و از ای رو به قیس قَطِیفه

شهرت یافت 994.خیانت از مهمتری ویهگی اي خانواده اشعث بود .چنانکه اشعث در بی
کندیان به خیانت شهره بود .بنابرای به سبب خیانت اید به او لقب عرف النار دادند.
خیانت اي مكرر اشعث به کندیان در منابع تاریخی آمده است.

135

136

مچنی  ،کسی که نامه عبیداهلل ب زیاد را درباره در تنگنا قرار دادن امام حسنی
و اصحابد در سرزمینی خشك و دور از آ به دست حر رساند ،فردي از کندیان بنه ننام
مالك ب نسیر کندى بود .در مقابل شخصی که مالك ب نسیر کندى را به جهت خدمت
به عبیداهلل سرزند کرد ،شخص دیگري از کندیان به نام ابوالشعثاء یزید ب زیاد مهاصر
کندى بود.

997

مالك ب النسیرکندى از کندیانی است که در کربال به امام

حمله کرد و ژنید از

دشنام داد .او در آخری لحظاتی که امام

زخمی و بی تا شده

ر اقدامى به امام
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بود ،بر سر آن حضرت
شمشیر بر سر امام
حسی

شمشیر زد ،به طورى که کاله آن حضنرت
فرود آمند و کناله خنود حضنرت

را شنكافت و

را ژنر از خنون کنرد .امنام

 ،او را نفری کرد و فرمود:
با اين دست نه غدايى بخورى و نه آبى بياشامى و خداوند تو را بها االمهان
محشور كند.

او ژس از واقعه کربال در فقر و بد بختی به سر میبرد تا بنه دسنتور مختنار ،دسنت و
ژاید قطع شد و به الکت رسید.
ژنج نفراز شهداي کربال از کندیان بودند ،امنا در مقابنل ،تعندادي از کنندیان در سنپاه
عبیننداهلل بودننند .ژننس از شننهادت امننام
سیدالشهدا

و ینناراند ،فننده سننر از شننهداى اصننحا

را کندیان به ر بري قیس ب اشعث ،نزد عبیداهلل ب زیاد بردند.

وجود ،ژس از شهادت امام

138

با ای

تعداد زیادي از کندیان از حضور در سپاه عبیداهلل ژشنیمان

شدند و در قیام مختار شرکت کردند .آنها در سال  66ه.ق به فرماند ى اسودب جوادکندى
با عبیداهلل بن زیناد ،والنى منروان جنگیدنند و در حنوادث سنال  76ه.ق بنه فرمانند ى
عبدالرحمان ب محمد اشعث مشارکت کردند و بر ضد حجاج شوریدند.

139

می طنور تنا

آخر دوره بنى امیه در حوادث مهم سهیم بودند.
اشعث بید از ای به کمك یاران یمنی خود ،حكمیت را بر امنام
ژس از شهادت امیرالمؤمنی حضرت علی

در فروژاشی لشكر امام حس مجتبنی

نقد مهمی ایفا کرد  .او ژس از جنگ نهروان از اطاعت امام
به کوفه برگرداند 140.امیرالمؤمنی حضرت علی

تحمینل کنرد و

سرباز زد و نیرو اید را

در جنوا اعتنراا اشنعث ،او را بنه

شدیدتری شكل لع کرد 141.اب ابی الحدید ،اشنعث را از منافقنان لشنكر امیرالمنؤمنی
حضرت علی
میداند.

142

معرفی میکند و بیشتر گرفتاري لشكر آن حضرت

را از ناحیه اشعث

سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

999

شخصيتهاى برجسته كنده و نقش آنان در حوادث


اولی نشانه قدرت قبایل عر  ،قدرتمندى مردان برجسته نر قبیلنه اسنت .بنه طنور
معمول ،قبایل عر در کنار افراد برجسته خود مى توانستند ،مدیریت حوادث را در دسنت
گیرند و نسبت به قبایل دیگر به موقعیت برترى دست یابند و گاه ر برى قبایل دیگر را به
دست بگیرند.
قبیله کنده به سبب وجود شخصیت اى برجسنته خنود در سلسنله مراتنب اجتمناعى
دوران جا لى داراى شرافت اجتماعى باالیى بود تا جایى که مرتبه شرافت ژادشا ان کنده
را ژس از اشم ب عبدمناف در میان قرید ،زراه تمیم ،حذیفه فزارى و ذوالجدی شیبان
قرار میدادند 143.ژس از ظهور اسالم ،کنده داراي شخصنیت ناى متضنادى بنود کنه در
سرنوشت مسلمان ا بسیار تأثیر گذاردند .بعضى از ای شخصیت ا عبارت ستند از:
 9ن حجرآکل المرار که یكی از مشهورتری امیران کنندى در قنرن ژننجم منیالدى و
ملقب به آکل المرار بود که توانست سیادتد را بر قبایل شمالى نجد تحمیل کند .او نفنوذ
خوید را تا یمامه و مرز قلمرو منذر گستراند و دو قبیله بكر و ترلب را به اطاعنت درآورد.
حجر از قبیله بنو ند معروف به بنومالك ب حارث ب معاوینه بنود .ژنس از وى ،ژسنرش
عمرو ملقب به مقصور ،جانشی ژدر شد .در دوران ژادشا ى او بكر و ترلب ژیمان شكستند
و جنگ چهل ساله اى بی دو قبیله شعله ور شد که به حر البسوس معروف گردید .ژس
از عمرو ژسرش ،حارث روى کار آمد .در زمان او ،دولت کندیان به اوج عظمت خود رسید،
قبایل نجد مطیع وى شدند ،بكر و ترلب به او ژناه بردند و او ژسران خوید را به حكومت
اطراف گمارد.

144

شهرت فرزندان آکل المرار به حدي بود که ابوسفیان در سفر به یم  ،بنوعبندمناف را
فرزندان آکل المُرار کِندى مى نامید تا مشكلى براى وى ژید نیاید ،اما رسول خندا
ای نسبت را رد کرد.

145

 .2اَشْعَث ب قَیس کِنْدى از شخصیت اي اثر گذار و برجسته کنده در ژید و ژس از
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اسالم بود .او آخری ژادشاه از اقیال کنده در جا لیت بود 146.یك چهارم انایم حضنرموت
به او اختصاف داشت 147.ژس از اسالم مانند ژادشا ان می زیست و نگامی کنه خندمت
رسول خدا

مشرف شد ،لباس اي حریر زربفت بر ت داشت 148.او نخستی کسى بود

که سوار بر اسب می شد و مردم به دنبال او حرکت میکردند.

149

اشعث در سال د م جرى قمري به مراه وفد کِندیان ننزد رسنول خندا
مسلمان شد ،150اما بعد از رحلت ژیامبر

آمند و

در یم مرتد گردید .او ژس از مدتى درگیرى

با نیرو اى مسلمان ،اسیر شد .ابوبكر ،اشعث را بخشید و خوا رش ،ام فنروه را بنه ازدواج
وى درآورد .بعد ا ابوبكر اظهار ژشیمانى مى کرد و میگفت:
كاش! همان موقع كه اش ث اسير شده بود ،او را مى كشتم.

قبل از ای  ،رسول خدا
حضرت

 ،قصد داشت با زنی از قبیله کنده به نام جونیه ازدواج کند.

 ،ابواسید را براى آوردن او به خانه ژیامبر

که برخی زنان آن حضرت
جونیه به نزد خانواده اش کرد.

151

انجام دادند ،رسول خدا

مأمور کرد ،ولى بنا دسیسنه اى
ابواسنید را منأمور بازگردانندن

152

اشعث در جنگ قادسیه شرکت کرد 153.او در زمان عمنر ،یكنی از فاتحنان شنهر اى
ایران بود .عثمنان والینت آذربایجنان را بنه او داد و دختنر اشنعث را بنه ازدواج ژسنرش
درآورد 154.امیرالمؤمنی حضرت على
حس

در دوران خالفت خوید ،او را عزل کنرد .امنام

داماد اشعث شد .اشعث به جهت ای عزل ،نسبت به آن حضنرت

کیننه در

دل داشت .او در صفی به مراه یاران یمنی خود برحكمیت ابوموسی تأکید کرد و به ایر
حكمیت ابوموسی راضی نشد و کینه خود را آشكار کرد 155.اشعث بنه مدسنتی بنا قاتنل
امیرالمؤمنی حضرت علی
خود ،لع کرده است.

متهم است .آن حضرت

بار ا اشعث را در قننوت نمناز

156

 .9اُکَیدِر ب عبدالملك ب عبدالحى کِنْدى ،شخصیت دیگري از کنندیان بنود .اکیندر
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لقب ژادشاه دومة الجندل بود .او از قوم کنده و مسیحى بود 157و در دومة الجنندل داراى
دژى استوار بود و به شكار حیوانات عالقه داشت 158.تجار عر  ،از ظلم و ستم اکیندر بن
عبدالملك به رسول خدا
سرکو کرد.

خدا

شكایت کردند و خالد ب ولید ،اکیندر را بنه دسنتور رسنول

159

 .4ابوشَمِر ب قیس کندى از بزرگان و شاعران تنأثیر گنذار عصنر جا لینت و اسنالم
بود.

160

 .5ابوقُرّة ب معاویه کندي ،فردى شریف بود و بر رسول خدا

وفد فرسنتاد.

161

او

راوى حدیث سلمان فارسى است 162.وي از افراد تأثیر گذار بنر حنوادث کوفنه اسنت کنه
فرزندش به نام عمرو به گزارش اب سعد ، 163ژس از شریح ،قاضى کوفه شد 164.برخى ،او
را عهده دار قضاوت کوفه از سوى حجاج میدانند.

165

 .6عبداهلل ب سام کندي از دیگر شخصیت اي بزرگ کنده بود که ژید از اسنالم از
یم به مدینه آمد و با زنی از یهود بنی قریظه ازدواج کرد 166و از علماى یهنود شند 167.او
ژس از ظهور اسالم ،خدمت رسول خدا

رسید و مسلمان شد 168.عبداهلل در عصر خلیفه

دوم از شخصیت اي تأثیر گذار بر خلیفه بود .عمر به نگام فراخوانى لشكر ،او را م فرا
می خواند ای امر نشان د نده تأثیر او در حوادث عصر خلیفه دوم است 169.او اخباري را از
کتا یهود درباره خلقت زمی  ،بهشت ،جهنم و جزاى روز قیامت نقل میکرد 170.عمر ب
خطننا از او دربنناره ویهگننى نناى رسننول خنندا
حضرت

در تننورات ژرسننید و او صننفات آن

را از کتا بنى ارون چنی توصیف کرد:
نام او احمد و از فرزندان اسماعيل
ابراهيم

است كهه بهه ديهن حنفيهه كهه ديهن

است اهور مى كند و هنگام شستوشو ازار مهى پوشهد .او آخهرين

فرستاده و پيامبر خدا است.
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 .7حارث ب عَفیف کِنْدى از تیره بنوجبلة ب عندى از قبیلنه کِنْنده بنود 171.ژندرش،
عفیف ب معدیكر کِنْدى از صحابه به شمار میرفت .او رواینتِ معنروفِ نمناز خوانندن
ژیامبر

و على

و خدیجه

اسالم نیاورده بود ،نقل میکند.

را در اوایلَِ بعثت و نگامى که کسى قبنل از آننان

172

 .8حارث ب معاویه سَكونى از سَكون ،کنده بود .وى در عصر جنا لی بنا بننى اشنم
مژیمان شد .در زمان صلح امام حس (علیه السالم) در کوفه درگذشت و امام حسن
بر او نماز خواند.

173

 .1ثور ب مالك کِنْدى از یاران معاذ ب جبل در یم بود .نگامى که معاذ خبر رحلت
ژیامبر

را شنید ،ثور را جانشی خود بر کِننده کنرد .وى در زمنان ارتنداد کنندى نا،

خطبه اى خواند و آنان را بر ادامه راه رسول خدا

ترایب نمود ،ولى از او نپذیرفتند.

174

 .90اِمرؤالقَیس ب عابَِس کِنْدى از شعراي تأثیر گذار کنده بود 175.او با عبارت «کنان
الرجل الصالح» یاد شده است .او در جریان ارتداد ،بر دی اسنالم ثابنت قندم بنود و قنوم
خوید را به ثبات در اسالم فرامیخواند.

176

مچنی  ،وفادارى خویشاونداند را در اشعارى

به آگا ى ابوبكر و مسلمانان رساند و با اشعث ب قیس که مرتد شده بود ،جنگید 177.او در
فتح نُجیر در یم که مرتدان را محاصره کرده بودند ،شرکت کرد .نگامی که عموید از
حصار خارج شد ،امرؤالقیس به سوى او رفت تا وى را بكشد .عموید به او گفت که واى
بر تو! مىخواهى مرا بكشى؟ من عموى تو هستم! امرؤالقیس به او ژاسخ داد :أَنتَ عَمّهى،

وَاهللُ عَزَّوَجَلَّ رَبّى 178.او در فتوحات از فرماند ان جنگ یرموك بود.

179

 .99شُرَیح ب مُرّة ب سلمه کِنْدى و م تیره اي حُجر ب عدى ب ربیعه است 180.به
سبب سرودنَِ شعرى به او ،شرح ب مكدّد میگویند .مضمون ای شعر او عبارت است از:
با اصرار از من بخواهيد كه من آن چه در سختى و آسانى به دسهت آوردهام،
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181

شریح انسانى بخشنده بود .او از افرادي بنود کنه خنود بنه خندمت رسنول خندا
شرفیا شدند .آنگاه که اشعث ب قیس ،حاکم آذربایجان از سوى عثمان بود او را حاکم
بخد ایی از آذربایجان کرد.

182

 .92جَبَلَة ب ابى کُرَیب ب قیس کِنْندى ازدیگنر شخصنیت ناي کنندي اسنت .او
رسید .نام او در دیوان ،در فهرست کسانى بود که دو زار و ژانصد

خدمت رسول خدا
در م سهم داشتند.

183

 .99شَطْب مَمدود کِندى نزد رسول خدا

رفت و ژنس از معرفنى خنود بنه عننوان

کسى که تمام گنا ان را انجام داده است و از یچ گنا ى نگذشنته اسنت ،از ژینامبر
ژرسید:
آيا براى چنين فردى راه بازگشت هست؟

رسول خدا

ژس از شنیدن بیان شهادتی از شطب ،فرمود:
بله كارهاى خير انجام بده و بدى ها را ترك كن كه خداوند تمام اعما تو را
خير قرار مى دهد.

او ژس از شنیدن سخنان ژیامبر

به طور مداوم .اهللُ اکبر گفت تا از آنجا دور شد.

184

مت خبر مربوط به شطب ،حكایت از آن دارد که شطب ممدود مرتكب جنایاتى شده بود و
اموال حاجیان را در راه مكه اارت میکرده است .او بعد ا به شام رفت و در آنجا سناک
شد.

185

 .94حجر ب عدى کندى در سال  49ه.ق ،وقتى مریره والى کوفه شد ،معاوینه از وى
خواست با شدت تمام دشنام به امیرالمؤمنی حضرت على

را رواج د د ،بنر ضند او و

ژیرواند تبلیغ کند ،عیبجویی بر یاران امیرالمؤمنی حضرت على

را فراموش نكند و

بر شدت مبارزه خود به منظور تحقینر ،خفنت و عینب جنویى از شخصنیت امیرالمنؤمنی
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و ژیرواند را افزاید د د و سرانجام درباره ژاكدامنى ناى عثمنان و

حضرت على

واداراند تبلیغ کند.

186

بنابرای  ،مریره از عیبجویی بر یاران على

و ناسزاگویی به آن حضرت

درینغ

نكرد .حجر نتوانست ای شرایط را تحمل کند و با شنیدن ای سخنان گفت:
شما خود چنين هستيد ،پس خدا شما را مدمت و ل ن كند.

187

مچنی گفت:
شهادت مى دهم كسى را مدمت مى كنيد كه سزاوار تمجيد است و فضهيلت
گفتن و آن كسى را تمجيد مى كنيد كه سزاوار مدمت است.

مریره در مدت حدود ده سال حكومت خوید ،بر ای روش عمل کرد .او در اواخر عمرش
بر منبر رفت و مدح عثمان کرد و بر امیرالمؤمنی حضرت على

و یاراند عیب گرفت.

حجر با شنیدن یاوه اى مریره برخاست و با صداى رسا و بلند ،به طورى که افراد بیرون
میشنیدند ،گفت:
از بس پير و خرفت شده اى نمى دانى چه مى گويى .بگو مقررى هاى مها را
كه از ما منع كرده اى ،بدهند.

در ای

نگام بید از سی و دو نفر از جمعیت مسجد ،حجر را تأیید کردند .ثقفیان بنر

مریره خرده گرفتند که چرا اجازه مى د ى حجر با تو چنی سخ بگوید؟ مریره گفت:
به خدا او را به كشتن داده ام ،پس از من حاكمى مهى آيهد كهه بها او مهدارا
نمى كند.

188

با مردن مریره در سال  59ه.ق ،کوفه به امارت زیاد ب ابیه ملح شد 189.حجر آشكارا
با یاران خود ،معاویه را در مسجد لع مى کرد .زیاد ب ابیه از بصره به کوفه آمد و دربناره
حجر به معاویه ،نامه نوشت .سپس ،سران قبایل را جمع کرد و با تهدید و تطمینع ،آنهنا را
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وادار کرد علیه حجر شهادت بد ند .یكی از شا دان ،ابوبرده ژسر ابوموسى اشعرى بنود

190

که به کفر حجر شهادت داد و دیگران امضا کردند .سپس زیاد ،حجر را نزد معاویه فرستاد
و معاویه ،او را به شهادت رساند.

191

نگامى که عده اى علیه حجر شهادت دادند ،شریح ب حارث کندى قاضى اایب بود.
زیاد از طرف او ،نامه اى نوشت و علیه حجر شهادت داد .وقتى شریح از کار زیاد مطلع شد
به معاویه نوشت:
شهادت من اين است كه حجر مسهلمانى باعفهت ،نمهازگزار ،اههل زكهات و
روزه است ،حج و عمره مى گزارد ،امر به م روف و نهى از منكر مى كند ،خهون
و ما او حرمت دارد و سابقه او در اسالم زياد است.

192

 .95ارقم ب عبداهلل کندى یكی از شد یار حجر بود که مراه او به شهادت رسید.

193

 .96شُرَیح ب حارث کِنْدى قاضنى کوفنه ،عثمنانى منذ ب بنود 194و بنراى ینارى و
کمك رسانى به عثمان بسیار تالش کرد 195.امیرالمؤمنی حضرت على

میخواست او

را از منصب قضا عزل کند ،ولى به خاطر جایگاه او در نزد یمنی ا و مردم کوفه ای کنار
را نكرد 196.مختار میخواست او را قاضى کوفه کنند ،ولنى او ،خنود را بیمنار نشنان داد و
اصحا مختار به وى گفتند که او عثمنانى منذ ب و از مخالفنان شنیعیان امیرالمنؤمنی
حضرت علی

است.

197

شخصیت اي دیگر از کندیان مانند شَبیب بن االنب بن اَسنید کِنندى ،198شةجرة
الكندى ،199ابومَریم کِنْدى بودند که اخباري از رسول خدا

نقل مینمودنند و خلفنا بنه

ایشان توجه میکردنند .ابنومریم کنندي در بینت المقندس ،منراه خلیفنه دوم بنود و در
بیت المقدس نماز گزارد.

200

عبداهلل ب قیس تَرااِمى سكونى (تراام بطنى از سَكون کنده

است) 201شخصیت دیگري از کندیان بود که جا لیت و اسنالم را درك کنرد .او از یناران
مُعاذ ب جبل و مصاحب او بود و از طری او از رسول خدا

حدیث نقل میکرد.

202
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998
نتيجهگيری

قبایل عر با گراید اي مختلف در حوادث صدر اسنالم داراي نقند ناي مهمنی
بودند .نوع گراید قبایل در تحق ا داف خلفا مؤثر بود و خلفا کار نایی را کنه قنادر بنه
انجام دادن آن در سطح وسیعی نبودند به کمك قبایل انجام می دادند .اعضاي قبایل فاقد
اراده الزم سیاسی بودند و رئیس قبیله ،نقد آنان را در حوادث تعیی می کرد .قبیله کنده
به سبب برخورداري از موقعیت ممتاز اجتماعی و سیاسی در دستگاه خالفت نقند آفنری
بود و به لحا گراید خناف سیاسنی ،خلنل زینادي در خالفنت امیرالمنؤمنی حضنرت
علی

ایجاد کرد .آنان در دوره بنی امیه ،ضربه ناي زینادي بنه خانندان رسنالت وارد

کردند.
دستآورد ای مقاله ،تبی عرصه اي فعالیت ای قبیله در دوران خلفا و حوادث مهنم
قرن اول جري است .ای مقاله با بررسی موقعیت تاریخی -سیاسی و بطون مهم قبیلنه
کنده ،عرصه اي فعالیت ای قبیله را مشخص کرده اسنت .از نگناه تناریخی ،کنندیان از
قبایل مهم یم بودند .آنان بطون فراوان و حكومنت منظمنى داشنتند و حنوزه نفوذشنان
محدود به یم نبود .کندیان در جا لیت ،عالوه بر ارتباط با قرید و بنى اشم بنا دیگنر
ادیان آسمانى در ارتباط بودند .موقعیت ممتاز اجتماعی رجال برجسنته کننده در جا لینت
موجب تأثیر گذاري آنان در حوادث ژس از اسالم شد.
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پینوشتها
 .1ابوعبيد قاسم بن سالم ،كتاب النسب ،تحقيق مةريم محدةد ريرالةدرب ،بيةرو  :دارالفكةر،
1111ه.ق ،ص411؛ قلقشةةند  ،نهايةةة ابرب ،بيةةرو  :دارالكتةةب العلدي ة 1111 ،ه.ق ،ص433؛
مسعود  ،مروجالذهب ،ب كوشش مفيد محدد ،بيرو  ،دار الكتب العلدي  ،بی تا ،ج ،2ص.11
 .2ابنحزم ،جدهرة انساب العرب ،ب كوشش گروهی از علدةا ،،بيةرو  :دار الكتةب العلدية ،
1111ه.ق ،ص124؛ جوادعلى ،الدفصل فى تاريخ العرب ،بيرو  :دار العلم للداليين ،بی تةا ،ج ،1
ص 131؛ محدد بن احدد حجر  ،مجدوب بلدان اليدن و قبائل  ،صنعا :دارالحكدة 1113 ،ه.ق ،ص
.333
 .4احددحسين شرف الدين ،دراسا فى أنساب قبائل اليدن ،رياض :بی نا1114 ،ه.ق ،ص.11
 .1ابندريد ،ابشتقاق ،ب كوشش عبدالسالم ،بيرو  :دار الجيل1111 ،ه.ق ،ص .432
 .4كتاب «صفة جزيرة العرب» اطالعةا جةالبى دربةاره بةالد قبايةل ،از جدلة قبيلة كنةده
جدع آور كرده است .كتاب او يكى از منابع مهم شنارت قبايل شب جزيره است ك عالوه بر نقل
مطالب گوناگون ،اطالعا رويش را ب آن افزوده است.
 .3عبدالعزيز سالم ،تاريخ العرب قبل ابسالم ،اسةكندري  :شةباب الجامعة 2111 ،م ،ج ،4ص
 414ة .413
 .1حسن بن احدد بن يعقوب هددانى ،صفة جزيرة العرب ،تحقيق محدد بن على اكوب ،بغةداد:
بی نا1313 ،ه.ق ،ص133ة.133
 .1هدان.
 .3عدر رضا كحال  ،معجم قبائل العرب ،بيرو  :دارالعلم للداليين ،1411 ،ج ،4ص .333

940

قبيله كِنْدِه و نقش آن در مهمترین رویدادهای عصر جاهلی و صدر اسالم

 .11حسن بن احدد بن يعقوب هددانی ،پيشين ،ص .131
 .11هدان ،ص .11
 .12هدان ،ص .131
 .14هدان ،ص .11
 .11ابنحزم ،پيشين ،ص 121؛ ابنداود الدينوري ،ابربار الطوال ،ب كوشش عبةدالدنعم ،قةم:
الرضی1112 ،ه.ق ،ص114؛ احدد حسين شرفالدين ،پيشين ،ص 12؛ محدد بةن احدةدبن عدةر،
ادوار تاريخ الحضرمى ،جده :مكتبة ابرشاد ،بی تا ،ص.41
 .14طبري ،تاريخ الرسل و الدلوک ،ب كوشش محدةد ابوالفضةل ،بيةرو  :دار احيةا ،التةرا
العربی ،بی تا ،ج ،4ص31؛ ج ،4ص.113
 .13محدد بن احددبن عدر ،پيشين ،ص.41
 .11حناالفارور  ،تاريخ ادبيا زبان عربى ،ترجد عبد الحديد آيتى ،تهران ،بةی نةا،1411 ،
ص .44
 .11بقره ( )2آي 144؛ نحل ( )13آي .124
 .13حج ( )22آي هاي.41 ، 41
 .21بقره ( )2آي .32
 .21عبدالرحدن عبدالواحد ،اليدن فى صدرابسالم ،دمشق :دارالفكر 1111 ،ه.ق ،ص .43
 .22ابنحبيب ،الدحبّر ،ب كوشش ايلزه ليختن شتيتر ،بيرو  :دار اآلفاق الجديده ،بةی تةا ،ص
 411؛ ابنحزم ،پيشين ،ص.134
 . 24ياقو الحدوي ،معجم البلدان ،بيرو  :دار صادر1334 ،م ،ج ،2ص31؛ عدر رضا كحال ،
پيشين ،ج ،4ص.1111
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 .21احددبن يعقوب ،تاريخ اليعقوبی ،بيرو  :دارصادر1114 ،ه.ق ،ج ،1ص243؛ عبةدالرحدن
عبدالواحد ،پيشين ،ص.34
 .24طبري ،پيشين ،ج ،4ص 114؛ زركلى ،ابعالم ،بيرو  :دارالعلم للداليةين1332 ،م ،ج ،2
.444
 .23ابنقتيب  ،الدعارف ،تصحيح ثرو عكاش  ،مصر :دارالدعارف ،بی تا ،ص321؛ ابةنحبيةب،
پيشين ،ص 114؛ يعقوبى ،پيشين ،ص.241
 .21ابنسعد ،الطبقا الكبةري ،بة كوشةش محدةد عبةدالقادر ،بيةرو  :دار الكتةب العلدية ،
1111ه.ق ،ج ،4ص.41
 .21ابنحجر العسقالنی ،ابصاب  ،بة كوشةش علةی معةوض و عةادل عبةدالدوجود ،بيةرو :
دارالكتب العلدي 1114 ،ه.ق ،ج ،1ص 422؛ ج ،1ص.233
 .23ابن حبان ،الثقا  ،بی جا :الكتب الثقافي 1434 ،ه.ق ،ج ،1ص31؛ ابنعبدالبر ،ابسةتيعاب،
ب كوشش علی معوض و عادل عبدالدوجود ،بيرو  :دار الكتب العلدي 1114 ،ه.ق ،ج ،3ص.231
 .41ابنحجر ،پيشين ،ج ،3ص43؛ ابنحبّان ،پيشين ،ج ،1ص.31
 .41ابنسعد ،پيشين ،ج  ،1ص .231
 .42ابن اثير ،الكامل فةى التةاريخ  ،بيةرو  :دارصةادر1414 ،ه.ق ،ج ،2ص211؛ الدجلسةی،
بحارابنوار ،بيرو  :داراحيا ،الترا العربی1114 ،ه.ق ،ج ،11ص.143
 .44عبدالرحدن عبدالواحد ،پيشين ،ص.14
 .41ابنحزم ،پيشين ،ص 123؛ ابنسالم ابىعبيد ،پيشين ،ص414؛ ابندريد ،پيشين ،ص .431
 .44ابنسالم ،پيشين ،ص.413
 .43ابنحزم ،پيشين ،ص.121
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 .41قاسم بن سالم ،پيشين411 ،؛ ابنحزم ،پيشين ،ص121؛ احددبن عبد رب  ،العقد الفريد ،بة
كوشش اببياري ،بيرو  :دار الكتاب العربی ،بی تا ،ج  ،4ص 441
 .41ابنرلدون ،تاريخ ابنرلدون ،بيرو  :داراحيا،الترا العربى1431 ،ه.ق ،ج ،2ص.213
 .43ابنحزم ،پيشين ،ص141؛ ابنسالم ،پيشين ،ص411؛ طبر  ،پيشين ،ج ،4ص.241
 .11ابنرلدون ،پيشين ،ج ،2ص.213
 .11جوادعلى ،پيشين ،ص412؛ احددحسين شرف الدين ،پيشين ،ص .14
 .12در نظام ارباب ،كل قبايل كوف ب چهار قسدت اهل مدين  ،تديم و هددان ،ربيعة و كنةده و
مذحج و اسد تقسيم می شدند .فرماندهانی ك زياد براي ارباب انتخاب كرده بود ب ترتيب عبةار
بودند از :عدروبن حريث ،رالدبن عرفط  ،قيس بن وليد و ابوبردة بن ابوموسی اشعري.
 .14قبل از بنيان نهادن شهر كوف  ،قبايل مختلفی در فتوحا شةركت داشةتند .ايةن قبايةل در
جنگ تحت نظام اعشار اداره می شدند .ب اين معنا ك سعدبن ابی وقةاص ،لشةرر رةود را بة ده
قسدت تقسيم میكرد و براي هر قسدت فرماندهی انتخاب میندود و در هر قسدت ك ب نام عشةر
روانده می شد ،دو يا چند قبيل يا تيره هايی از قبايل مختلف ،فعاليت می كردند.
پس از شهرنشين شدن لشرريان« ،سعد» ب دستور عدربن رطاب ،نظام اسباب را ب جاي نظام
اعشار در كوف تأسيس كرد .ب اين ترتيب ك از نسب شناسان عرب دعةو كةرد ،قبايةل و تيةره
هايی را ك ب هم نزديك بودند در يك گروه قرار دهند .او كل جدعيت عةرب كوفة را بة هفةت
قسدت تقسيم كرد .هر قسدت ب نام سبع روانده می شد و براي هر سةبع ،فرمانةدهی تعيةين شةد
(نعدت اهلل صفري فروشانی ،مردم شناسى كوف  ،مشكوة ،شداره  ،44زمستان  ،41ص23ة.)41
 .11هدان.
 .14طبر  ،پيشين ،ج ،4ص411؛ ابن دريةد ،پيشةين ،ص431؛ قلقشةند  ،احدةد بةن علةى،
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نهاية ابرب ،بيرو  :دارالكتاب العلدية 1111 ،ه.ق ،ص41؛ ابةنحةزم ،پيشةين ،ص123ةة 141؛
البالذري ،فتوح البلدان ،ب كوشش محدد رضوان ،بيرو  :دار الكتب العلدية 1431 ،ه.ق ،ج ،1ص
 11و .42
 .13عبدالعزيز سالم ،پيشين ،ص 111ة .113
 .11ابن حزم ،هدان ،ص  443و 111؛ عبدالعزيز سالم ،پيشين ،ج ،1ص.431
 .11هدان ،ص  112ة 114؛ هدان ج  ،2ص .431 ، 441
 .13عبدالعزيز سالم ،پيشين ،ج  ،4ص  414ة .424
 .41هدان ،ج  ،2ص 424؛ ج  ،1ص .431
 .41شوقى ضيف ،تاريخ ادبى عرب ،ترجد عليرضةا ذكةاوتى ،تهةران :اميركبيةر ،1431 ،ص
.111
 .42عبدالعزيز سالم ،پيشين ،ج  ،2ص .142
 .44هدان ،ج  ،1ص .431
 .41محدد بن احدد بن عدر ،پيشين ،ص . 43-41
 .44عبدالعزيز سالم ،پيشين ،ج ،4ص411؛ ابنرلدون ،پيشين ،ج ،2ص.213
 .43ابنالجوزي ،الدنتظم ،ب كوشش محدد عبدالقادر و ديرةران ،بيةرو  :دار الكتةب العلدية ،
1112ه.ق ،ج ،4ص13؛ ابنسعد ،پيشين ،ج ،1ص131؛ طبر  ،پيشين ،ج ،2ص412؛ عدربن شب
ندير  ،تاريخ الددينة الدنورة ،تحقيق حبيب محدود احدد ،قم :دارالفكر1111 ،ه.ق ،ص .141
 .41عدر رضا كحال  ،پيشين ،ص .111
 .41ابنهشام ،السيره النبوية ،تحقيق مصطفى سقا و ديرران ،بيرو  :دار احيا ،الترا العربةى ،
بی تا ،ج ،2ص33؛ ابنسعد ،پيشين ،ج ،1ص.133
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 .43ابن هشام ،پيشين ،ج ،1ص1113؛ ابن شب  ،پيشين ،ج ،2ص414ة413؛ ابن سةعد ،پيشةين،
ج ،1ص.1 421
 .31جرجی زيدان ،تاريخ تددن اسالم ،ترجد  :جواهركالم ،تهران ،اميركبيةر ،1444 ،ج ،1ص
.31
 .31ابن ابی عاصم ،اآلحاد و الدثانی ،ب كوشش باسم فيصل ،ريةاض :دار الدراية 1111 ،ه.ق،
ج ،1ص233؛ متقى هند  ،كنزالعدال ،تحقيق بكةر حيةانى و صةفوة السةقا ،،بيةرو  :مؤسسةة
الرسالة  ،بی تا ،ج ،12ص.31
 .32ابناثير ،اسد الغاب  ،ب كوشش علةی معةوض و عةادل عبةدالدوجود ،بيةرو  :دار الكتةب
العلدي 1114 ،ه.ق ،بی تا ،ج ،1ص411؛ ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.434
 .34ابنكلبى ،نسب ،پيشين ،ص.32
 .31هدان ،ص.121
 . 34ابنيونس ،عبد الرحدن ،تاريخ الدصرييی ،تحقيق عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح ،بيرو  :دار
الكتب العلدي 1121 ،ه.ق ،ج ،1ص241؛ علیبن هبة اهلل ابن ماكوب ،ابكدةال ،بيةرو  :دار الكتةب
العلدي 1111 ،ه.ق ،ج ،3ص.211
 . 33ابنكلبى ،پيشين ،ص31؛ ابناثير ،پيشين ،ج ،1ص441؛ ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.311
 . 31ابنحجر ،هدان ،ج ،2ص.44
 . 31ابناثير ،پيشين ،ج ،1ص.43
 . 33ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.211
 .11ابناعثم الكوفی ،الفتوح ،ب كوشش علةی شةيري ،بيةرو  :دار ابضةوا1111 ،،ه.ق ،ج،1
ص 14ة 34؛ عدر رضا كحال  ،پيشين ،ص.1244
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 . 11طبر  ،پيشين ،ج ،4ص444؛ ابناثير ،پيشين ،ج ،2ص 411ة .414
 . 12ابناعثم كوفى ،پيشين ،ج ،1ص11؛ عبدالرحدن عبدالواحد ،پيشين ،ص.244
 . 14واقد  ،الرده ،تحقيةق يحيةى الجبةور  ،بيةرو  :دار الغةرب ابسةالمى1111 ،ه.ق ،ص
111ة.111
 .11بالذر  ،پيشةين ،ص 114؛ طبةر  ،پيشةين ،ج ،4ص441؛ عدةر رضةا كحالة  ،پيشةين،
ص.333
 .14ابناعثم كوفى ،پيشين ،ج ،1ص.11
 .13طبر  ،پيشين ،ج ،4ص441؛ احدد بن حنبل ،مسند احدد ،بيرو  :دار صادر ،بی تا ،ج،1
ص411؛ ابنكثير ،اسداعيل بن عدر ،البداية والنهاية ،ب كوشش علةی شةيري ،بيةرو  :دار احيةا،
الترا العربی1111 ،ه.ق ،بی تا ،ج ،3ص.412

 .11عبدالكريم السدعانی ،ابنساب ،ب كوشش عبداهلل عدةر ،بيةرو  :دار الجنةان1111 ،ه.ق،
ج ،4ص.211
 .11طبر  ،پيشين ،ج ،2ص.441
 .13هدان ،ج ،4ص31؛ ابنحجر ،پيشةين ،ج ،1ص411؛ ابةنرلةدون ،مقدمة  ،پيشةين ،ج،2
ص.111
 .11ابنحجر ،ابصاب  ،پيشين ،ج ،1ص.431
 .11يعقوبى ،تاريخ ،بيرو  :دار صةادر ،بةی تةا ،ج ،2ص11؛ طبةر  ،پيشةين ،ج ،4ص441؛
ابنحزم ،پيشين ،ص.121
 .12ابنسعد ،پيشين ،ج  ،4ص1؛ ابنحزم ،پيشين ،ص.121
 .14واقد  ،رده ،ص111؛ بالذر  ،فتوح البلدان ،پيشين ،ص113؛ ابنحزم ،پيشين ،ص.121
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 .11طبر  ،پيشين ،ج ،11ص.414
 . 14بالذر  ،انساب ابشراف ،پيشين ،ج ،1ص121؛ طبر  ،پيشين ،ج ،11ص414؛ ابناثيةر،
پيشين ،ج ،1ص.111
 . 13بالذر  ،انساب ابشراف ،پيشين ،ص14؛ عدر رضا كحال  ،پيشين ،ج ،4ص333؛ طبر ،
پيشين ،ج ،2ص413؛ ج ،11ص.411
 .11مسيولون ماسينون ،رطط كوف  ،پيشين ،ص 11ة .14
 .11طبر  ،پيشين ،ج ،1ص.14
 .13مسيولون ماسينون ،پيشين ،ص31؛ هشام جيعةد ،كوفة پيةدايش شةهر اسةالمى ،ترجدة
ابوالحسن سرو ،مشهد :آستان قدس 1414 ،ق ،ص  114ة .111
 .31هشام جيعد ،هدان ،ص.441
 .31بالذري ،فتوح البلدان ،پيشين ،ص.211
 .32مجلسی ،پيشين ،ج ،111ص .114
 .34حسن براقی ،تاريخ كوف  ،مشهد :آستان قدس رضوي ،بنياد پژوهشةهاي اسةالمی،1411 ،
ص .44
 .31طبر  ،پيشين ،ج  ،4ص .114
 .34جبان ب معناي زمين مسطح ،صاف و بی دررت است ك ب معناي گورستان استفاده شده
است .اين زمينها عالوه بر اين ك ب عنوان گورستان استفاده میشد ،محل تجدع قبايل هةم بةود.
(ن.ک :هشام جيعد ،پيشين ،ص .)441يكی از اين جبان ها ب جبان كنده معروف بود و در جنةوب
كوف قرار داشت ك محل استفاده قبيل كنده و ربيع بود .جبان از ابتكارا يدنی ها بود .بنةابراين
بيشتر جبان ب قبايل يدينی تعلق داشت( .ن.ک :هدان ،ص .)412
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 .33يعقوبى ،پيشين ،ص.411
 .31هدان ،ج ،2ص.141

 .31ابنشاذان ،الفضائل ،نجف :مكتبةة الحيدرية  ،1411 ،ص 133؛ ابةن ابةی الحديةد ،شةرح
نهجالبالغ  ،ب كوشش محدد ابوالفضل ،بی جا :داراحيا ،الكتب العربي 1411 ،ه.ق ،ج ،11ص.31
 .33ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.341
 .111ابنعساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ب كوشش علی شةيري ،بيةرو  :دار الفكةر1114 ،ه.ق،
ج ،21ص133؛ ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.341
 . 111هشام بن محدد ابنكلبى ،نسب مَعَد واليدن الكبير،تحقيق محدود فردوس العظم ،دمشةق:
داراليقظ  ،بی تا ،ج ،1ص.14
 .112هدان ،ص.11
 .114ر.ک :حدو  ،پيشين ،ج ،1ص.121
 .111ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.341
 .114طبر  ،پيشين ،ج ،4ص.111
 .113بالذر  ،فتوح البلدان ،پيشين ،ج ،1ص131؛ ابنحبيب ،پيشين ،ص.231
 .111بالذر  ،هدان ،ج ،2ص.411
 .111طبر  ،پيشين ،ج ،1ص.114
 .113بالذر  ،انساب ابشراف ،پيشين ،ج ،2ص.114 ، 111
 .111يعقوبی ،پيشين ،ج  ،2ص 142؛ طبري ،پيشين ،ج ،4ص.441

 .111يعقوبی ،هدان.
 .112طبر  ،پيشين ،ج ،1ص.441
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 .114هدان ،ج ،4ص.141
 . 111ابنمزاحم الدنقري ،وقعة صفين ،ب كوشش عبدالسالم ،قةم :مكتبةة النجفةی1111 ،ه.ق،
ص 21و 21؛ يعقوبى ،پيشين ،ج ،2ص.211
 .114ابنعبدالبر ،پيشين ،ج ،1ص.131
 .113ابنحزم ،پيشين ،ص.123
 .111هدان ،ص.121
 .111ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص234؛ ذهبى ،تاريخ ابسالم ،پيشين ،ج ،1ص.21
 .113ابنحزم ،پيشين ،ص.123
 .121هدان ،ج ،1ص.234
 .121هدان؛ ابنعبدالبر ،پيشين ،ج ،1ص.131
 .122ابنيونس ،پيشين ،ج ،1ص.241
 .124منقر  ،پيشين ،ص 214؛ هدان ،ص.114
 .121بالذر  ،انساب األشراف ،پيشين ،ج ،2ص.144
 .124مسيولون ماسينون ،پيشين ،ص.14 ، 11

 .123ابنقتيب  ،پيشين ،ص .441 ، 113
 .121طبري ،پيشين ،ج ،4ص.433
 .121هدان ،ص.414
 .123هر گاه ب طور مطلق قيسى بيان شود ،منظور قيس بن عيالن بن مُضَر از قبايةل عةدنانى
است .ب دليل اين ك مسلم بن عقيل از بنی هاشم ،تيره ا از قبيلة عةدنان بةود ،ابةنزيةاد بةرا
سركوب او ،مصلحت ديد از نيروها مضر عدنانى هدراه محدد بن اشةعث كنةد اسةتفاده كنةد
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(ر.ک :السدعانی ،پيشين ،ج ،1ص.)411
 .141مجلسی ،پيشين ،ج ،11ص.441
 .141شيخ صدوق ،ابمالى ،قم :تحقيق مؤسسة البعثة1111 ،ه.ق؛ فيض كاشانى ،تفسير الصافى،
تصحيح حسين اعلدى ،تهران :مكتبة الصدر1113 ،ه.ق ،ج ،1ص421؛ ميرزا محدد مشهد قدةى،
تفسير كنز الدقائق ،ب كوشش درگاهی ،تهران :وزار ارشاد1111 ،ه.ق ،ج ،2ص.31

 .142الدينوري ،پيشين ،ص411ة413؛ ابنحبان ،پيشين ،ج ،4ص442؛ ابةنعسةاكر ،پيشةين،
ج ،42ص141ة142؛ ذهبی ،سير اعالم النبال ،،تحقيق شعيب ابرنوؤط و حسين ابسةد ،بةی جةا:
مؤسسة الرسال 1114 ،ه.ق ،ج ،4ص.414
 .144ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص .11
 .141الدينوري ،پيشين ،ص412؛ طبر  ،پيشين ،ج ،4ص.144
 .144بالذري  ،انساب ابشراف ،پيشين ،ج ،2ص.413
 .143ن.ک :طبري ،پيشين ،ج  ،4ص 443؛ ابن حجر ،پيشين ،ج  ،1ص .243
 .141شيخ مفيد ،پيشين ،ج ،2ص14؛ روارزمى ،پيشين ،ج ،1ص.441
 . 141مجلسى ،پيشين ،ج  ،14ص.44
 . 143عدر رضا كحال  ،پيشين ،ص.111
 .111بالذري  ،انساب ابشراف ،پيشين،ج ،4ص .144
 .111نهج البالغ  ،رطب  ،11عليك لعنة اللّاعنين.
 .112ابن ابی الحديد ،پيشين ،ج  ،4ص.231
 .114حسين محدد جعفر  ،تشيع در مسير تاريخ ،ترجد محدد تقى آيت اللهى ،بی جا :بی نا،
بی تا ،ص.21
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 .111هدان.
 .114عبدالرزاق صنعانى ،الدصنف ،تحقيق حبيب الرحدن ابعظدى ،بی جا :الدجلةس العلدةى،
بی تا ،ج ،1ص24؛ ابنسعد ،پيشين ،ج ،1ص.24
 .113ابنعبدالبر ،پيشين ،ج ،1ص.144
 .111ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.243
 .111ابنسعد ،پيشين ،ج ،1ص 21و .211
 .113ابوهالل عسكر  ،بيرو  :دارالكتب العلدي  1111 ،ه.ق ،ص.211
 .141ابنهشام ،السيره النبوي  ،پيشين ،ج ،1ص.242
 .141شوقى ضيف ،پيشين ،ص43؛ ابنحبيةب ،پيشةين ،ص431؛ قلقشةند  ،پيشةين ،ص42؛
ابنسالم ،پيشين ،ص411؛ ابنرلدون ،پيشين ،ج ،2ص .214
 .142ابنحبيب ،هدان ،ص 34؛ يعقوبى ،پيشين ،ج ،2ص14ة. 13
 . 144طبر  ،هدان ،ج ،4ص141،141؛ ابةنحبيةب ،هدةان؛ ابةنابةىالحديةد ،پيشةين ،ج،1
ص.232
 . 141طبر  ،پيشين ،ص114؛ ريرالدين زركلى ،پيشين ،ج ،2ص.444
 . 144ابناعثم كوفى ،پيشين ،ج ،2ص 414؛ محددابوالفضل ابراهيم ،ايام العرب فةى اإلسةالم،
بيرو  :دارالجبل 1111 ،ه.ق ،ص.441
 . 143منقر  ،پيشين ،ص .21
 . 141ابنسعد ،پيشين ،ج ،2ص123؛ ابنحجر ،فتح الباري ،بيرو  :دار الدعرف  ،بةی تةا ،ج،4
ص.133
 . 141ابنقتيب  ،پيشين ،ص .134
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 .143ابنحبيب ،پيشين ،ص.114
 .131ابنكلبى ،پيشين ،ج ،1ص12؛ محدد بن محدد مرتضى زبيدي ،تاج العروس ،تحقيق على
شير  ،بيرو  :دار الفكر1111 ،ه.ق ،ج ،2ص.131
 .131ذهبى ،تجريد ،پيشين ،ج ،1ص 244؛ ج ،2ص.131
 . 132ابنعساكر ،پيشين ،ج ،21ص414؛ الدزي ،تهةذيب الكدةال ،بة كوشةش بشةار عةواد،
بيرو  :الرسال 1114 ،ه.ق ،ج ،11ص.213
 .134ابنسعد ،پيشين ،ج ،3ص.111
 .131محدد بن يوسف الصالحی ،سبل الهدي ،ب كوشش عادل احدد و علةی محدةد ،بيةرو :
دارالكتب العلدي 1111 ،ه.ق ،ج ،2ص.13
 .134ابنماكوب ،پيشين ،ج ،4ص.31
 .133ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.422
 .131ابنحبّان ،پيشين ،ج ،1ص31؛ ابناثير ،پيشين ،ج ،3ص.231

 .131ابو نعيم ابصفهانی ،معرفة الصحاب  ،ب كوشش محدد حسن و مسعد عبدالحديد ،بيةرو :
دار الكتب العلدي 1122 ،ه.ق ،ج ،3ص4113؛ ذهبى ،تاريخ ابسالم ،پيشين ،ج ،2ص.133
 .133ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.233
 .111ياقو حدو  ،پيشين ،ج ،4ص.131
 .111ابنكلبى ،پيشين ،ج ،1ص13؛ ابناثير ،اللباب فى تهذيب ابنسةاب ،بيةرو  :دار صةادر،
1111ه.ق ،ج ،2ص.234
 .112البخاري ،صحيح البخاري ،بيرو  :دار الفكةر1111 ،ه.ق ،ج ،1ص11؛ طبةر  ،پيشةين،
ج ،2ص.412 ، 411
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 .114ابنحبان ،پيشين ،ج ،4ص11؛ ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.332
 .111واقدي  ،الردة ،پيشين ،ص111؛ ابن حجر ،ابصاب  ،پيشين ،ج  ،1ص .444
 .114ابنعبدالبر ،پيشين ،ج ،1ص.131
 .113ابنحزم ،پيشين ،ص .121
 .111ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.234
 .111ابنعبدالبر ،پيشين ،ج ،1ص.131
 .113ابنحجر ،پيشين ،ج ،1ص.234
 .111ابنكلبى ،پيشين ،ج ،1ص13؛ ابناثير ،اللباب ،پيشين ،ج ،1ص.411
 .111زبيد  ،پيشين ،ج  ،4ص.221
 .112ابنكلبى ،پيشين ،ج ،1ص13؛ ابنحجر ،پيشين ،ج ،4ص.211
 .114ابناثير ،پيشين ،ج ،1ص412؛ ابنحجر ،هدان ،ج ،1ص.431
 .111ابنابى عاصم ،پيشين ،ج ،4ص111؛ الطبرانی ،الدعجةم ابوسةط ،قةاهره :دار الحةرمين،
1114ق ،ج ،1ص.411
 .114ابنعبدالبر ،پيشين ،ج ،2ص.234
 .113بل اياكم فذمّم اهلل و العن.
 .111البالذري ،انساب ابشراف ،تصحيح احسان عباس ،بيةرو  :دارالنشةر 1111 ،ه.ق ،ج،2
ص.413
 . 111هدان ،ج ،2ص211؛ حسين محدد جعفري ،تشيع در مسير تاريخ ،ترجد محدةد تقةى
آيت اللهى ،ص.211
 . 113طبر  ،پيشين ،ج ،4ص.241

سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

959

 . 131بالذر  ،انساب ابشراف ،پيشين ،ج ،2ص.211
 . 131طبر  ،پيشين ،ج ،4ص.233
 . 132هدان ،ج ،4ص.244
 .134ابمينی ،الغدير ،تهران :دار الكتب ابسالمي  ،1433 ،ج ،3ص.121 ، 111
 .131طبري ،پيشين ،ج ،1ص41؛ ابنرلدون ،پيشين ،ج ،4ص.21
 .134طبري ،هدان ،ص.211
 .133يك بار او را عزل كرد ،ولى دوباره او را ب منصب قضا كوف بازگرداند (ابةن عسةاكر،
پيشين ،ج ،24ص.)21
 .131بالذر  ،انساب ابشراف ،پيشين ،ج ،3ص434ة.433
 .131ابونعيم ،پيشين ،ج ،4ص.1114
 .133ابنحجر ،پيشين ،ج ،4ص.243
 .211هدان ،ج ،1ص.421
 .211سدعانى ،پيشين ،ج ،1ص.144

 .212ابن حجر ،پيشين ،ج ،1ص11؛ مغلطا  ،اإلنابة الى معرفة الدختلف فةيهم مةن الصةحاب ،
تحقيق عز الدرسى و ديرران ،رياض :مكتبة الرشد1121 ،ه.ق ،ج ،1ص.411

