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نقش قبیله کلب در بحرانهای سیاسى دوره اموی:
انتقال قدرت از شاخه سفیانى و تثبیت آن در شاخه مروانى (64-46ه) با تأکید بر
ُ
َ
1
نقش خانوادههای َبحدل و ابوامامه
مهران اسماعیلی2

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
میثم حبیبی کیان
دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
دوره اموی عصر حکومتی با گرایشهای عربی است .قبایل عرب در این دوره ،نقش درخور توجهی در امور
دیوانی و نظامی و بهویژه در ادامه فرایند فتوحات ایفا کردند .بااینحال ،روابط قبایل عرب با کانونهای سیاسی
امویان ،در یک سطح نبود .برخی قبایل روابطی تنگاتنگ و برخی دیگر روابطی دورادور با حاکمان اموی
داشتند .یکی از قبایلی که روابط نزدیکی با حاکمان اموی بهویژه شاخه سفیانی داشت ،قبیله کلب بود که از
ُ َ
کالنقبیله قضاعه ،منشق شده بود .جمعیت فراوان این قبیله و سابقه سکونت آنها در بیابانهای شام ،معاویه
را بر آن داشت تا با برقراری روابط خویشاوندی ،از حمایتهای این قبیله برخوردار شود .پسر معاویه ،یزید،
که از مادری کلبی زادهشد ،حضور جدی قبیله کلب را در سطوح باالی سیاسی محقق ساخت .این مقاله
درصدد است با تمرکز بر دو خانواده بحدل و ابوامامه از طایفه بنیحارثةبن جناب از قبیله کلب ،میزان
تأثیرگذاری قبیله کلب را در دوره بحران ،از دوره یزید تا پایان دوره عبدالملک ،واکاوی کند .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که کلبیان مورد نظر ،در دوره یزیدبن معاویه ،به باالترین سطح اداری نظامی رسیدند و در
دوره بحران ،که از سال  30هجری و پس از درگذشت معاویه دوم آغاز شد و بررغم سقوط چهار ُجند از پنج
جند شام در دست ُز َبیریان ،توانستند در برابر این خیزش مقاومت کرده ،قدرت را به امویان بازگردانند .در این
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مرحله ،قبیله کلب و رهبرانشان از طایفه بنیحارثةبن َجناب ،بهویژه خانواده بحدل نقش تعیینکنندهای
داشتند .این قبیله در دوره عبدالملکبن مروان (حک 33-35ه) ،نیز نقش تأثیرگذاری در سرکوب شورشهای
متعدد در شام ،جزیره ،عراق و سرزمین فارس داشتند .در این دوره بهمرور از نقش خانواده بحدل کاسته شد،
اما خانواده ابوامامه در سرکوب شورشها دست برتر را داشتند.
کلیدواژهها :ابوامامه ،امویان ،بحدل ،قبایل عرب ،قبیله کلب ،فرماندهان عرب ،جانشینی ،سده نخست
هجری.

درآمد
قبیله کلب از طوایف تأثیرگذار دوره اموی است .این قبیله یکی از قبایل کالنقبیله قضاعه
است که در آغاز در مناطقی بین یمن و عمان سکونت داشتند و به مرورزمان به مناطق شمالی
اعم از جنوب عراق ،جنوب و شمال شام مهاجرت کردند .از نظر جغرافیایی دو کانون برای
ماوه در جنوب شام ،دوم َت ُ
آنان میتوان در نظر گرفت :نخست دومةالجندل و سرزمین َس َ
دمر

در بیابانهای شمال شرقی ِد َمشق .میتوان حدس زد که طوایفی از کلب که احتماال توان
کمتری نسبت به دیگر طوایف داشتند ،از جنوب شام به منطقه تدمر مهاجرت کردهباشند .توان
رزمی قابلیتهای قبیله ْ
کلب معاویه را بر آن داشت که نسبتی خویشاوندی با آنان برقرار کند.
نسبتی که آغازی بود بر هواداری قبیله کلب از امویان .این مقاله درصدد است نشان دهد
کلبیان در حفظ قدرت در دایره امویان و انتقال آن به شاخه مروانی و تثبیت قدرت در آن شاخه

تاچه مایه نقشآفرینی کردند.
از نظر ساختاری شجره نسب این قبیله در نسل سوم خود سه شاخه میشود که دو شاخه
َ
آن هر کدام به یک طایفه تبدیل میشوند :بنی ْ
وهبالالت و بنیتیمالالت .از نسل سوم،
برادرشان زیدالالت ،خود دو شاخه میشود :شاخه ِکنانه که سه طایفه با نامهای بنیعمرو،

بنیعامر و بنیعامراالجدر در آن شکل گرفت؛ شاخه دوم بکر است که هفت طایفه را در بر
َُ
َ
َ
دارد :بنیعامراالکبر ،بنیعوف ،بنیکعب ،بنیعدی ،بنیعلیم ،بنی ُز َهیر و بنیحارثه .افرادی
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که این طوایف به نام آنها شناختهشدهاند ،در شجره نسب کلب ،از نسل سوم تا نسل دوازدهم
کلب در نوساناند.
بخش نخست پیشینه پژوهش پیش رو را باید در مطالعاتی که موضوعشان حکومت و
دوره امویان است بازجست .در حوزه مطالعات عربی ،آثار فراوانی منتشرشده ،که عموما
گزارشهایی را به مناسبت موضوع نقل کرده ،از آن عبور میکنند و نقش قبیله کلب در این
دوره ،یا نقش دو خانواده بحدل و ابوامامه در هیچکدام از عناوین این آثار یا عناوین فصول و
مقاالت آن مشاهده نمیشود .در حوزه مطالعات به زبانهای اروپایی ،احتماال نخستین اثر
امپراتوری عرب و زوال آن از یولیوس ولهاوزن (د  )7173باشد 2.اثر عبداالمیر دیکسون که

در  7117منتشرشده ،از نظر دوره مورد بررسی با موضوع مقاله منطبق است 0،اما در این کتاب
نیز توجه متمرکزی به نقش قبیله کلب نشدهاست .همچنین باید به کتاب جرالد هاوتینگ با

عنوان اولین سلسله اسالمى :خالفت اموی اشاره کرد 5که در سال  7133منتشر شدهاست.

جدیدترین اثری که درباره امویان منتشرشده ،مجموعه مقاالتی است با عنوان جهان اموی که

مارشم در سال  2121منتشرشده 6،اما در این مجموعه ،مقاله مستقلی برای
به کوشش آندره ِ

قبیله کلب در نظر گرفته نشدهاست .در نگاه نخست ،مرتبطترین مقاله این مجموعه قومیت،
قدرت و جامعه اموی :ظهور و سقوط َم َعد از پیتر وب است 7،اما در این مقاله کمترین اشارهای
به نقش کلب یا خانوادههای موردنظر نشدهاست .همچنین باید به کتابی اشاره کنیم که بهنظر
میرسد به این موضوع ارتباط داشته باشد ،کتاب سیاست و فرهنگ بنىامیه :تضاد و شکاف

3. Julius Wellhausen , Das arabische Reich und sein Sturz.
4. ‘Abd Dixon, The Umayyad caliphate, 65-86/684-705.
5. Gerald R. Hawting, The First Dynasty of Islam, The Umayyad Caliphate
AD 661-750.
6. Andrew Marsham, The Umayyad World.
7. Peter Webb, Ethnicity, Power and Umayyad Society: The Rise and Fall of
the People of Ma‘add.

ّ
 /04تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوشش ،پاییز 7044

در دوره نخستین اسالمى 8که در سال  4470منتشر شده ،ولی نویسنده در این اثر بررغم عنوان

عام آن ،صرفا بر قبیله بنیعامله در جبل عامل متمرکزشده و موضوعات دیگر را بررسی نکرده-
است.
بخش دیگر پیشینه پژوهش پیش رو ،مطالعاتی است که به موضوع قبیله کلب و
شخصیتهای کلبی پرداختهاست .مدخل کوتاه «کلب» در ویرایش دوم دائرةالمعارف اسالم،
سه بخش و سه نویسنده مجزا دارد .بخش مربوط به «کلب در دوره اسالمی» که یک صفحه

و اندی است ،نوشته عبداالمیر دیکسون است 9.او در این مدخل به کلیاتی ازجمله حمایت
َ
کلب از مروان در مرجراهط و همچنین اختالفات قیسیان با کلبیان پرداختهاست .در این
َُ
دایرةالمعارف ،مدخل «بحدلبن انیف» را المنس نوشتهاست 11.این مدخل مجمل و بسیار
کوتاه ،فاقد جزئیات و اطالعات کافی از این خانواده است .المنس در مدخل کوتاه «جابیه»
نیز بسیار گذرا به نقش برخی اعضای خانواده بحدل در جابیه اشاره کردهاست.
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روش بررسی در پژوهش حاضر ،روش تاریخی با تکیه بر رویکرد انتقادی است .در
مرحله نخست ،اعضای خانوادههای تأثیرگذار در دوره موردنظر شناسایی و استخراج و سپس
اطالعات مرتبط با آنان گرداوری میشود .رویکرد انتقادی در این مرحله بدان معناست که
گزارشهای مرتبط با هر رویداد ،از منابع گوناگون استخراج و تفاوت گفتهها مشخص
میشود تا بتوان بر اساس بافت رویدادهای این دوره به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت .پس
از مرحله شناسایی شخصیتها ،نوبت به طبقهبندی آنها بر اساس خانواده و نسلشان و سپس
بازخوانی فرایند انتقال و تثبیت قدرت خواهد رسید.

8. Mohammad Rihan, The Politics and Culture of an Umayyad Tribe: Conflict
and Factionalism in the Early Islamic Period.
9. Dixon, “Kalb b. Wabra (Islamic Period)”, EI2, 4/493-494.
10. Lammens, H., “Bahdal b. Unayf b. Waldja b. Kunāfa”, EI2, 1/919-920.
11. Lammense, H., “al-Djābiyah”, EI2, 2/360.
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ُ
خانواده بحدلبن انیف و خانواده ابوامامه
بحدلیها خانواده شناختهشدهای در دوره امویاند .در برخی گزارشهای تاریخی ،هواداران
سیاسی این خانواده را «بحدلی» یا « ّ
بحدلیه» خواندهاند 12.همچنین قصری در دمشق بانام
َ
قصر َالبحادله شناخته شدهاست 12.در ُجند ِق َّنسرین نیز دیری به نام دیر ابنبحدل ،وجود
داشت که همچنان به همین نام است 10.خانواده بحدل شناختهشدهترین خانواده از طایفه
بنیحارثةبن جناب از کلب به شمار میرود .قبیله کلب همانگونهکه گفته شد ،یک قبیله
قضاعی است .از چهلو اندی نامی که در شجره نسب طایفه بنیحارثه ثبت شدهاست ،هشت
نام به خانواده بحدل اختصاص دارد .عالوه بر این خانواده ،خانواده ابوامامه نیز در انتقال و
تثبیت قدرت در دوره اموی تأثیرگذار بود .در این خانواده نام سه فرزند یعنی سفیان ،زهیر و
َجهم ثبت شدهاست که از میان آنها نقش سفیان و زهیر بهویژه در تحوالت عصر عبدالملک
درخور توجه است .این در حالی است که نقش خانواده بحدل ،در دوره یزید و معاویه دوم و
همچنین التهابها و تنشهای بعدی اهمیت دارد .بر این اساس میتوان گفت در این دوره،
رهبری کلبیان شام ،در این طایفه دستبهدست میشد.
درباره بحدل گزارش چندانی ثبت نشدهاست و فقط ماجرای خواستگاری معاویه از
دخترش َمیسون گزارش شده که نشان میدهد بحدل احتماال در سال  25هجری در قید حیات
بودهاست .بنا بر گزارشی مشهور ،معاویه ،در اوایل دوره خالفت عثمان نمایندهای را نزد
ُ
َ
َبهدلبن ح ّسان از طایفه بنیعلیم بنجناب از کلب فرستاد تا دخترش را از او خواستگاری
کند .این طایفه نسبت به طایفه بنیحارثه ،جمعیتی بهمراتب بیشتر داشت .وجود
شخصیتهای برجسته در بنیعلیم ،چون امرؤالقیسبن عدی که در دوره عمربن خطاب به
فرماندهی تمامی قبایل قضاعه در شام رسید ،حاکی از آن است که بنیعلیم در میان طوایف
 .12ابن سعد ،الطبقة الخامسة211/2 ،؛ بالذری.260/1 ،
 .12الشهابی.166/2 ،
 .10ابن عساکر291/21 ،؛ شهابی.221/2 ،
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کلب و دیگر قبایل قضاعی موقعیتی ممتاز داشت .همچنین علیبن ابی ْ
طالب َرباب دختر
امرؤالقیس را برای فرزندش حسین(ع) به همسری گرفت و حسین از او صاحب دو فرزند به
َ
َ
نامهای عبدالله و سکینه شد .عالوه بر اینکه عدیبن َج َبله ،پدربزرگ َبهدلبن ح ّسان نیز از
بزرگان کلب بود .طرفه اینکه بررغم اعتبار و اشتهار طایفه بنیعلیم ،فرستاده معاویه بهاشتباه
نزد بحدلبن انیف از طایفه بنیحارثه رفت و میسون دختر بحدل را برای معاویه خواستگاری
کرد.

15

هدف معاویه از ازدواج با میسون ،برقراری روابط خویشاوندی با قبیله کلب ،جلب
هواداری این قبیله و استفاده از نیروی انسانی و نظامی آنان در شام بود .با همین هدف ،معاویه
با زنی دیگر از قبیله کلب به نام نائله دختر ُع َ
ماره از طایفه بنیعامراالکبر نیز ازدواج کرد ،اما

چندی نگذشت که او را طالق داد 16.با توجه به این ازدواج و طالق و نیز با عنایت به محاسبات
سیاسی معاویه و ضرورت اتکای او به قدرت کلبیان ،نمیتوان پذیرفت ازدواج معاویه با

میسون بهزودی به جدایی انجامیدهباشد .ازاینرو این گزارش که میسون پس از مدتی اقامت
در قصر ،در هوای بستگان و خاستگاه عشایری خود ،بیزاریاش را از زندگی در قصر و شهر
در قالب ابیاتی بیان کرد و سپس معاویه او را طالق داد ،قابلاتکا نیست؛ بهویژه آنکه اشعار

نسبتدادهشده به میسون ،به زنان دیگری نیز منسوب شدهاست؛ 17از این گذشته ،اگر میسون
از معاویه طالق گرفته بود ،نمیتوانست ،چنانکه ابنخیاط (404ه) تصریح کرده ،در نماز
بر جنازه معاویه حضور داشتهباشد 18.بااینحال گزارشی در دست هست که فرضیه طالق

زودهنگام میسون را تقویت میکند؛ چنانکه ابن کلبی (210ه) روایت کرده که پس از طالق

 .15ابن کلبی ،نسب معد و الیمن الکبیر.588/2 ،
 .16طبری229/5 ،؛ ابن کثیر155/8 ،؛ بالذری.282/6 ،
 .17ابن ابی طاهر161 ،؛ مبرد226/2 ،؛ ابوحیان توحیدی26/5 ،؛ بالذری 109/5 ،و .191/7
 .18ابن خیاط.158 ،
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گرفتن میسون از معاویه ،یکی از قریشیان تصمیم گرفت با او ازدواج کند.

19

درهرصورت ،معاویه در سال  25هجری با میسون ازدواج کرد و در آن هنگام حداقل
سیوشش ساله بود .اطالعات ما درباره زندگی میسون ناکافی و گاه متعارض است .میسون

21

بنا به گفته طبری در سال  26و به گفته ابنکلبی در سال  28هجری ،یزید را به دنیا آورد.
میسون دختری هم از معاویه به نام َا َمةالشارق یا ّ
ربالمشارق داشت که در کودکی
درگذشت.
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مشخص نیست که بحدل ،پدر میسون ،در چه تاریخی از دنیا رفتهاست .بهصورت
ُ
طبیعی باید پسران او ،مالک و ح َریث ،مناسبات نزدیکی را با امویان برگزار کرده باشند اما
اطالعات ثبتشده از آن دو در دوره معاویه ،میتواند نشانی از آن باشد که مناسبات
اندکی
ِ
ِ
آن دو با امویان به حدی نرسید که بتوانند در میان فرماندهان ردهباالی سپاه اموی جایگاهی

کسب کنند.
دوره معاويه
ّ
حسانبن مالکبن بحدل ،درنبرد ِصفین (61ه) ،فرمانده آن بخش از نیروهای قبایل قضاعه
در سپاه معاویه بود که در جند دمشق ساکن بودند .این گزارش را که نصربن مزاحم (474ه)

نقل کردهاست 22،اگر صحت داشته باشد ،بدین معناست که حدود یک دهه پس از ازدواج
معاویه با میسون ،نوه خانواده بحدل توانست بهعنوان یکی از فرماندهان میانرده سپاه معاو یه
در خدمت امویان باشد .نام حسانبن مالک از اواخر دوره معاویه از حدود سال  34هجری،
در ردههای باالی حکومتی نیز دیده میشود؛ ازاینرو به احتمال فراوان فردی که در صفین

 .19ابن کلبی ،مثالب العرب.112 ،
 .21طبری.099/5 ،
 .21بالذری109/5 ،؛ طبری.229/5 ،
 .22نصر بن مزاحم217 ،؛ همچنین ابوحنیفه دینوری.172 ،
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حضورداشته پدرش مالکبن بحدل بوده ،نه خودش .البته حضور حسانبن مالک جوان
بهعنوان یکی از جنگجویان نبرد صفین را نمیتوان انکار کرد ،اما اینکه در این نبرد سمت
فرماندهی به او واگذار شده باشد ،بعید مینماید.
با رسمیت یافتن والیتعهدی یزید ،شواهدی از حضور بستگان نزدیک کلبیاش در
لشکرکشی به قسطنطنیه مشاهده میشود .بنا بر نقلی از کتاب الصوائف واقدی (217ه)،

مالکبن بحدل 22و برادرش حریث 20،دو فرزند بحدل ،که هر دو به شخصیتهای
شناختهشده شام تبدیل شده بودند ،در لشکرکشی به قسطنطنیه در نیمه سده نخست هجری،
ُ
یزیدجوان را همراهی کردند .در گزارش دیگری از واقدی آمدهاست که از حضور حمیدبن
ِ
حریثبن بحدل و سفیانبن ابردبن ابیامامه ،نوههای این خانواده ،در لشکرکشی به قسطنطنیه
سخن میگوید 25.در این گزارشها مشخص نشده که فرزندان یا نوههای بحدل در این
لشکرکشی چه نقشی داشتند؛ مالزم ،فرمانده یا رزمنده ساده .در میان دو گزارش متفاوت،
بهنظر میرسد گزارش دوم با خطایی در ضبط نامها همراه شده و گزارش اول از قوت بیشتری
برخوردار است؛ به ویژه آنکه حمیدبنحریث ،و سفیانبن ابرد ،نوههای بحدل ،در این دوره
هنوز ّ
کر و ّفری نداشتند و بهمرور و در گزارشهای دو دهه پسازاین تاریخ میتوان نام آنان را
در گزارشهای تاریخی مشاهده کرد .بااینهمه ازآنجاکه این لشکرکشی بهگونهای بیانگر
شایستگی یزید جوان و تواناییهای ولیعهد بود ،قبیله کلب بهعنوان قبیلهای که بیشترین
منفعت را از قدرت گرفتن یزید میبرد ،بایست در این اعزام شرکت کرده باشد بنابراین
بهاحتمالزیاد ،نوههای جوان بحدل نیز بهعنوان نیروهای رزمنده در این لشکرکشی حضور
داشتند .ابنسعد (464ه) و بالذری لشکرکشی به قسطنطنیه را در حوادث سال  52هجری،

 .22ابن عساکر.271/56 ،
 .20همو.227/12 ،
 .25ابن عساکر202/21 ،؛ ابن عدیم.2969/6 ،
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ابن خیاط (201ه) در حوادث سال  51و طبری (211ه) در حوادث سال  09ثبت کردهاند.
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بر این اساس پس از دو دهه و اندی از ازدواج معاویه با میسون ،بستگان نزدیک او در
لشکرکشیهای خارجی حضور داشتند .همچنین با توجه به موقعیت خانواده بحدل ،به نظر
میرسد از آن پس رهبری طوایف قبیله کلب در طایفه بنیحارثه بودهاست.
در گزارشهای مرتبط با انتخاب یزید به والیتعهدی و بیعت گرفتن از مردم ،نقش
داییهای او مالکبن بحدل و برادرش حریث درخور توجه است .بدیهی است که آنان از این
فرصت بهخوبی استفاده کرده و بهعنوان داییهای یزید ،موقعیت قبیله را ارتقا بخشیدهباشند.
تنها گزارشهای موجود در این زمینه نیز از آن واقدی است که در آنها ،این دو برادر را از
شخصیتهای برجسته شام دانسته و به نقش آنان در بیعت گرفتن برای یزیدبن معاویه اشاره
کردهاست 27.همچنین به گزارش َب َ
ختریبن عبید ،معاویه درباره طمع مروانبن حکم به این

حکومت با حسانبن مالک سخن گفته بود 28.احتماال ابراز نگرانی معاویه ،پیش از تعیین
یزید بهعنوان ولیعهد بودهاست و ازاینرو احتماال در این گزارش نیز خطایی رخ دادهاست؛
عالوه بر این بختریبن عبید در میان محدثان ،راوی ضعیفی دانسته شدهاست.
در نسل بعدی این خانواده سه شخصیت را میتوان برشمرد که پسرداییهای یزید بودند:
حسان و سعید فرزندان مالکبن بحدل و حمید فرزند حریثبن بحدل .نخستین گزارش از
حسانبن مالک به فرماندهی او در نبرد صفین مربوط است که همانگونه که گفته شد ،احتماال
نادرست است .بنابراین گزارش ،حسانبن مالکبن بحدل ،در نبرد صفین (27ه) فرمانده
نیروهای قضاعی (شامل قبایل کلبَ ،بلیُ ،جهینه ،عذره و  )...مقیم جند دمشق بود 29.به

 .26ابن سعد271/2 ،؛ بالذری201/1 ،؛ ابن خیاط129 ،؛ طبری.222/5 ،
 .27ابن عساکر271/56 ،227/12 ،؛ ابن عدیم.2197/5 ،
 .28ابن عساکر.217/28 ،
 .29منقری217 ،؛ ابن خیاط.118 ،
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روایت عوانةبن حکم کلبی ،اداره جند فلسطین در دوره معاویه به حسانبن مالک رسید.
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اگر این گزارش قرین صحت باشد ،زمان این رویداد احتماال اواخر دوره معاویه بودهاست.
دوره يزيدبن معاويه
به گزارش بالذری و طبری ،در دوره یزید (حک 60-61ه) دو جند فلسطین و اردن به

حسانبن مالک کلبی 21و جند قنسرین به برادرش سعید ،واگذار شد 22.ازاینرو دو جند
جنوبی شام و همچنین شمالیترین جند آن در اختیار فرماندهان کلبی و بستگان نزدیک یزید
بود .این گزارش نشان می دهد که یزید مرزهای جنوبی و شمالی شام را به فرماندهان کلبی
سپرده بوده است .مرز شرقی شام بیابان و مرز غربی آن دریا بود .در دوره معاویه دوم (-60
60ه) ،همچنان جندهای نامبرده در اختیار حسان و سعید فرزندان مالکبن بحدل بودند.
حسانبن مالک خود در جند اردن اقامت داشت و َروحبن ِزنباع ُجذامی به نیابت از او در جند
22
فلسطین متولی امور بود.
حسانبن مالک بهعنوان فرد َ
معتمد یزید ،در انتقال قدرت از یز ید به معاویه دوم نقش
مؤثری داشت .یزیدبن معاویه که پس از بیماری خود بر آن شده بود پسرش معاویه را به
جانشینی برگزیند ،موضوع را با حسانبن مالک در میان گذاشت و حسان به یزید اطمینان داد
که این اتفاق خواهد افتاد .طی فراخوان یزید ،حسان و دیگران با معاویه دوم بیعت کردند.

20

پیداست که بیعت قبیله کلب و دیگر قبایل قضاعی و یمنی باید زمینه مناسبی برای موفقیت
این تصمیم را فراهم آوردهباشد .این گزارش موقعیت ممتاز حسان را در این دوره بهخوبی
 .21طبری.521/5 ،
 .21طبری041/0 ،؛ ابن عساکر009/12 ،؛ ابن اثیر ،الکامل فى التاريخ.105/0 ،
 .22ابوالفرج اصفهانی.121/19 ،
 .22بالذری259/6 ،؛ ابن عساکر.009/12 ،
 .20بالذری.257/5 ،

نقش قبیله کلب در بحرانهای سیاسی دوره اموی 07/

آشکار میکند.
تفاوت گزارشهای راويان از رویدادهای پس از معاويه دوم
سبک حدیثی منابع کهن ازجمله الطبقات الکبری از ابنسعد ،انساب االشراف بالذری و
تاريخ طبری دسترسی به راویان کهن را ممکن میسازد .با تتبع در منابع موردنظر ،به شماری
از راویان و اخباریان سدههای اول و دوم هجری میرسیم .بخش قابلتوجهی از گزارشهای
َ
موجود از عوانةبن حکم کلبی (107ه) ،نویسنده کتاب سیر معاويه و بنىامیه ،نقل شدهاست.
گزارش های منقول از عوانه در منابع مختلف همسانی ندارند .احتماال یکی از کاملترین
گزارشهای عوانه ،از آن بالذری باشد .طبری نیز با تفاوتهایی از روایت بالذری ،گزارش
عوانه را نقل کردهاست .برخالف بالذری و طبری ،ابنسعد در گزارش این رویداد به یکی از
راویان مدینه به نام نافع مولی ابنعمر (771ه) که روایاتش مورد توجه مالکبن انس بوده،
تکیه کردهاست .ابنسعد بااینحال در شرححال ضحاکبن قیس ،بدون اشاره به نام راوی ،از
روایت عوانه استفاده کرده و با دخل و تصرفهایی آن را نقل کردهاست .میتوان گفت در میان
منابع متقدم ،روایت بالذری جزئیات بیشتری را نسبتبه روایت طبری و دیگران در اختیار
میگذارد.
گزارشهای نافع و عوانه تفاوتهایی دارند .در داوری میان این تفاوتها ،دو موضوع
قابلتوجه است؛ نخست آنکه نافع در مدینه زندگی میکرد و فاصلهاش از شام زیاد بود و از
لحاظ خاستگاه اجتماعی ،به قریش تمایل داشت؛ درحالیکه عوانه از قبیله کلب بود و
میتوانست جانبدارانه به نفع کلب گزارش کند ،اما در مواردی هم به ناکامیهای کلب اشاره
کردهاست که جانبدارانه نیست .عوانه خود ساکن شام بود و فاصله کمتری با رویدادها
داشت ،ازاینرو میتوانست جزئیات بیشتری را رصد کند .عالوه بر این ،او روابط درخور
توجهی با اعضای قبیله کلب داشت و مرویات و خاطرات آنان از دوره مورد نظر را بهتر
َ
ابومخنف ا ْزدی و مدائنی وجود دارد
میشناخت .عالوه بر این دو روایت ،روایتهایی هم از ِ
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که روایت عراقی از ماجراست و عالوه بر فاصله با رویداد ،گویا متأثر از نزاعهای تاریخی
عراق با شام است.
از معاويه دوم تا به قدرت رسیدن مروان
بنا بر گزارش عوانه ،در پی قیام ابنزبیر (72-60ه) چهار جند از جندهای پنجگانه شام از
َ
ابنزبیر هواداری کردند .در جند ِق ّنسرین که بیشترین ساکنان آن ،قبایل قیسی بودندُ ،زفربن
حارث کالبی ،سعیدبن مالکبن بحدل والی قنسرین را از آنجا اخراج کرد و خود اداره این
جند را بهدست گرفت .جند ِحمص ،درجنوب قنسرین ،در اختیار نعمانبن بشیر بود که از

آغاز گرایش خود را به ابنزبیر اعالم کرده بود .جند دمشق نیز دست ضحاکبن قیس ِفهری

بود و او نیز به ابنزبیر متمایل شده بود ،اما بهسبب حضور امویان و قبیله کلب ،مواضع خود

را صریحا اعالم نمیکرد .جند اردن و فلسطین ،جنوبیترین جندهای شام ،در اختیار
حسانبن مالکبن بحدل بود ،اما حسانبن مالک ،در جند اردن مستقر بود و به نیابت از او
َروحبن ِزنباع ُجذامی ،در فلسطین امور را اداره میکرد .ابنزبیر جند فلسطین را به ناتلبن قیس
ُجذامی ،رهبر قبیله جذام در شام واگذار کرد و او توانست نماینده حسانبن مالک را از آنجا
براند و بدینوسیله جند فلسطین نیز در دستان هواداران ابنزبیر سقوط کرد .بنابر گزارش عوانه
در بالذری ،ناتلبن قیس جذامی بانفوذترین شخص در جند فلسطین بود و ازاینرو توانست
بر نماینده حسانبن مالک فائق آید .بنابراین ،گزارش طبری از عوانه که حسانبن مالک را
بانفوذترین فرد در جند فلسطین معرفی کرده ناصواب است؛ زیرا در این صورت ،ناکامی
حسان بن مالک در حفظ جند فلسطین فاقد توجیه است .حال در میدان ،تنها جند اردن به
رهبری حسانبن مالک کلبی به بنیامیه وفادار باقی مانده بود و در برابر خیزش زبیریان
مقاومت میکرد.
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به روایت بالذری از عوانه ،حسانبن مالک کلبی با بزرگان جند اردن به مشورت نشست
 .25ابن سعد ،الطبقة الخامسة211-199/2 ،؛ بالذری.260-262/6 ،
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و نظر آنان را نسبت به دو طرف متخاصم جویا شد .آنان یزید و شیعیان یزید را برحق و ابنزبیر
را بر باطل دانستند و با حسان بیعت کردند تا با مخالفان حسانبن مالک و هواداران ابنزبیر
وارد جنگ شوند .البته آنان تعهد خود را مشروط به این دانستند که خالد و عبدالله ،کودکان
یزید را از حکومت دور کند 26.اما حسان که بر آن بود که خالدبن یزید را به قدرت برساند تا
موقعیت خودش نیز ارتقا یابد و به همین دلیل پذیرش شرط بزرگان جند اردن ،با برنامههایش
تضاد داشت ،برای مقاومت در برابر خیزش هواداران ابنزبیر ،ناچار بود به خواسته بزرگان
جند اردن تن دهد و منتظر فرصتی برای تحقق برنامه خود بماند.
بنا بر گزارش عوانه ،حسانبن مالک کلبی درصدد بود جند دمشق و متولیاش ضحاکبن
قیس ِفهری را با خود همراه کند؛ ازاینرو طی نامهای به ضحاک از او خواست در نماز جمعه

پیام او را برای مردم بخواند ،اما ضحاکبن قیس امتناع کرد .در این نامه به خدمات بنیامیه و

لزوم حمایت از آنها و همچنین ناشایستگی ابنزبیر اشاره شده بود .به گفته ابنسعد ،نام پیک
حسان ،ناغضةبن حریث کلبی بود .او نامه مشابه دیگری هم داشت تا در صورت استنکاف
ضحاک از خواندن نامه ،او خود آن را برای حاضران بخواند .همچنین حسان با دیگر امویان
مکاتبه کرد و آنان را در جریان امور قرار داد .در پی قرائت نامه حسان برای حاضران نماز
َ
جمعه ،شخصیتهایی از قبایل بنیامیه ،غ ّسان و کلب ازجمله سفیانبن ابرد در حمایت از
حسان و نکوهش ابنزبیر سخنانی گفتند .در مقابل ،فردی در حمایت از ابنزبیر سخن گفت
که کلبی ها او را کتک زدند و آشوبی بر پا شد .خالدبن یزید بر منبر رفت و مردم را آرام کرد.
ضحاک آن چهار نفر را زندانی کرد ،اما بهزودی با وساطتهای صورتگرفته آزاد شدند.
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به گفته بالذری از عوانه ،ضحاک بهرغم همراهی با قبایل قیسی در تمایل به ابنزبیر ،به
دلیل حضور کلبیان و امویان در دمشق ،محافظهکاری میکرد و گرایش سیاسی خود را بروز
نمیداد ،اما در سخنرانی پس از نماز صبح چند روز بعد ،از خالدبن یزید ،گزینه کلبیها و
ِ
 .26بالذری260/6 ،؛ طبری.522-522/5 ،
 .27همو265/6 ،؛ همانجا.
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قبایل همسو ،بدگویی کرده ،او را دشنام داد .به همین علت فردی کلبی با چوبدستی ،او را

مضروب ساخت و در پی آن نزاعی مسلحانه در مسجد درگرفت 28.ابنسعد بدون اشاره به نام
عوانه به عنوان راوی گزارش ،به این مطلب اشاره کرده و افزوده که در این هنگام مردم به سه
گروه تقسیم شدند :زبیریان ،بحدلیان که به گزینهای در فرزندان حرببن امیه نظر داشتند و
گروهی که گزینه مشخصی نداشتند و فقط اموی بودن را شرط جانشین میدانستند؛

29

برخالف روایت ابنسعد ،در روایتهای بالذری و طبری از عوانه ،به چنین گروهبندی سیاسی
اشارهای نشدهاست .در گزارش عوانه و درجایی دیگر ،آنجاکه از هواداری جندهای شام از
ابنزبیر سخن گفتهاند ،جریانهای سیاسی شام به دو دسته تقسیم شده بودند :زبیری و حسانی
(هواداران حسانبن مالک کلبی).

01

در این مرحله ضحاکبن قیس کوتاه آمده ،از بنیامیه پوزش خواست و مقرر شد برای

انتخاب جانشینی از بنیامیه هر دو طرف به جابیه 01بروند ،اما مدتی بعد ،ضحاک از رفتن به
جابیه منصرف شد و هواداری خود را از ابنزبیر را رسما اعالم کرد .از طرف دیگر ،حسانبن
َ
02
مالک با خالد و عبدالله فرزندان یزید و هوادارانشان ،از ط َب َّریه مرکز جند اردن به جابیه رفتند.
قیسیان از ابنزبیر هواداری میکردند و تمایلی به ادامه حضور بحدلیها در قدرت
نداشتند .آنان پس از فراخوان ضحاکبن قیس ،از جندهای مختلف شام به مرجراهط آمدند.
امویان شام همگی به جابیه رفتند و در کنار حسانبن مالک قرار گرفتند .دو فرزند یزید ،یعنی

خالد و عبدالله هم در جابیه در کنار حسان بودند 02.تا این مرحله دو جریان معارض در دو

 .28بالذری ،همانجا.
 .29ابن سعد ،الطبقة الخامسة.211/2 ،
 .01بالذری260/6 ،؛ طبری.521/5 ،
 .01جابیه پایتخت غسانیان شام ،در شصت و اندی کیلومتری شمالشرقی طبریه و در هشتاد کیلومتری جنوب دمشق
قرار داشت.
 .02بالذری.266-265/6 ،
 .02ابن سعد ،الطبقة الخامسة211-211/2 ،؛ بالذری.272/6 ،

نقش قبیله کلب در بحرانهای سیاسی دوره اموی 51/

اردوگاه برابر هم صفآرایی کردند ،هواداران ابنزبیر و کلبیها که از خالدبن یزید هواداری
میکردند و رهبرانشان بحدلیها بودند .بهزودی جریان سومی به اردوگاه جابیه پیوست که
توانست شرایط را تغییر دهد.
آنچه نزاع قدرت در جابیه را تغییر داد ،حضور مروانبن حکم در جابیه بود .در گزارش
عوانه اشاره نشده که مروان چه هنگام به جابیه رفت و پیش از آن کجا بود اما در گزارش نافع،
گفتهشده که مروان هنگامیکه در تدمر (در دویست و اندی کیلومتری شمالشرقی دمشق)
بود ،بنا بر توصیههای عبیداللهبن زیاد ،ادعای حکومت کرد و اهالی تدمر را به بیعت با خود
فراخواند و سپس به جابیه رفت تا بتواند کلبیان و دیگر نیروهای جابیه را با خود همراه کند.
نتیجه حضور مروان در جابیه ،سهگانه شدن تعارض میان جریانهای سیاسی در شام بود:
بحدلیها با گزینه خالدبن یزید ،زبیریها ،و برخی قبایل یمنی که به خاطر سن پایین خالدبن
یزید ،از مروان هواداری میکردند.

افرادی سرشناس از قبیلههای یمنی چون جذام ،قبیله اشعر ،دو قبیله َسکون و َس َ
کسک

از کنده ،و همچنین دو قبیله کلب و عذره از قضاعه در جابیه حضور داشتند 00.حضور اشراف
قبایل یمنی در جابیه نشان حضور نیروهای آنان در جابیه هم میتواند باشد .اعضای قبیله
کلب بهسبب خویشاوندی با یزیدبن معاویه ،به خالدبن یزید گرایش داشتند .برخی اشراف
ُ
یمنی چون مالکبن ُه َبیره ِکندی سعی میکردند حصینبن ن َمیر کندی را برای بیعت با خالدبن
یزید ،قانع کنند .مالکبن هبیره چنین میگفت که «مروان و خاندانش ،به شهرت ،بند پایافزار
(مکنت) و سایه درختان (آسایش) ما حسادت میکنند» 05.این گزارش گو یای شرایط بسیار

خوب کندیان در شام و نیز نگرانی آنان از تغییرات پسینی است .واضح است که نزاع دو طرف،
نزاعی بر پایه منافع اقتصادی ،موقعیت سیاسی و رفاه بیشتر بودهاست .طبیعی است که شرایط
قبیله کلب ،بهمراتب از قبیله کنده بهتر ،و نگرانیهایشان از تغییر شرایط موجود بیشتر بود.
 .00بالذری.259/6 ،
 .05ابن سعد21/5 ،؛ بالذری266/6 ،؛ طبری.526/5 ،
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در میان قبایل یمنی حاضر در جابیه ،نگرشهای دیگری نیز وجود داشت .بر اساس
َ
ذرعات شام َ(درعای امروزی)
ا
گزارشی ناشناس ،ابن ِعضاة از اشراف قبیله اشعر که در ِ
میزیستند ،نپذیرفت که با خالدبن یزید بیعت کند ،ازآنرو که میگفت خالد صبحگاه تا

دیروقت در خواب است 06.همچنین بالذری به نقل از عوانه گزارش داده که حصینبن نمیر
َسکونی کندی ،با جانشینی خالدبن یزید مخالف بود ،زیرا اعتقاد داشت ،خالد میخواهد

حکومت را اداره کند اما خودش به ادارهشدن نیاز دارد 07.در گزارش نافع هم آمدهاست که
َروحبن ِزنباع جذامی باآنکه نماینده و جانشین حسانبن مالک در جند فلسطین بود ،اعتقاد
داشت باید با مروان بیعت کرد 08.بر اساس گزارش بالذری از عوانه ،روحبن زنباع جذامی،
سوابق مروان ازجمله دفاع از عثمان ،نبرد با علیبن ابیطالب در جنگ جمل و همچنین قتل
طلحةبن عبیدالله را برشمرد و بیعت با فردی بزرگسال را بر بیعت با خردسال ترجیح داد.

09

حسان همانند ابن هبیره کندی بر آن بود که مروان فرزندان و بستگان فراوانی دارد و با
به قدرت رسیدن او ،کلبیان ،ازجمله حسان و خانواده بحدل ،موقعیت سابق خود را از دست
خواهند داد؛ ازاینرو تنها گزینه حسانبن مالک کلبی ،بیعت با خالدبن یزید بود .حصینبن
نمیر کندی در سخنان خود به فراوانی بستگان مروان اشاره کرده بود .بنا بر گفته او «مروان ده
پدر ،ده پسر و ده عمو دارد و اگر با او بیعت کنید ،به مرتبه بردگان خاندان مروان ،تنزل خواهید
کرد».

51

در دوره خأل قدرت ،حسان رهبری مخالفان جانشینی ابنزبیر را به دست گرفت و چهل
روز امامت نماز جماعت را در جابیه برعهده داشت .این گزارش بدان معناست که امویان،
 .06بالذری.261/6 ،
 .07همو.267/2 ،
 .08ابن سعد.21/5 ،
 .09بالذری.267/6 ،
 .51همو.266/6 ،

نقش قبیله کلب در بحرانهای سیاسی دوره اموی 52/

کلبیان و دیگر قبایل یمنی ،او را رهبر خود میدانستند .به گزارش محمدبن سائب کلبی ،حسان

چهل روز جانشین معاویةبن یزید شده بود 51.گفته هشام کلبی در تأیید همین سخن ،است:
«چهل روز بهعنوان خلیفه معاویه دوم ،به حسانبن مالک سالم میکردند».

52

در شرایط پیشآمده ،خردسالی خالدبن معاویه ،عاملی اساسی برای گرایش بزرگان
حاضر در جابیه به مروانبن حکم بود و برای حصول توافق میان نیروهای مخالف ابنزبیر در
جابیه ،پیشنهاد شد که مروان را جانشین کنند و منتظر رشد خالدبن یزید بمانند .در چنین
تنگنایی ،حسان ناچار شد با جانشینی مروان موافقت کند ،مشروط بر اینکه مروان بهترتیب
خالدبن یزید و عمروبن سعیدبن عاص را بهعنوان ولیعهدهای خود بپذیرد .پسازآن ،اهالی
جند اردن که حسان بزرگ آنان بود و همچنین دیگر گروههای حاضر در جابیه ،در ذیالقعده

سال  30با مروان بیعت کردند 52.بهنظر میرسد با توجه به نقش کلیدی حسان کلبی در جابیه
و جند اردن ،این بیعت تا هنگام پذیرش حسان به تأخیر افتاده باشد .بااینحال گویا بحدلیها
و دیگر کلبیان همچنان در پی بهقدرت رساندن خالدبن یزید بودند و دوره حکومت مروان پیر
َ
را دوره گذار تلقی میکردند .همچنین به نظر میرسد بحدلیها با مشارکت دادن به عمروبن
سعیدبن عاص اموی در قدرت ،در برابر مسیر اقتدار مروان ،مانعی قرار دادند.
مروان برای تسلط بیشتر بر اوضاع و بر اساس پیشنهاد دیگران ،با مادر خالدبن یزید
ازدواج کرد تا بتواند از نزدیک ولیعهد خردسال خود ،خالد و هوادارانش را تحت نظر داشته
باشد .به گفته نافع ،عبیداللهبن زیاد ،و به گفته ابومخنف و عوانه ،عمروبن سعیدبن عاص

چنین پیشنهادی را به مروان داد 50.درهرصورت پیشنهاددهندگان که هر دو به قریش
منسوباند ،باسیاستهای حسانبن مالک همراه نیستند و به کنار گذاشتن خالدبن یزید از
 .51بالذری.268/6 ،
 .52ابن کلبی ،نسب معد و الیمن الکبیر.596/2 ،
 .52ابن سعد.21-21/5 ،
 .50ابن سعد21/5 ،؛ بالذری275/6 ،؛ طبری.501/5 ،
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والیتعهدی میاندیشیدند ،درحالیکه حسانبن مالک در اندیشه بازگرداندن اوضاع به شرایط
قبلی و بهقدرت رساندن خالدبن یزید بود.
بنابر گزارش نافع ،تجمعکنندگان در جابیه پس از بیعت با مروان درحالیکه آمارشان به
ششهزار نفر میرسید ،عازم مرجراهط ،اردوگاه هواداران ابنزبیر شدند .مخالفان ابنزبیر در
جند دمشق و دیگر جندهای شام ،به رهبری عبیداللهبن زیاد بیعت خود با مروان را اعالم
کردند و در سپاهی بالغبر هفت هزار نفر ،به مروان پیوستند ولی همچنان جمعیت آنان
بهمراتب کمتر از هواداران ابنزبیر بود .نیروهای هوادار ابنزبیر در مرجراهط ،سیهزار نفر
بودند .در نبردی که میان طرفین روی داد ،نیروهای سپاه مروان از چهار بخش جناح راست،
جناح چپ ،سوارهنظام و پیادهنظام تشکیل شده بود و حسانبن مالک ،فرمانده سوارهنظام
بود 55.نبرد َ
جابیه  44روز ادامه یافت و با کشته شدن ضحاکبن قیس ،رهبر هواداران ابنزبیر،
شالوده سپاه از هم گسست .سپس مروان در دمشق مستقر شد و همه ساکنان جندهای شام با
او بیعت کردند.

56

تثبیت قدرت در آل مروان :تغییراتى در جانشینى
مروان برای تثبیت قدرت در خاندان خودش به حمایتهای نیروهای قبیله کلب و رهبر
برجسته آنان حسانبن مالک نیاز داشت .در این مقطع تاریخی باآنکه فرد اول حکومت مروان
به شمار میآمد ،همچنان حسانبن مالک یکی از بانفوذترین شخصیتهای شام بود .همین
امر موجب شد مروان برای انتقال جانشینی از خالدبن یزید و عمروبن سعید به فرزندانش
عبدالملک و عبدالعزیز ،از حسانبن مالک کمک بخواهد .از سوی دیگر ،حسانبن مالک،
به دلیل خردسالی خالدبن یزید زمینه جانشینی او را فراهم نمیدید؛ عالوهبر اینکه انگیزه
چندانی برای حمایت از او نداشت ،زیرا مادر خالد هم از بنیامیه بود و در آن مقطع تاریخی،
 .55بالذری.272/6 ،
 .56ابن سعد.21-21/5 ،

نقش قبیله کلب در بحرانهای سیاسی دوره اموی 55/

به همسری مروان درآمده بود .شرایط پیرامونی و نیروهای عملکننده چنان پیش رفت که
حسانبن مالک ،هیچ انگیزهای برای وفاداری به خالد در خود نمیدید و درنتیجه میکوشید
در انتقال قدرت از بنیسفیان به بنیمروان ،موقعیت قبیله خود را نسبت به قبایل رقیب و
همچنین سطح مناسبات قبیله کلب را باقدرت حفظ کند یا بهبود بخشد .به گفته مورخان این
بیعت در سال  65هجری روی داد.

57

به گزارش راویانی ناشناخته ،مروان پس از ازدواج با امخالد ،با حسان وارد مذاکره شد و
به او نشان داد که مردم خواهند فهمید که خالدبن یزید ناتوانتر از آن است که بتواند قدرت را
در درست گیرد و او حتی نتوانسته مانع ازدواج مادرش با مروان شود .مروان همچنین عمروبن
سعید را فردی خواند که به کسی وفا نمیکند .بنابراین گزارش ،او از حسان خواست
درصورتی که مایل است این کار را به پایان برساند ،هواداران خود را به بیعت با عبدالملک و
سپس عبدالعزیز ،دعوت کند .حسان در جمعبندی خود به این نتیجه رسید که به درخواست
مروان پاسخ مثبت دهد؛ ازاینرو هنگامی که مردم اطراف مروان گردآمده بودند ،گفت:
«برخی آرزوهای بلند و باالیی دارند و سخنانی نادرست میزنند .ای مردم! بروید و با
عبدالملک و سپس عبدالعزیز ،بهعنوان ولیعهدهای جدید بیعت کنید» .نفوذ حسان مردم را
ْ
سرازیر کرد و همگی بیعت کردند زیرا بر آن بودند که حسانبن مالك فرزندان خواهر خود را
بهتر میشناسد و درصورتیکه به توانایی خالدبن یزید امیدوار بود ،چنین اقدامی نمیکرد.

58

همچنین بالذری بخشهای پایانی گزارش پیشگفته را که حاکی از تأثیر حسانبن مالک در
تغییر جانشینهای مروان است ،از محمد بن عمرو ُم َعیطی (444ه) نقل کردهاست .حسان
مردم را فراخواند و طی سخنرانی خود مردم را به بیعت با عبدالملک و سپس عبدالعزیز دعوت
کرد و این امر محقق شد.

59

 .57خلیفه162 ،؛ طبری.611/5 ،
 .58بالذری287/6 ،؛ همچنین ابن عساکر.257/57 ،
 .59بالذری.002/5 ،
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تثبیت قدرت در دوره عبدالملک :سرکوب مخالفان حکومت آلمروان
بخشی از فرایند تثبیت قدرت در دوره اموی ،در دوره عبدالملک (حک 86-65ه) ،اتفاق
افتاد که دوره ناآرامیهای گسترده در قلمرو امویان بود .برخی گزارشها بهوضوح نشان
میدهند که رهبر قبیله کلب و بستگانش ،از نزدیکترین افراد به عبدالملک بودند .هرچند این
گزارش را نمیتوان به سراسر دوره عبدالملک ،تعمیم داد اما شواهد نشان میدهد که در
مقاطعی از دوره عبدالملک ،آنان از مالزمان عبدالملک بودند .بنا بر گزارشی از َق َ
بیصه
ُ
خزاعی ،در جلسهای در دربار عبدالملک ،حسانبن مالک ،برادران و فرزندانش حضور داشتند
و در این جلسه فرد دیگری جز خود راوی و ابوالزعیزعه ،موالی عبدالملک حضور نداشت.

61

شواهدی در اختیار هست که نشان میدهد بحدلیها در مسیر برنامههای عبدالملک،
نقش ایفا کردهاند و از نیروهای کلبی و چهبسا نیروهای دیگر قبایل قضاعی ،برای سرکوب
شورشها استفاده کردهاند .قبیله کلب به رهبری حسانبن مالک که در دوره یزیدبن معاویه و
معاویه دوم ،نقش درخور توجهی داشت ،در دوره عبدالملک نیز همچنان در میدان حاضر
بود .در سرکوب شورش یکی از هواداران قیسی ابنزبیر یعنی زفربن حارث ِکالبی در شهر

قرقیسیا ،حضور حسان گزارش شدهاست ،آنجاکه منجنیقهای نزدیک به نیروهای حسانبن

مالک ،یکی از برجهای قرقیسیا را که در برابر آنان بود ،خراب کردند 61.البته دقیقا نمیدانیم
همراهی کلب و قضاعه با عبدالملک در سرکوب نیروهای قیسی در چه سالی اتفاق
افتادهاست؛ زیرا منابع درباره سرکوب این شورش چندان سخن نگفتهاند .گویا نیروهای اموی
َ
به رهبری عبیداللهبن زیاد ،پس از غلبه بر توابین در نبرد عین الورده در سال  35هجری،
قرقیسیا را محاصره کردند.
عبدالملک مروان ،خلیفه اموی ،ریاست شرطه را به حمیدبن حریث ،پسرعموی
خازر (67ه)
حسانبن مالک داد .گزارش حضور حمیدبن حریث و نیروهای شرطه در نبرد ِ
 .61بالذری.007/5 ،
 .61همو.05/7 ،
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بین نیروهای مختار به فرماندهی ابراهیم اشتر و سپاهیان اموی به فرماندهی عبیداللهبن

زیاد 62،نشان میدهد که نیروهای کلبی و احتماال قضاعی در بدنه شرطه و سپاه اموی حضور
داشتند.
گزارشی نیز از حضور بحدلیها در دوره عبدالملک در روابط میان امویان و بیزانس در
اختیار داریم .در سال 67ه نیروهایی موسوم به َجر ِاج َمه ،از سرزمین بیزانس به سمت شام در
قلمرو اموی یورش برده ،مناطق ساحلی شام را از شمال تا لبنان ،در اختیار گرفتند .عبدالملک
که مشغول سرکوب ناآرامیهای داخلی بود ،طی توافقی پذیرفت که در مقابل عقبنشستن
نیروهای جراجمه به قلمرو بیزانس ،مبلغی بهعنوان باج به امپراتور بیزانس بپردازد .در جریان

این توافق ،حمیدبن حریث کلبی همراه با نماینده عبدالملک به قسطنطنیه رفت 62.این گزارش
گویای آن است که حتی در چنین شرایط حساسی ،عبدالملک به حمیدبن حریث اعتماد
فراوان داشتهاست.
در سال 31ه عمروبن سعیدبن عاص که قرار والیتعهدی او پس از مروان لغو شده بود،
در دمشق بر عبدالملک شورید .عبدالملک که برای رویارویی با نیروهای ابنزبیر در عراق،
عازم آن دیار بود ،در پی این شورش ،به دمشق بازگشت .در این رویارویی ،برخی از اعضای
خانواده بحدل و خانواده ابوامامه ،به عبدالملکبن مروان و برخی دیگر به عمروبن سعید اموی
گرایش داشتند .حسانبن مالک بحدلی و سفیانبن ابرد ،در سپاه عبدالملک ،و حمیدبن
حریث بحدلی و زهیربن ابرد از فرماندهان عمروبن سعید بودند .در نبردهای صورت گرفته،
ْ
هنگامیکه عمروبن سعید فرمانده خود را از خانواده ابوامامه انتخاب میکرد ،عبدالملک
حسانبن مالک بحدلی را برای مواجهه با او میفرستاد و هنگامیکه عمروبن سعید ،حمیدبن
ْ
حریث بحدلی را به فرماندهی میگمارد ،عبدالملک سفیانبن ابرد را به فرماندهی

 .62طبری.86/6 ،
 .62بالذری.02/7 ،
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میفرستاد 60.به بیانی دیگر فرمانده دو طرف نزاع همواره از کلبیها بودند و درنتیجه ،درگیری
دو سپاه تل فاتی از قبیله کلب برجای گذاشت .سرانجام شورش به پایان رسید و عبدالملک با

کلبیهای هوادار عمروبن سعید مماشات کرد 65و در فرصتی مناسب ،عمروبن سعید را به
قتل رساند .چون عمروبن سعیدبن عاص در کاخ عبدالملک گرفتار شد ،زهیربن ابرد و دیگران
وارد کاخ شدند تا او را نجات دهند ،ولی عمرو پیش از آن ،بهقتل رسیده بود.

66

با توجه به هواداری و حمایتهای بیدریغ قبیله کلب از بنیامیه ،باید در پی شناخت
چرایی حمایت سیاسی و نظامی حمیدبن حریث بحدلی و زهیربن ابرد از عمروبن سعیدبن
عاص برآمد .بر اساس رویههای قبیلهای به نظر میرسد این دو میخواستند با اعضای دیگری
خانواده خود رقابت کرده ،موقعیت برتری در حکومت اموی بهدست آورند؛ اما همین
رقابتها و کشمکشها ،موقعیتشان را فروکاست .از سوی دیگر ،عبدالملک به مالحظه قبیله
کلب ،ترجیح داد با آنان مسالمتجویانه برخورد کند تا تعارض و رقابتی در درون کلب شکل
نگیرد.
شورش عمروبن سعیدبن عاص ،احتماال آخرین حضور خانواده بحدل در دوره
عبدالملک باشد .به عبارت دیگر سکوت منابع درباره خانواده بحدل در رویدادهای پس از
سال سوم حکومت عبدالملک ،گویای آن است که بهمرور نقش این خانواده در تثبیت
حکومت عبدالملک به پایان رسیدهاست؛ بهویژه آنکه برجستهترین شخصیت آلبحدل،

حسانبن مالک در سال  71هجری بیمار شد و از دنیا رفت 67.این گزارش ابنکلبی که
عبدالملک پس از عیادت از حسانبن مالک ،در اشعاری که سرود ،دستان خود را پس از

 .60طبری101/6 ،؛ ابوالفرج اصفهانی.202/21 ،
 .65طبری 597/0 ،و .101/6
 .66طبری100-101/6 ،؛ ابناثیر ،الکامل فى التاريخ258-256/2 ،؛ نویری.112/21 ،
 .67صفدی.277/11 ،
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حسانبن مالک تهی دانست 68،میتواند جانبدارانه و مبالغهآمیز باشد.
بهنظر میرسد در پی درگذشت حسانبن مالک ،عبدالملک به شخصیت دیگری از کلب
از خانواده ابوامامه ،تکیه کرد .این فرد سفیانبن ابرد بود که نقش درخور توجهی در سرکوب
قیامهای بحرانزای این دوره داشت .حجاجبن یوسف ،والی عراق ،که بهرغم اقدامهای متعدد،
َ
َ
نتوانسته بود بر شبیب شیبانی (قیام 11-13ه) ،رهبر خوارج عراق ،فائق آید ،از عبدالملک
تقاضای کمک کرد و در پی آن ،سفیانبن ابرد کلبی از سوی عبدالملک مأمور شد سپاهی
چهارهزارنفری را فرماندهی کرده ،راهی عراق شود .نیروهای سفیانبن ابرد با کمک نیروهای
َ
حجاج ،توانستند شورش شبیب را سرکوب کنند 69.در این نبرد ،ف َروةبن َر ّیان ( َمصاد) کلبی از
ْ َ
َ
71
علیم غزاله ،همسر شبیب خارجی را بهقتل رساند.
طایفه بنی
ُ
َ
َ
ّ
حجاج در سال 13ه سفیانبن ابرد کلبی را برای سرکوب قطریبن ف َ
جاءة خارجی فرستاد.
سفیان و نیروهای شامیاش ،خوارج را تا ری و سپس طبرستان تعقیب کردند و بر او فائق

آمده ،به عمرش پایان دادند 71.همچنین در مواجهه با قیام ابناشعث (85-37ه) که یکی از
تهدیدهای جدی دوره اموی بود ،سفیان با دستههای شامی که در اختیار داشت ،به یاری
حجاج در بصره شتافت و موفق شد مخالفان را درنبرد زاویه ،عقب براند .در این نبرد ،سفیان

فرمانده سوارهنظام حجاج بود و در پیروزی نقش چشمگیری داشت 72.برسرهم میتوان گفت
فرماندهان کلبی که از خانواده ابوامامه برآمده بودند ،به شخصیتهایی مورد اعتماد و
تأثیرگذار دوره عبدالملک تبدیل شدند و توانستند با حمایت نیروهای کلبی و دیگر نیروهای
شامی ،شورشها در عراق را فروبنشانند تا تهدیدی قدرت آلمروان را متزلزل نکند.
 .68ابن کلبی.625/2 ،
 .69خلیفه172 ،؛ بالذری28-27/8 ،؛ طبری 259/6 ،و  266و .268
 .71ابنکلبی.581/2 ،
 .71خلیفه172 ،؛ بالذری028/7 ،؛ طبری.211-219/6 ،
 .72خلیفه181 ،؛ بالذری202/7 ،؛ طبری.202/6 ،
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باری ،با مرگ حسانبن مالک ،نقش خانواده بحدل در دوره عبدالملک کاسته شد و
بهجای او سفیانبن ابرد تا سالهای پایانی حکومت عبدالملک ،در کنار والی او در عراق
مشغول سرکوب شورشها بود .این گفته ابن اثیر که سفیانبن ابرد در زمان خود ،رهبر قبیله
کلب بود ،احتماال مربوط به همین مقطع تاریخی است.

72

نتیجه
در این مقاله ،عصر بحران جانشینی ،انتقال قدرت از شاخه سفیانی به شاخه مروانی و تثبیت
قدرت در آن به چند دوره تقسیم و هرکدام جداگانه بررسی شدهاست .دوره اول دوره برقراری
روابط خویشاوندی میان حاکمان اموی و رهبران قبیله کلب بود .ازدواج معاویه با میسون
دختر بحدل ،موقعیت این خانواده را ارتقا بخشید .نخستین حضور گزارششده این خانواده را
میتوان در نبرد صفین (61ه) مشاهده کرد که در آن هنگام در سطح فرماندهان میانرده،
ظاهر شدند .در حدود سال 54ه بحدلیان در کنار ولیعهد جوان ،در لشکرکشی به قسطنطنیه
شرکت داشتند .حضور جدی شخصیتهای خانواده بحدل را میتوان از دوره خالفت یزیدبن
معاویه به بعد ،مشاهده کرد .در این دوره سه جند از پنج جند شام (قنسرین ،اردن و فلسطین)
و همچنین ریاست شرطه دمشق سپردۀ برادرزادگان میسون بود .نقش شخصیتهای بحدلی
در انتقال قدرت از یزید به معاویه دوم نیز قابل انکار نیست؛ بهویژه آنکه جانشینی یکی از
فرزندان یزید ،میتوانست موقعیت قبیله کلب را در نظام سیاسی اموی حفظ کند.
پس از وفات معاویه دوم که دوره بسیار کوتاهی داشت ،شرایط در شام به نفع ابنزبیر
تغییر کرد و فقط یکی از جندهای شام (جند اردن) ،به رهبری حسانبن مالکبن بحدل در
برابر این خیزش مقاومت کرد .امویان و قبایل هوادارشان در جابیه اردو زدند تا برای آینده نظام
اموی ،همسخن شوند .برخی گزارشها بهوضوح نشان میدهد قدرت حسانبن مالک در
جابیه در آن دوره در باالترین حد بودهاست .رایزنی حسانبن مالک با سران دیگر قبایل و
 .72ابن اثیر.221/1 ،
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نارضایی آنان از خردسالی خالدبن یزید ،او را به این نتیجه رسانید که گزینه شایسته در این
مرحله مروانبن حکم است و ازاینرو با انتقال قدرت به مروان مشروط به آن که خالدبن یزید
جانشین مروان باشد موافقت کرد .احتماال بحدلیها به دوره مروان پیر ،بهعنوان دوره گذار
مینگریستند و پس از مروان برای بازگرداندن قدرت به خالدبن یزید برنامه داشتند.
شرایط بهگونهای پیش رفت که حسانبن مالک احساس کرد خالدبن یزید از عهده کار
برنخواهد آمد و پس از مروان نمیتواند دربرابر خاندان مروان مقاومت کند و ازاین رو نه تنها
با درخواست مروان مبنی بر انتقال جانشینی از خالدبن یزید به عبدالملکبن مروان موافقت
کرد ،بلکه خود نیز گامهایی در این مسیر برداشت .در دوره عبدالملک عالوه بر بحدلیها،
خانواده ابوامامه که نسبت خویشاوندی بسیار نزدیکی با خانواده بحدل داشتند و از همان
طایفه بودند (نمودار ضمیمه) به سطوح عالی سیاسی نظامی راه یافت .این دو خانواده در دوره
عبدالملک همچنان دست برتر را در میان قبایل حامی اموی داشتند .سرکوب قبایل قیسی
حامی ابن زبیر که در قرقیسیا پناه گرفته بودند در سال  35هجری یا پس از آن و همچنین
سرکوب رقیب سیاسی عبدالملک (عمروبن سعیدبن عاص) در دمشق و در سال  31هجری
با حضور نیروهای کلبی و شخصیتهای هر دو خانواده صورت گرفت.
با وفات حسانبن مالک در سال 14ه نقش بحدلیها کمرنگ شد و اعضای خانواده
ابوامامه ،بهویژه سفیانبن ابردبن ابیامامه ،به عالیترین سطوح نظامی راه یافتند و همانند
بحدلیها ،سیاست تثبیت قدرت عبدالملک را دنبال کردند .کانون بحرانهای این دوره ،عراق
بود؛ ازاینرو سفیانبن ابرد با چندهزار نیروی شامی اعم از کلبیها و دیگران عازم عراق شد تا
از حجاج دربرابر تهدیدهای پیش رو حمایت کند .نخستین حضور مؤثر سفیانبن ابرد ،در
سرکوب قیام شبیب خارجی (77-13ه) در عراق ثبت شدهاست .سفیان در سال 13ه
سرکوب قیام قطریبن فجاءه از دیگر قیامهای خوارج را در دستور کار خود قرار داد .همچنین
سفیانبن ابرد در سرکوب شورش ابناشعث (85-37ه) ،که از شورشهای بنیانبرانداز دوره
اموی بود ،نقشی فعال داشت .بدین ترتیب میتوان مالحظه کرد که اقدامات خانواده ابوامامه
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و بهویژه سفیانبن ابرد برای تحکیم پایههای حکومت عبدالملک تا اواخر دوره عبدالملک (د
33ه) ادامه یافت.
ضمیمه

َ
نمودار طایفه بنیحارثة بنجناب و دو خانواده بحدل و ابوامامه از قبیله کلب
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طائف ،مکتبة الصدیق ،بیتا.

نقش قبیله کلب در بحرانهای سیاسی دوره اموی 62/
همو ،الطبقات الکبری ،به کوشش محمد عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیه7114 ،م.
ابنعدیم ،عمربن احمد ،بغیة الطلب فى تاريخ حلب ،به کوشش سهیل زکار ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا.
ابن عساکر ،علیبن حسن ،تاريخ مدينة دمشق ،بیروت ،دارالفکر7075 ،ه.
ابنکلبی ،هشامبن محمد ،مثالب العرب ،به کوشش نجاح الطائی ،بیروت ،دار الهدی7071 ،ه.
همو ،نسب َم َعد و الیمن الکبیر ،به کوشش حسن ناجی ،بیروت ،عالم الکتب7045 ،ه.
ابوالفرج اصفهانی ،علیبن حسین ،االغانى ،به کوشش مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،دار
احیاء التراث العربی7075 ،ه.
ّ
ابوحنیفه دینوری ،احمد ،االخبار الطوال ،به کوشش عبدالمنعم عامر و جمال الدین شیال ،قم ،منشورات
الرضی7633 ،ش.
ابوحیان توحیدی ،علیبن محمد ،البصائر و الذخائر ،بهکوشش وداد قاضی ،بیروت ،دار الصادر7071 ،ه.
بکری ،عبداللهبن عبدالعزیز ،معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع ،به کوشش مصطفی سقا،
بیروت ،عالم الکتب7046 ،ه.
بالذری ،احمدبن یحیی ،انساب االشراف ،به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت ،دار الفکر،
7113م.
دینوری ،احمدبن مروان ،المجالسة و جواهر العلم ،به کوشش مشهور حسن سلمان ،بحرین ،جمعیة التربیة
االسالمیة7071 ،ه.
شهابی ،قتیبه ،معجم دمشق التاريخى ،منشورات وزارة الثقافه فی الجمهوریة العربیة السوریه ،دمشق،
7111م.
صفدی ،خلیلبن ایبک ،الوافى بالوفیات ،بیروت ،دار النشر7047 ،ه.
طبری ،محمدبن جریر ،تاريخ االمم و الملوک ،به کوشش ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث ،نوبت
دوم7131 ،م.

َّ
مبرد ،محمدبن یزید ،المقتضب ،به کوشش امیل یعقوب و حسن محمد ،بیروت ،دار الکتب العلمیه،
7044ه.
مسعودی ،ابوالحسن علی ،التنبیه و االشراف ،به کوشش عبدالله الصاوی ،قاهره ،دار الصاوی ،بیتا.
َ
ِمنقری ،نصربن مزاحم ،وقعة صفین ،قم ،مکتبة آیة الله المرعشی7046 ،ه.
نویری ،احمدبن عبدالوهاب ،نهاية االرب فى فنون االدب ،قاهره ،وزارة الثقافه و االرشاد القومی ،بیتا.
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