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های اعتقادی و بررسی مواجهه نظامی قبیله کلب با جنبش
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 چکیده 
امیه با کاربست آن حکومت امویان  که بنی  بود  به قبیله  نظام اجتماعی سیاسی عرب بسته

یمنی   قبایل سروری گسترده، ادعای کلب باقلمروبنی ، بین قبایل شامدر   .داد لیتشکرا 
و  سیاسی  پیمان  بنی  و  با  وفادارترینخانوادگی  به    و   شد   ل یتبدامویان    هواخواه   امیه، 

ساخت. همچنین تالش برای    های حکومت اموی را استوار صفیّن، پایه  باجانفشانی در
زد. را رقم  امویان  گسترش حکومت  ،هاآنفرهنگی    و  کمک نظامی  یزید و  ولیعهدی

پاسخ    سؤالاین    به  یتحلیل  و   یتوصیف  رویکرد  کوشد بارو میاساس پژوهش پیشبراین
 سیاسی  هایچالشهای اعتقادی و  مواجهه با جنبش   ی کلب درکه عملکرد قبیله  دهد

بود و   امویان چگونه  های ضدّاموی چه  سرکوب جنبش  در  لهیقب  نیااقتصادی دولت 
 نقشی داشت؟ 

نشان یافته نقش  ترینمهمدهد  می  های پژوهش  نظامی عرصه  کلبیان، عملکرد  آفرینی 
چراکه بخشی از    ،بود  هاآن ی  ا قبیله  مصالح   ها و از هواداری ایدئولوژیکی، سنت  متأثر

سیاسی ـ  همچنین    های اعتقادی و دادند. سرکوب جنبشمی  سپاهیان اموی را تشکیل
با پیروان مذاهب، قبایل رقیب و  در  های سیاسی مخالف امویان  گروه   اقتصادی، ستیز 

کارویژه  یگستره  اسالمی  قبیلهخالفت  بود   ی  دوره  این  در  در  طوریه  ب   کلب  که 
ی اوج  دورترین مناطق، حضوری اثربخش داشتند. نقطه  های خارج از شام و گرکشیلش

مصر و    در  اهل ذمهاعتراضات اقتصادیِ      پیکار باورمندانه با  توانرا می   آنان  مشارکت
  یهاشورش خیزش مردم مدینه و    ،علی  بن   پیروان زید قیام    ،از مرکز خالفت  نقاط دور 

 خوارج و زبیریان در سراسر قلمرو اموی دانست. 
 . شامخالفت،  کلب، جنبش، امویان، بنی :هادواژه یکل
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 شگفتار یپ
نظربدون    اسالم  خیتاربررسی   امکان  در  قبایل  جایگاه  و  نقش  بویژه  گرفتن  نیست  پذیر 

  با آگاهیامیه های سیاست و حکمرانی باشند. بنیقبایل قدرتمند بخشی از جریان کهیهنگام
ساخت. در اهمیت موضوع    را استوار  حکومتش   و  شد  پیمانهم  یمنی  قبایل  با  اصل،  این  از

نسبت به تحوالت عصر    هاآنی کلب برترین حامی امویان بود که مواضع  همین بس که قبیله
 درنظر  بدون  تاریخ امویان  تحلیلِ  کهیدرحال   ،است  محققین قرارگرفته  موردتوجه   اموی کمتر

 قلمروی   بودن و   یمنی   ادعای  با   کلبیان  درواقع  .نیست  ریپذامکان  قبیله،  این   قداماتا  گرفتن 
  پیرامون  جامعه  بر   را  بسیاری  تأثیرات   و   بودند  رقیب بی  قدرتی   خویش،   راهبردی  و  گسترده
  کسب  برای  رقابت  در  معاویه  رون ی ازاگذاشتند.    اسالمی  نوپای  جامعه  ازجمله  خویش 

  تثبیت   و  تأسیس   تا در   شد  کلب   قبیله  پیمانهم  عرب،   قبیلگی  تعصب  از   آگاهی  با  خالفت،
های  ها و قیامبرخوردار شود. پس از برقراری حکومت نیز شورش   هاآن  پشتیبانی  از  دولتش 

انگیزه با  به لطف  بسیاری  امویان صورت گرفت که  های اعتقادی، سیاسی و اقتصادی ضدّ 
بنیهم به شدّت سرکوب    ازجملهامیه  پیمانان  پژوهش این است که    سؤالشد. حال  کلبیان 

دولت  سیاسیـ  اقتصادی    هایچالش های اعتقادی و  جنبشی کلب در مواجهه با  عملکرد قبیله
های ضدّاموی چه نقشی داشت؟ نگارنده  امویان چگونه بود و این قبیله در سرکوب جنبش

مخالفان دولت اموی را با   ب در مواجهه باکل تالش دارد رویکرد قبیله سؤالدر پاسخ به این 
بیان نماید ضمن  شیوه در برخی موارد از تحلیل تاریخی غافل    نکه یای توصیفی و تحلیلی 

است. نیز    نمانده  پژوهش  آنفرض  دولت  بر  هرچند  که    های ظرفیت  تمام  از  امویان  است 
  کلب   یقبیله  ولی  نمود  استفاده  خویش   اهداف  به  رسیدن  سیاسی، نظامی و اجتماعی قبیله برای

بیشترین بهره را    دیگر،  قبایل  با  باورهای خود و در جهت مصالح قبیله و رقابت  برهیتکبا    نیز
 برد. امویان از دولت
  حتی   العربی  التاریخ  فی  و دورها  کلب  قبیلة»  ارشد  ینامهزمینه، پایان  ن یدر ااثر    ترین مهم

است    بغداد  مستنصریه  دانشگاه  در  هـجری1414  شده در سالارائه   « الشامفی   العهداألموی  نهایة
  دیگر  های پژوهش .  است  بوده  ی کلبقبیله  از  اطالعات  برخی  آوریجمع  که فقط درصدد

  و   علی   بن   دیز  ی »قیاماند، مانند مقالههای این دوره را پوشش دادهموردی قیام  صورتبهنیز  
  تحقیقی   نبود  بنابراین در؛  در مبارزات ضداموی«   آن  تأثیرات  و  شکست  اسباب  و  زید  بن   ییحی

  دیجیتال، زوایایی  منابع  از  استفاده  و  هاکتابخانه  به  مراجعه  کوشد بامی  حاضر  مستقل، پـژوهش 
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ی  دوره  اجتمـاعی  سیاسـی   تحـوالت   بـر  کلب  یقبیله  تأثیرگـذاری  و  ناپیدا از نقش تاریخی
 آشکار سازد.  امویان را

 قبیله کلب معرفی ـ  1

  مشهورترینین دلیل است که  به ا  عرب  قبایل  در میان  بلْکَ  یقبیلهی  ویژه  جایگاه  و  اهمیت
بی  است  ه ضاعَقُ  شاخه   ترینبزرگ  و   آن  از   شناسان نسب  از   بسیاری  .(1/203  تا: )یعقوبی، 
  قحطان،   و  عدنان  کنار   در   ار   قضاعه   خلدونابن  اند و کرده  تعبیر  1عرب   م اجِمَجَ  از   یکی   عنوانبه

  بودن   عدنانی  یا  قحطانی  در  باوجود مناقشه  .( 296/ 2:  1988خلدون،  )ابن   کندمی  ذکر  جداگانه
ی امویان  در دوره  قضاعه  بودن   جنوبی  قول  رسدمی  به نظر  (2/507تا:  اوبنهام، بی )  انیقضاع
:  1973باشمیل،)  است  برآن  مویدی  قضاعیان  دانستن   قحطانی  در  من یاهل    تواتر  و  باشد  ارجح

  بودند که  (یمن )  عربستان  وابسته به جنوب  قبایل  و کلب مجموعه  قضاعه  ترتیببدین   .(151
  بن  حلوان  بن   تغلب   بن   هم فرزند وبره  کلب.  کردندمی  منتسب  یعرب  بن   خود را به قحطان 

می  قضاعة  بن  الحاف کلبی  او  نسل  به  که  اولین   .(130/ 11:  1382)سمعانی،    گوینداست 
های بزرگ  که با تکثیر فرزندانش طایفه   شده استثبت    2السباعیبن وبره در واد  حضور کلب 

بادیهکلبی در مناطق مرکزی شبه نُفود و جَناب و جنوب    انندی شام مجزیره مثل صحرای 
حتی بیابان سماوه به دلیل حضور    .( 164/ 2و1/24تا:  بی  )بکری،  گرفت  سَماوه و عَرْعَر شکل

  تجاری   کلبیان در پی روابط   .(3/245  :1995حموی،  )  ی کلب معروف گردیدماوهبه س  هاآن
قبایل دیگرحکومت   با با  نزاع  و  طبیعی  منابع  فقر  به هجرت  های شمالی،  مناطق    به  مجبور 

  داخلی نواحی سمت به... و  بَلّی و قضاعه مثل بَهراء  قبایل به همراه برخی از و تر شدندلیشما
  ها آنبسیاری از    .(2/476تا:  )اوپنهام، بی   کردند  حرکت  (امروزی  اردن  و  سوریه )  عراق و شام

طبری،  داشتند )میالدی در حِیره مستقر بودند و با حکومت مُناذره رابطه    و ششمدر قرن پنجم  
( و برخی طوایف دیگر هم در سرحد مرزهای شام با حکومت غَسانیان ارتباط  2/213:  1976

غرب  قرن ششم کلبیان در مناطق مهم شمال  انه ی در م  .( 1/50: تابکری، بی)  بودندبرقرار کرده  
سرزمیندُومة  ازجملهجزیره  شبه صاحب  و  گرفته  بدست  را  قدرت  تبوک،  و  های  الجندل 

 
: 1414منظور،  باشد.)ابن  شرف  و   عزت  آنها  برای  پدرند که  یک  پسران  یهمه  و   عرب  سران  عرب،  ـ جماجم  1
  هستند  انسان به نسبت سر و  جمجه منزله به که شودمی  گفته «جماجم»  آنها به جهت این از (12/110و 3/289

 (7/334: 1968اند.)جوادعلی، بوده پیشااسالمی  یدوره اصلی  قبائل از که معنابدین
 ( 5/343: 1979حموی، کوفه )ـ صحرایی در نزدیکی  2
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غرب  شمال بر مناطقفراوان و حتی تجارت و صنعت بودند. تسلط کلب  یهاآبحاصلخیز، 
الجندل اقتدار خود را  شت لکن پس از اسالم با فتح دومةجزیره تا ظهور اسالم ادامه داشبه

قسمت  رفتهازدست به  دلیل  به همین  و  در  دیدند  و  های درونی صحرای شام کوچ کردند 
روم، جای مرزهای  تا  آن  از  باالتر  و  تدمر  دمشق، حلب،   :Webb,2021)گرفتندشهرهای 

پیمان هم بودند و شام در وسیع ایهمقارن با طلوع اسالم مالک سرزمین  هاآن( بنابراین 3/75
  آفریقا،  شمال   به   امیه بنی  ضعف  از   هجری پس  دوم  قرن  درحکومت اموی گردیدند لکن  

کردند  مصر  بالد  و  قسطنطنیه  خلیج به .  کوچ  کلبی   الزم    موقعیت  حسب به  هاذکراست 
مستقر    هایطایفه  رون یازابودند؛    متأثر  خویش   اطراف  اقوام  و  هاسرزمین  خود از  جغرافیایی
به علت نزدیکی به محل    ، ازآنپس قبل از اسالم و اندکی    جزیرةالعرب،  شمال  و  در مرکز

همجواری،  می  بُت  پرستان،بت سبب  به  دیگر  طوایف  برخی  و    یکارگرپرستیدند 
  دین  به  ،رومیان و  ( با غَسانیان727:  1992عبدالبر،  ابنتجارت )( و  2/520:  1988خلدون،  ابن )

 .شده بودند  وارد نصرانیت
و سپس    رویی دامداری و زندگی کوچپیشه  برهیبا تککلب    یاز بُعد اجتماعی نیز قبیله

شد و باالخره به زعامت قضاعیان رسید.    مستقل  قضاعة  قبایل  دیگر  جمعیتش از   زیادشدن  با
 یک  زیر  را  قضاعه  قبایل  توانست ،  جناب  بن   ری زه   شخصیت کلبی قبل از اسالم،  ترینمهم

:  1996؛ برو،  35:  1961)سجستانی،    براند  حکم  زمانهم  قضاعه  و  کلب   بر  و  جمع کرده  پرچم
دَجلة  در  همچنین   .(210 میسون  بن   صدر اسالم  معاویه(  قنافه کلبی، جدّ اعالی   در   )همسر 

  این قبیله دارای مردانی  .(2/596:  1988کلبی،  )ابن   فرمانروایی داشت   تبوک  و   دومةالجندل
 از   و  کرده  تجربه  را  جنگ  دویست  بربالغ  جناب  بن   زهیر  کهیطوربه  ،بود  باکبی  و  جنگجو

مردم  .(250:  1942)بغدادی،    بود  هاآن  جسورترین    للخیل   أربطنا »  شعار  با  کلب  همچنین 
  داشتند   ادعا  و  کرده  معرفی  بخشنده  و  سوارکار  را  خود  (217/ 2:  2004)همدانی،    « للِنیل  وأبذلنا

  قتال   و  جنگ  در  نکهیمگر ا  نکرده بود  طلوع  هاآن  بر  خورشید  چراکه  « اندصبح  جوانان»  که
 . (109: 1980)غندجانی،  بودند

 کار آمدن و تثبیت امویان کلب در روی ـ عملکرد بنی 2

نفوذ و  گستردگی مناطق تحت  قومی،  عصبیت  بر  باتکیه  کلب  یگفته قبیلهطبق مطالب پیش 
  در ارتباط بود که    شام سرزمین   در  مهم  حوادث و  رخدادها  از   بسیاری  منشأ  ،اندیشیمصلحت

ی نخست  دو سده  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  در  تأثیرگذار  و   فعال  عنصری  به  امیهبنی  با  عمیق
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بدل نوپای    حاکم   نی ولا  عنوانبهمعاویه    شد.  هجری  کهامودولت  زیرکی    ی،    تمام  ازبا 
طقطقی،  ابن )  ،بردیم  بهره  خود  سیاسی  اهداف  به  دنی رس  یبرا  ش ی خو  رامونی پ  یهاتی ظرف

  ،شام منطقه  یاجتماع   و  یاقتصاد  ،یاسی س  های عرصه  درقبایل   نقش ( با آگاهی از  143:  1367
  یپبا    رون ی ازا.  سازد  استوار  را  حکومتش   هایپایه  دی کوش   و   دگردی  رومندی ن  لیقبا  مانی پهم

  قدرت  و  نفوذ  از  توانست  ، ن ی راشد  یخلفا  عصر  اواخر  در  به نیروی رو به رشد کلبیان   بردن
تثبیت  بشان  حکومت   طول  درنیز    یامو  حکام  گرید.  برد  بهره  دولتش   س یتأس  در  هاآن رای 

  اعتماد ترین و وفادارترین قبیله  مخلص   عنوانبهموقعیت و رسیدن به اهداف خویش به کلبیان  
خلکان،  )ابن  نکرد  دیی تأ را  ه یّ امیبن  یکس   کلب   مانند  شود؛ یم   گفته  که  یجائ   تا   کردند  ه ّیتک   و

1994  :7/108) . 
ن،  ای ع ی ش  .بود  متفاوت  انیامو  سلطنت  با  مواجهه  در  یاسالم  جامعه  کردیرو  زمان  ن یدر ا 

گروه .  دانستندیم(  ع)تی باهل  ین ی د  و  یاسی س   حقّ  را  حکومت  که  بودند  انیامواصلی    رقیب
اعتراض به تبدیل خالفت به سلطنت و    ضمن   داشتند و  ن ینخست   یخلفا  به   ش یگرا  دیگر نیز

  ی هاسنت   از  خارج را    حکمرانی بوده و آن  از   سبک   نیا  موروثی کردن خالفت، مخالف 
 بودند  هاآن  مانانی پهم  و  یامو  حکومت   طرفداران  در مقابل این دو گروه  .پنداشتندیم   یاسالم

: 1392)طقوش،    دندی کوش ی م  آن  تیتقو  در  بلکه  نبودند  یناراض   یامو  سلطنت  از  تنهانه  که
  آوردن بدست  یبرا  لکن   ، داشت  ی خاص  کردیرو  گروه  سه  هر  با  مواجهه  در  هیمعاو  .(33

 یبرابر  و  یبرادر  تقوا،  ن یگزیجا  را  ییگرالهی قب   و  یعرب  تفاخر  ش،یخو  با  همسو  لیقبا  تیحما
 . (55/91و  54: 1376)وکیلی،  نمود

ی پدید نظیربی  مقتول، فرصتهمسر کلبی خلیفه    نائله،  با اقدام به موقعِدر پی قتل عثمان،  
؛  16/485:  1994  اصفهانی،اش )شدهاو با فرستادن پیراهن خونین خلیفه و انگشتان قطع   .آمد
 حدود کهیطوربه  ،برداری معاویه را ایجاد کردی بهره( به شام زمینه567/ 2:  1988کلبی،  ابن 

 در کنار معاویه بجنگند  دریا  و  خشکى  در   عثمان  قاتالن  با  یادکردند  سوگند  نفر،  هزار  نجاهپ
اعتقادی    خونخواه خلیفه،  عنوانبهدرواقع معاویه با معرفی خود    .(14/40تا:  الحدید، بیابی)ابن 

؛ ولهاوزن، 32: 1404منقری، ) دانستند،میزد که مردم شام او را جانشین خلیفه مقتول را رقم 
دولتش را پذیرفتند و عماًل عثمانی مذهب محسوب    مشروعیت  رون یازا(  129و    70:  1968
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هجری(، قبایلی مثل  18حدودشام )کارِ معاویه در    یدر ابتدارسد  می   به نظربنابراین    1شدند. 
او را والی خلیفه    نکهی ااشرافیت و طبق تعصب عربی حامی او شدند ضمن    یهیبر پاکلب  

  جاد یامعاویه را    شدن  فهی خلهجری( بستر اعتقادی برای  35مرگ عثمان)  نکهی ادانستند، تا  می
( و این عقیده که جانشین  72:  1968ولهاوزن،  شام )معاویه در    یضد علو. البته تبلیغات  کرد

 د را نباید در رسیدن به خالفت او نادیده گرفت. پیامبر)ص( باید از قریش باش
بود که در اشعار   چنانآنکلب ـ بنی ازجملههرحال رسوخ این اعتقاد در میان شامیان ـ به

؛ مرزبانی، 143/ 15:  2000  )صفدی،  دانستندخود، انتساب به عثمان را برترین افتخارات می
همچنین اولین نمایش این اعتقاد در صفین بود، جایی که مردم شام با ضمیرهایی    .( 70:  1343

های  گزارش  .(77:  1968)ولهاوزن،    مطمئن و با باور به حقانیت معاویه به صحنه آمده بودند
بیشتر از دیگر قبایل   کلبیان  وفاداری و یفشانجان، حاکی از  مسئلهموجود ضمن تأکید براین 

در قالب    هاآن  ایستادگی  و  شجاعت  جانبازی،  کهیطوربه(  5/2179:  1976عدیم،  ابن است )
کارزار شعراء و فرماندهان کلب در رجزهای    ن ی در ااشعار و خاطرات منعکس شده است.  

عراقی برابر  در  ناموس  از  دفاع  به  را  افرادشان  فراخواندهخود،  ،  ( 375:  1404منقری،  )  ها 
( و با اعتقاد راسخ  2/466:  1996بالذری،  کرده )خواندن تحقیر  لی)ع( را با ترابی  طرفداران ع

توان دلیل این حمایت  البته می  2پرداختند.ها عراقی   هجو و نکوهش  به ناحق بودن علی)ع( به
پیشینه در  را  امویان  ثبوت دولت  برای  قبایل شام  سایر  و  تاریخی  سرسختانه کلب    ها آنی 

بزرگ روم    امپراتوریدوران کهن حلقه وصل دو    عراق از  جست چراکه دو سرزمین شام و
ی رومیان  گونه که شامیان بیشتر تحت سلطهو فارس بوده و همواره باهم در رقابت بودند بدین 

ی فارس بودند. نشاندهها ـ مانند مناذره ـ بیشتر دستبوده ـ مانند حکومت غسانیان ـ و عراقی

 
-قائل به نقص(  ع)امیرالمومنین  برای  و   غلوکرده  عثمان  محبت  مذهبان( افرادی بودند که درعثمانی )  هیعثمانـ    1

  مگر   کردند  بیعت  علی   با  انصار  شد،  کشته  هنگامی که عثمان: »نویسدمی   ( طبری7/16:  1379اند.)عسقالنی،  
  پیمان  هم معاویه با و  رفته شام  ( اکثر این افراد به429 /4 :1976.)طبری، «بودند آنها که عثمانی  از کمی  تعداد

(  16/420:  1994دانستند.)اصفهانی،  هاشم مقدم داشته و شام را برتر از مدینه می امیه را بر بنی شدند لذا بنی 
  با   بیعت  با گرایش به معاویه از  که  بردنام می   شام  اهل  و   زبیر  ،طلحه  ،عایشه  هوادارانجاحظ نیز عثمانیه را  

البته باید در نظر داشت که جاحظ از نزدیکان دستگاه عباسی بود [(.12:  1991جاحظ،  )زدند.  سرباز(  ع)على 
داشت،   شاید بتوان گفت این فرقه که رنگ وبوی سیاسى ] و احتمال دارد که عثمانیه را ضدّامویان نگاشته باشد

االتباع بودن علی)ع( به خالفتشان بود که با ارائه نظریه واجب  بخشی مشروعیت   براى  امیهبنى   گاهدست   ساخته
 (5/13: 1369شد.)میرشریفی،  بعنوان خلیفه چهارم از سوی احمدبن حنبل برچیده

 (375:  1404)منقری، .شدند گمراه سپردند، ابوتراب فرمان به سر که نزاربنى ـ  2
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نمی اجازه  رقابت  حس  این  ملذا  قبایل  که  استقر  داد  منطقه  ن یدر  در  دو  استراتژیک  ی 
های  بینیم که قبایل شامی سیاست یکدیگر قرارگیرند. پس می  پرچم  ریزسیاسی    یهاعرصه

از شیوه پادشاهی روم، با منش    ذهنی سابقه    بر اساس و    پسندیدندامیه را میبنی  یضد عراق
 . ندمعاویه سازگارتر بود یگونه سلطنت

)ع( از قبیله کلب گزارشی ثبت نشده است و  امام حسن برخالف صفین در ماجرای صلح  
کلبی    آورانجنگ  طورقطعبهبسا عدم وقوع نبرد از سوی دو طرف دلیل آن باشد یعنی  چه

ی ابراز وجود مهیا نشد. در حقیقت  صفین ـ حضور داشتند ولی عرصه  مانندبهدر سپاه معاویه ـ  
اندیشید،  امام)ع( به فکر تثبیت جایگاه خود در شام بود و به حکومت می  معاویه با قبول شروط

 امیه تقویت کنند.کردند ارتباط خود را با بنیها سعی  جریان کلبی  ن ی ازاپس  رون یازا
بنی  از  امویان  بردندکلب  بزنگاه دیگری که  ماجرای  بهره  درواقع    ولیعهدی،  بود.  یزید 

پیوندهای سیاسی خود را با امویان    ،مادر یزید( از معاویهکلب پس از طالق میسون کلبی)بنی
یزید را در کودکی به میان قبیله خود بردند ولی برای حفظ جایگاه درباری،    ها آننگسستند.  

معاویه حاضر می او را در کاخ  از چندگاهی  همچنین    .(4/126:  1965أثیر،  )ابن   کردندهر 
والیت به  معاویه  تصمیم  اجرای  قبیله  عهدیهنگام  فروگذار    ییزید،  تالشی  هیچ  از  کلب 

  تنهانهکه  چرا  دبرنتافتن   را  هیمعاو  اقدام  ن ی ا  ن ی تابع  و  صحابه  بزرگان  از  یار ی بس  قتیدر حق نکرد.  
وراثتی از پدر به پسر  صورتبهبراساس اصول اسالمی نبود بلکه روال رهبری قبیله هم لزوماً 

لکن   بای کلب نبود  نظام  تأثیر  ها  )  از   قبل  یپادشاه  هایاز  و    (134:  1968ولهاوزن،  اسالم 
دو بزرگ    رون یازا  1،شدندی م  محسوب   یحکومت  خانواده   یع ی طب  انی حام خویشاوندی با یزید،  

و پس از    کردند  تالش   اریبس  دیزی  یبرا  ستاندن  عت ی ب   در  بحدل   بن  ث یحر  و   مالک  کلب،
 . ( 5/2197  :1976عدیم،  )ابن   ندکرد  یهمراه   هجری(50)  هیقسطنطن  نبرد، او را در  ولیعهدی
  )بالذری،   کرد  عتی ب  دیزی  با  هیمعاو  از  پس   که  بود  یکس اولین    کلبی  مالک  حسان بن همچنین  

که نشان    شده استاشعاری هم در حمایت یزید از سوی شعرای کلب سروده    .(4/63:  1996
تا:  ؛ بغدادی بی558-2/557:  1988کلبی،  )ابن   از اوست  جانبههمهی کلبیان و حمایت  از عالقه 

خالفت معاویه و یزید بیانگر آن است که    ه بین عملکرد قبیله در مواجهه باالبته مقایس  .(349
خالفت اسالمی از او حمایت کردند و در   در چارچوبقانیت معاویه  کلب با باور بر ح مردم  

 
تا: کلبی، بی )ابن.  بود  ـ  بَْحدَل  بن   مالِک  ـ  کلب  یلهیقب  میزع  خواهریزید حاصل ازدواج معاویه با میسون،  ـ    1

50) 
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ی ذهنی  زمینهیزید به پیش   ولیعهدیاهالی عراق ایستادند ولی در مورد    ازجملهمقابل دشمنان  
دینی سلطنت حاکمیت  از  فارغ  و  پایه  1گرا  بر  که  کردند  و  رجوع  نظم  و  قبیله  مصالح  ی 

 . ( 57و56: 1968)ولهاوزن،  استوار بودپذیری از حکومت اطالعت
  ی قبیله  سوارکاران  و  نظامپیاده  فعال  مشارکت  و  دفاع  لطف  به  امویان،  دولت  نکهیاحاصل  

بودند، رشد    امیهبنی  کنار  در  خود  باورهای دینی ـ سیاسی و منافع قبیلگی  راستای  در  که  کلب
  در   تنهانه  اموی  خلفای  مدافع  اصلی  نیروی  کلب به ترتیب بنی نمود و تثبیت گردید و بدین 

مردمان    عملکردشد. با این مقدمه در ادامه به واکاوی    تبدیل  خالفت  یگستره  در  بلکه  شام
متأثر از عوامل اعتقادی، سیاسی و اقتصادی خواهیم    یضد اموهای  ی کلب نسبت به قیامقبیله

 پرداخت.

 یامو ضدهای فع قیامامنیتی ـ نظامی و د هایچالشکلب در ـ عملکرد بنی 3

 ی اعتقاد هایجنبش با   کلببنیـ رویارویی   1ـ   3
اشرافیت،    ل ی به دلامّیه باال گرفت و معاویه  ع( بود که کار بنیحسن ) امام  پس از ماجرای صلح  

لکن   (127:  1968ولهاوزن،  قرارگرفت )تعصب عربّیت و خالفت مورد پذیرش قبایل شام  
رو  ، ازاینندمقبولیت و نفوذ سیاسی برخوردار نبوداز    جهان اسالمدر دیگر مناطق  امویان هنوز  

برهه از تاریخ همچنان    ن یدر ا.  ندای از سوی خوارج و شیعیان روبرو شدبا اعتراضات پراکنده
بنی به حقانّیت  با باور  به سیطرهکلبیان شام  ی سیاسی امویان در  امیه در درجه اول و تمایل 

با مخالفان  در تمامی صحنه   ه دوم،مرتب  نبردهای نظامی در صف اول مبارزه  های سیاسی و 
داشتندامویان   که    قرار  زمانی    را  یزید  خالفت   اسالمی،  ی جامعه  از  اعظمی   قسمتبویژه 

است. منصب خالفت  بر  ناحقّ  به  او  داشتند که  اعتقاد  اساساً  و  این  نقطه  برنتافتند  ی عطف 
)ع( بر علیه یزید است لکن گزارش دقیقی از نقش کلبیان در  یبن علها، قیام حسین  جنبش

چراکه اکثریت لشگر حاضر در کربال را کوفیان تشکیل  سعد در دست نیست    عمر بن سپاه  
  عنوانبهبن سُلیم  دادند و حضور قبایل شامی دور از ذهن است. البته منابع متأخر از بَحدلمی

برده نام  کلبی  کهتنها  امام)ع(  اند  با  مستقیم  رویارویی  انگشتانگشتری  طمع  به  ،در    آن   ، 
طاووس،  )ابن   کشته شد  مختار  به دستور   ( و سرانجام76تا:  بی   نما،ابن کرد )  قطعرا    حضرت 

تواند گویای این باشد که بَحدل از کلبیان  او به دست مختار می  کشته شدن  .(178:  1417

 
1 ـ   Theocracy 
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خارج از مبحث کلبیان شام    رون یازابر کوفه اسیر گردید،    ساکن عراق بود که با تسلط مختار
را    مسئله است. البته گزارش مذکور در منابع متقدم و مقاتل اولّیه یافت نشد که تردید در این  

 کند.بیشتر می
  میان  در  کلب،  مردان  از   بسیاری  هجری نیز64در جریان سرکوب قیام مردم مدینه در   

  ؛ 377/ 4:  1976  )طبری،  به مردم شریک بودند  و تجاوز   کشتار  در  و  حضور داشتند  شام  لشکر
  کلبی   مخارق   جنایت،   نیدر ااست که    در دسترس   هایی گزارش  .(1/179:  1410دینوری،  

  بن   أسامة   یخانه  و کلبیان،   (57/132:  1995عساکر،  ابن بود )  شام  سپاه  چپ  سمت  فرمانده
  به   آسیبی  تا  قرارداده بودند  خود  حمایت  تحت  را  بود  خودشان  یقبیله  از  که  مدینه  در  1زید

کلبیان در جواب رجزهای مردم مدینه، یزید را از    .(5/327:  1996)بالذری،    نرسد  آن  افراد
بن مالک کلبی با افتخار به این جنایت،    ان بعد حسّ  هاسالو حتی   (325)همان،    2خود دانستند 

)طبری،    خواند  دوزخ  اهل  را  حرّة  شدگانکشته صاحبان دین حقّ معرفی و    یزید و پیروان او را
1976  :5/531) . 

برده   پناه  کعبه  به  رسید که  ری زب  عبداهلل بن پس از سرکوب قیام مردم مدینه نوبت به جنبش  
  مکه  ری نم بن نی حص   یفرمانده به یهجر64 محرم در دیزلشکر ی .(1/111تا: )منقری، بی بود

  آتش  و کعبه  کشته شدندزیادی    یاعده  که  کرد  بارانسنگ  را  شهر  قی منجن   و با  محاصره  را
 حاضر  حرّه،  یماجرا  بمانندنایت  ج ن یا  در  لهی قب   انیجنگجو  . (5/338:  1996)بالذری،    گرفت
»حرّقته   در   که   همچنان  ،بودند وصداء«،    وحمیر  جاءوا   حین   ***   وعکّ  کلب   رجال  شعر 

  به نظردر تحلیل این اقدام    .(5/345و    4/53)همان،    اندشده  افروزان حرم معرفیآتش  عنوانبه
انگیزه هتک حرمت نسبت به خانهرسد چیزی جز باور به حقانّیت یزید نمیمی ی  توانست 

 باشد. هاآنخدا از سوی 
  عمیر   خیانت  هرچندکهامیه بود  ی حضور حامیان کلبی بنی مقابله با مختار نیز دیگر عرصه

:  1965أثیر،  )ابن   زیاد شد  بن   داهلل ی عبسبب شکست سپاه    (شام  سپاه   قیسی   یفرماندهحباب )  بن 
  قبایلشام را    بیشتر افراد سپاه   میدان از سوی قبایل قیس،  کردن  ی خالواقعه با   ن یدر ا  .(4/261

ساالر   دادندمی  تشکیل   کلب کنار  در  و  بن حریث  بن  حُمید  خود  که  جنگیدند  بحدل، 

 
 هجری از دنیا رفت ولی منزل او در مدینه باقی بود.60ـ اسامه قبل از سال   1
 للدعوات الصالة مجیب یا  منّا  ***  خالک لیس و  منّا أنتـ  2
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نسبتکشته لکن  دادند  زیادی  امویان    های  نمودند  قدمثابتبه  پایداری  و  )طبری،    ماندند 
1976  :6/86) . 

در ادامه به آن اشاره  فرونشست )هایی سیاسی در شام با کمک کلبیان  در زمانی که فتنه 
امویان حاکمان بالمنازع آن دیار شدند، اوضاع آشفته نفع  خواهد شد( و  به  ی عراق هنوز 

زبیر و تسلط زبیریان بر عراق   مصعب بن ثقفی از    مختار  پس از شکست  مسئلهآنان نبود. این  
هجری( در مواجهه با سپاه زبیریان 86ـ65مروان )عبدالملک   رونمود بیشتری پیدا کرد. ازاین 

را    لبک  از   مردى  کند، پس   منصرف  نبرد  از  را  ری بن زب  مصعب  مصالحه،  راه  از  داشت  سعی
ات را از دعوت برای برادرش منصرف  خواهرزاده  گفت:  به او  و  فرستاد  وی  نزد  برای رایزنی

  در   سپاه  دو  این   رویارویی  .(4/302:  1965أثیر،  )ابن   بر قتال پافشاری کرد  مصعب  امّا  1، کن 
  زبیریان   بر  توانست  کلبی  مردمان  همّت  به  عبدالملک  رقم خورد و  مَسکِن   در   هجری  72  اواخر
  خاتمه دهد  عراق  در  زبیریان  یسلطه  به  اشترمالک  بن   می ابراه  و  مصعب  کشتن   با  و  گردد  چیره

  ؛ ی امویان بر قدرت سیاسی کلب استگزارش تکیه  این   ینکته   .( 109/ 3:  1409)مسعودی،  
  استفاده  هافتنه   دفع  جهت  در   کلب  خانوادگی  روابط   و  نفوذ  از  نیاز  صورت  در  که یطوربه

 کردند.می
  به   سپاهی  با  هجری، 73  در   را   یوسف   بن  حجاج   پس از تسلط کامل بر عراق،  عبدالملک

عبداهلل  نیز مکه را محاصره کرد و    حجاج .  کند  یکسره  را   زبیریان  کار   تا  فرستاد  حجاز   سمت
  جهان اسالم   کل   بر  امویان  یسیطره  زبیریان،  حکومت  با پایان  رساند تا عماًل  قتل   به  را   زبیر  بن 
نهائی با زبیریان در مکّه،    نبرد  ها درکلبی  تردیدبی  .(188-6/187:  1976)طبری،    رقم زندرا  

سپاه از  سروده  طورهمان  ؛بودند  اموی  بخشی  جَکه  قَ  اسوّی  داردعْبن  تأکید  آن  بر   طل 
او در ابیاتش زبیریان را به دلیل ظلمی که در حرم کردند ملحد   .(5/376:  1996)بالذری،  

  . (2/463:  2002)بیطار،    را به نفاق متهم کرد  هاآن  خواند و در جهت توجیه حمله به مکّه،
در    هاآنسرنگونی حکومت زبیریان غیرقابل انکار است و هماهنگی    بنابراین نقش کلب در

 سیاسی با امویان است. شکنی، نشان از همفکری اعتقادی وحرمت
های اعتقادی، از خوارج نباید غافل ماند هرچند علت اصلی خروج  در ادامه بحث جنبش 

های اقتصادی  ذمه، انگیزهبر امویان مقاصد دینی و مذهبی بود ولی گاهی با پیوستن اهل  هاآن

 
سعد،  کلب، همسر زبیر بن عوام و مادر مصعب و حمزه بود. )ابن عُلیمِ قبیلهاز عشیره بنی  فنیْاُ دختر ربابـ  1

1990 :5/140-142 ) 
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مویان دشمنی  این گروه که سرسختانه با ا  .(331:  1968)ولهاوزن،    کردندو سیاسی هم پیدا می 
حکومت    جهان اسالمرو در اقصی نقاط  ازاین   ،دانستندامیه را غاصبانه میداشتند، خالفت بنی

به سه قیام بزرگ   تشکیل داده و هزینه زیادی را برای دولت اموی ایجاد کردند. در ادامه 
ت.  ، کار امویان با حضور جنگجویان کلبی قوّت گرفهاآن  شود که در همه خوارج اشاره می

مواجهه،   اولین  فرماندهی    یفر صُ  خوارجدر    وارد  یهجر76  دری  خارج   دیزی  بن   بی شببا 
  انی سف،  ها آن( که عبدالملک مروان برای دفع شورش  336/ 6:  1990سعد،  ابن شدند )  کوفه

یاری  شام  مردم  از  نفر  چهارهزار  اب  را   ی أبردکلب   بن  یوسف  حجاج   برای    داشت   ل ی گس  بن 
داد    ی فرار کرمان  ی سوبه  را   بیشب   منطقه،   به   دنی رس   محض به  ان ی سف   .( 5/85:  1976)طبری،  

خوارج،102همان،  ) تعقیب  با  و    رساند   قتل   به  طبرستان  در   را   ی خارج  فجاءة  بن   یقطر  ( 
رساند   قتل  به  سبخة  در  را  ی خارج   ب ی شب  زن  غزاله،   ، یکلب   انیر  بن   فروة  .(6/309)همان،  

  یکلب  آوران جنگ  شجاعت  با   خوارج  یفتنه  ن یاول  ترتیب بدین و    (2/580:  1988  کلبی،ابن )
 .رفتیپذ انیپا انیامو سود به

پایانیدهه  هایسالدر   امویان    ی  برای  خوارج  سوی  از  قیام  دو  نیز  امویان  حکومت 
رو  بود. ازاین  قا یآفر  شمال  در متحد با خوارج    یهابربر  امی ق   ها آنشد که اولین    دردسرساز 

کرد    ن ییتع   قا یآفر  یوال  عنوانبه  یهجر124در    را  ی کلب ان  وَْفبن صَ   ةِلَظَْنحَ   عبدالملک،  هشام بن 
  ی فزار  وبیأبن    عکاشة   یبه سرکردگـ    هیخوارج صُفر( تا در مقابل  243:  1397خیاط،  ابن )

همکار بن   یو  درنهایتبایستد  ـ  یهوار  دیزی  عبدالواحد  نبرد    .  در    ی کینزد  در  اصنام« »او 
بن    امسَاَبوالْخطّار، حُدر سوی دیگر    .(108:  1992)مونس،    خوارج را شکست داد  روان،ی ق

نیز  اررَضِ بههاعربو    بربرها  ن یب  ی نژاد  مناقشات  یهجر125  درکلبی  مهاجر  را    ی  قرطبه 
گرایش  .(4/292:  1965أثیر،  )ابن   مدیریت کرد ولی  بود  کاردان  ابوخطار  ای  قبیله  اگرچه 

یمنی  به  )ها  شدیدی  با سرور  66/ 1:  1985أبار،  ابن داشت  درگیری  در  را  او  سرانجام  که   )
به کشتن دادل بن  ْیمَها، صُقیسی  بنابراین در غرب جهان    .(2/34:  2013عذاری،  )ابن   حاتَم 

را سرکوب    هاآنامیه آمده و مخالفان  بنی  ی کلب توانست به کاراسالم وجود افرادی از قبیله
 کند.

)  مروان خالفت  شروع  با  زمانهم  خوارج  دیگر  قیام عراق  127-132دوم  در  هجری( 
ا.  دادرخ به  شیبانی  قیس بن   واقعه ضحاک  ن یدر  برگزیده شدن  از  با    خوارج،  رهبری  پس 

 جدید  حاکم سعید  نضربن   رهبری  به  مضریان  بین   آگاهی از آشفتگی عراق ـ به سبب اختالف
:  1965  أثیر، ابن عراق )سابق    حاکم  عبدالعزیز  بن   عمر  بن  عبداهلل  رهبری  به   ـ  یمنیان  و  عراق

http://wikifeqh.ir/صفریه
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اختالف را    عبداهلل و  زمان نضر ن ی در ا به سمت کوفه حرکت کرد. هجری127 در ( ـ4/341
  سیصد  با  را   کلبی   جمهور   منصور بن   عمر،  بن   شدند. عبداهلل  متحد  یکدیگر  کنارگذاشته، با 

  . (7/317:  1976)طبری،    کردند  سخت   نبردى  ها آن  با  که   فرستاد  خارجیان  مقابله   به  یکلب  سوار 
  رقیب کلبیان(ها )قیسی جانب  که دوم مروان هایسیاست  از کلب مردم اگرچه   در این دوره

حکومت  در نقش حامیان    عبداهلل  از  یدارجانببودند لکن باز هم با    ناخشنود  بود  گرفته   را
شدند ظاهر  می  .اموی  بنیبنابراین  حکومت  اواخر  در  که  گرفت  نتیجه  کلبیان  توان  امیه، 

هایی از عِرق به حکومت اموی را داشتند که حاضر  نظر با امویان هنوز رگهعلیرغم اختالف
 بودند. یفشان جانبه 

د امویان در قالب  دار بودند و برای مقاصبیت)ع( نیز کلبیان میداندر مواجهه با پیروان اهل
کنانةَ کلبی به دستور حجاج بن یوسف،    بن   که أَبوالجَهْمقتل و سرکوب کوشیدند؛ ازجمله این

در   .(8/351: 1382)سمعانی،  کمیل بن زیاد، یار امام علی)ع( را به طرز فجیعی به قتل رساند
نیز   نبرد  شیعیان،  یعرصه   ترینمهممیدان  برابر  در  کلب  در    بن   دیزقیام    حضور  علی 

بن ذواله کلبی در رأس گروهی از طرف والی حیره، مأمور    که اصبغاست چراهجری  122
توان  مربوط به این ماجرا می  یهاگزارشاز    .( 606/ 2:  1988کلبی،  )ابن   سرکوب قیام شده بود

در جهت    کهیطوربههم کاوید    نحوه نگرش کلبیان شام نسبت به منتسبین به پیامبر)ص( را 
به سبّ و شتم    هاآنو برخی از    پروا نداشتند  عملی  چ ی از ه  انیخود نسبت به امو  یابراز وفادار

کلبیان    . (7/171:  1976؛ طبری،  136تا،  )اصفهانی، بی  )ص( اقدام کردندرسول خدابیت  اهل
بنی  ازآنپس  اقدام  از  حمایت  به  قیام  نیز  سرکوب  در  دامیه  جلوه  ادندادامه  در  ی  که  آن 

کلبی،  ابنکرده )کلب در قتل زید افتخار  بن ذواله به مشارکت بنی  اصبغهایشان بود.  سروده
به بهانه قیام   ( و حکیم بن عیاش مشهور به أعور کلبی، از شعرای هتاک اموی،606/ 2: 1988

امام ( که مورد نفرین  17/36:  1994)اصفهانی،  1)ع( پرداختنی رالمؤمنی امبن علی به هجو    زید
قرارگرفتصادق نظر  .( 133/ 7:  1373)یوسفی،    )ع(  عثمانی  می  به  کلبیان  جزء  وی  رسد 

مذهب بود که تا آن زمان برپای عقاید خویش ایستاده بودند. کُمیتِ شاعر نیز در واکنش به  
کرده  میه و دشمنان علی)ع( معرفی  ااین تفکر و در پاسخ به اعور، کلبیان را هوادار و پیرو بنی 

بیت)ع( از سوی  بنابراین اعتقاد به امویان و دشمنی با اهل  .(38- 17/37:  1994)اصفهانی،    است

 
  از   عثمان  را با علی مقایسه کردی ولی   عثمان  احمقانه  و   ...  کشیدیم  صلیب  به  خرما  درخت  تنه  روی  را  ـ زید  1

 است. بهتر علی 
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ی کلبیان شام رسوخ کرده بود و در  نبرد نبود بلکه در جامعه  ها فقط در میدانبرخی کلبی
قبیلگی تفاخرهای  و  اشعار  نهایتاً  قابل  البالی  بود.  به    طورهمانمشاهده  معتقد  شیعیان  که 

اهل بنی حقانیت  خالفت  و  قداست  به  ایمان  هم  کلبیان  بودند،  با  بیت)ع(  و  داشتند  امیه 
 شدند.میبکاربستن این باور به کارزار مخالفان امویان وارد 

 سیاسی و اقتصادی هایچالشبا   کلببنیـ رویارویی   2ـ   3
  با   شام  شهرهای   از   برخی   از مرگ پدرش، بیعتیزید از خالفت پس    بن  معاویة   گیریکناره

 مردم  دودستگی   و  یمنی   و  قیسی   گروه  دو  رقابت  (4/147:  1965أثیر،  )ابن   1زبیر،   عبداهلل بن
  زمان  ن یدر ا  دولت نوپای امویان را با چالش جدّی روبرو کرد.  بعدی،  یخلیفه  با  بیعت  امر  در

  توانست   که  بود  ی شاماسی س   یچهره  ترینمهم  کلب  یلهی قب   میزع  ،مالک  بن   انحسّ  حساس،
  را   حکومتی  اداره  موقت  طوربهو    کند  تیریمد  را  هجری(64)  انیامو  ین یجانش  بحران
  خلیفه  انتخاب  برای  امیهبنی  بزرگان  سرانجام  نکهیاتا    ،(4/147تا:  کثیر، بیابن )  ردی گ  بدست

 کلبی بود و برخالفت خالد بن یزید   مالک  بن   حسان  کنگره  رئیس .  نشستند  شور  به  جابیه  در
  اقبال  از  تجربه  دلیل   به  بن حکم   مروان  ولی   کردپافشاری می   مستعفی اموی ـ    ـ برادر خلیفه

یزید   بن   خالد  کلبیان مبنی بر ولیعهدی  شرط  ترین اصلی   بود و با پذیرفتن   برخوردار  بیشتری
ی این حمایت سیاسی  در نتیجه  .( 5/610:  1976)طبری،    شد انتخاب   حکومت رئیس  عنوانبه

 مروانی  به  سفیانی  یشاخه  از   اگرچه قدرت  ،امیه تضمین شدبنی  دولت  بقای  بزرگان کلب،
قبیله  گردید  منتقل  این  ارائه شروط برای مروان از سوی کلب، نمایش قدرت  . وجه دیگر 

 نبود.  ها آناست که آن زمان هیچ جماعتی در حدّ 
گزارش تحلیل  گدر  تاریخی  میهای  فقط  دوره  این  مضطرب  و  این  وناگون  به  توان 

ایفا میان بن مالک کلبی)ابن رهنمون شد که حسّ با  بحدل( نقش اول تحوالت را  او  کرد. 
امیه به رهبری سالخورده و مورد اعتماد  ای منسجم و بزرگ و نسبت سببی با بنیی قبیلهپشتوانه

و مروان نیز با این شناخت دست    ودشده بهای مدعی منصب خالفت تبدیل  برای همه گروه
)ولهاوزن،    کلبیان را در پیش گرفت  برهیتکیزید در    به دامان او شد و همان شیوه معاویه و

کلب در این زمان نگرشی کاماًل سیاسی نسبت به خالفت  رسد بنی به نظر می  .(172:  1968
وقتی مروان برخالف عهد    رو ن یازا، پس مهم نبود که چه کسی سرکار باشد  بودند  داکردهی پ

 
 مردم این منطقه بیعت گرفت.برخی در شام، از زبیر ابن یوان نمایندهفهری به عن قیس بن ـ ضحاک 1
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ابن   ولیعهدی)  خود عمل کرد، بحدل هم مخالفت چندانی نکرد زیرا    خالد را نقض کرد( 
 شد. اش خللی وارد نمیسایر شروط به نفع کلب همچنان باقی بود و به جایگاه قبیله

شدت گرفت و    هایسیق   مخالفت  و  یکارشکن   با تثبیت جایگاه سیاسی کلبیان در جابیه،
 65  ای  64راهط )ی اوج آن نبرد مرجکامل در مقابل امویان قرارداد که نقطه  طوربهرا    هاآن

قیس به مصاف سپاه امویان رفتند. در    ضحاک بن ها به رهبری  ( بود، جایی که قیسییهجر
 مروان دعوت  بودند، فراوان مردان یدارا  که ها سکسکى و  کلب  غسان، های طایفه  این نبرد،

)  کی لب   را بر  (5/537:  1976طبری،  گفتند  بی  گشتند  رهی چ   هاقیسی  و  -269تا:  )مسعودی، 
و  (5/139:  1996بالذری،  )  یکلب   خیثم  پرچم  زیر  هاکلبی  .(280 زده    ترینبزرگ  شمشیر 

  . (19/196:  1994)اصفهانی،    دادندمی  تشکیل  را  بود  نفر  هزار هفت   تاپنج   بربالغ  که  لشکر
  کلبی  عبداهلل   بن   زُحنة  و  (5/138:  1996بالذری،  بود )  مالک  بن  انحسّ  سوارکاران،  یفرمانده

مروان   نجات  .( 543–5/538:  1976)طبری،    رساند  قتل  به  را  قیس   بن   ضحاک  که  بود  کسی
  ( 6/277:  1996بالذری،  )  یکلب  حزیب  بن   ز حرّمُ  و  مسعود  بن   زیبحُ  توسط  مرگ  از  حکم  بن 
عالوه    جنگ  ن یدر ا  .( 2/576:  1988کلبی،  )ابن   بود  راهطمرج  در  هاآن  هایفشانی جان  از  ،هم
  زید از   مالک بن  شدند؛ مجروح یا  و کُشته  نیز هاآن از  بزرگانی کلب،   یقبیله عادی مردم بر

 ( 509:  1996بکار،  ابن )  مخالة،  بن   و عمرو  (24/45:  1995عساکر،  ابن کلب )  شدگانکشته 
 ( 2/562: 1988کلبی، )ابن.از مجروحان بودند کلبی ذوالة بن وازغ و حُرَاق بن حُصَْین 

  در این کارزار رجزهائی از سوی کلبیان خوانده شد که حاکی از تنش سیاسی و عمق
)طبری،    کشیده شد  قبیله  ی جاهلی هرذکر سابقه  که به  یاگونهبهکلب با قیس بود    دشمنی
  بن   زُفَر  یرجزها  جواب  اشله ی قب   و  مروان  از  تیدر حما  قَعْطَل  بن   جَوّاس  .(5/542:  1976

:  1994)اصفهانی،    و بر پایمردی مردان کلب تأکید کرد  داد  شعر  قالب  در   را  یکالب  حارث 
ها  ها بر نزاریی تفاخر یمنیعمرو بن مخالة هم که چشمش آسیب دید در زمینه   .(19/131

تثبیت خالفت   در  کلب  نقش  شعر  و  )مروان  بی  ؛ 419/ 4:  1976طبری،  سرود  تا: مسودی، 
و مروان    گودروغضحاک را پیشوایی    کلبی،  قِیس   بن   و ثُمامة  (509:  1996  بکار،ابن ؛  1/267

  ی مایه  هاسال  تا  پیروزی  این   .( 171/ 5:  1411أعثم،  )ابن   خواند  ییگوراسترا امام هدایت و  
: 1988کلبی،  ابن )  یکلب  اَبوالْخطّار  کهچنانآن  ،بود  قبیله  هایرشادت   یادآور  و  کلب  غرور

روزی که مروانیان یاوری  ،  راهط در مرج  اش قبیله  وفاداری  در ضمن شعری با اشاره به  (2/572
به  نداشتند،  کلب  های سروده  .(292-4/291:  1965أثیر،  )ابن   رسید  اندلس  حکومت   جز 

اطالعی  بی   امویان، ترس و  به  کلب   خدمت  نهایت  شعرای کلبی در ارتباط با این ماجرا بیانگر
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بنابراین تعصب    .(5/273)همان،    است   امیه(کلب و بنیطرف )  سیاست و نفع بردن دومروان از  
مضری رقیب    قبایل  دیگر  و از امویان گردید و قیسیانقبیلگی کلب، منجر به حمایت سیاسی  

 امویان وجود داشت.  خالفت  سقوط که نگرانیرا از میدان بدر کرد درحالی
نبود   ماجرا  پایان  این  مرجقیسی   چراکهالبته  در  از شکست  پس  گرد  ها    بن  فر زُراهط، 

کردند  قرقیسیا  در  یکالب   حارث   در   عبدالملکرو  ازاین   .(5/541:  1976)طبری،    اجتماع 
  هاآنو برخی قبایل دیگر با    یکلب  انیجنگجو  از  متشکل  یسپاه  با  تا  گرفت  میتصمهجری  71

بخورد و    شکست  شام  لشکر  که  بود  درگیری نزدیک  نوبت  چندین   در  مقابله کند. اگرچه
نظر بن حُ  ها،کلبی  بزرگ  ولی   داشتند  مخاصمه  ترک  بر  برخی هم  برریث    ی ادامه  بحدل، 

  ها قیسی  به   نسبت  توزیی شکست بودند دست از کینهکه در آستانهنظر داشت و با این   مبارزه
بنی  وفاداری  پیش و  این  درنهایت  برنداشت.  و خوش امیه  بنی قدمی  با  خدمتی    برهیتککلب 

ی  امیه و سبب مصالحهافراد قبیله، مانع شکست بنی  نظامی  قدرت  بر  اطمینان  و  نفس اعتمادبه
 . (4/339: 1965أثیر، )ابن  گردید فرزُ و عبدالملک

های سیاسی  های پراکنده، عالوه بر رقابتبررسی تحرکات کلبیان در این دوره از جنگ 
ثأر( است.  )  یخونخواهدر قالب تعصب قبیلگی و پیروی از سنت    ،ای باالترحاکی از انگیزه

بقره: آن )  یجابهیگزینی قصاص  این سّنتِ مبتنی بر تعصبات جاهلی، باوجود جا  قتیدر حق 
یک نفر از قبیله یا تعرض    کشته شدنکه    یاگونهبه(، همچنان در میان قبایل رواج داشت  178

ی فردی نداشت. با این  دیگر جنبه  ،ای برابر با تجاوز به کل قبیله بود و انتقام از آنبه عشیره
این سنت  بیان می قالب  را در  نبردهای کلب و قیس  بیشترین    کهیطوربهبرشمرد    نیزتوان 

  مراتب بهجویان قیسی،  از سوی انتقام  هاآنهجمه به    چراکه دیدند  آسیب را قبایل بدوی کلب  
 تر از کلبیان مستقر در شهرها بود. آسان

ستم والیان اموی بر    ،امیهدر میانه دوران حکومت بنیدیگر خالفت اسالمی و    در گوشه
مردم آن دیار شد و این منطقه را به کانون    ی لگی و قبهای سیاسی  مردم عراق، سبب اعتراض

کندی از این دسته بود. او    اشعث  عبدالرحمان بنبدل کرد. شورش    ی ضد اموهای  شورش 
  و   رفت  ستانی س  به  وسف،ی  بن   حجاجاز سوی    یهجر80  در  ؛امیه بودبنی   ی حام  ابتدا   در  که

)  متوقف  را  کارش  مختلف  یهایروزی پ  از  پس   اما  کرد  فتح  را  آنجا   : 1976طبری،  کرد 
  انیامو  با  ش مخالفت  سبب  مسئله  ن یهم  و  دش  متهم  یناتوان  و  ی سست  بهرو  این از  . (6/322-327

 از   و  ندهکِ   یلهی قب  رهبر  که  اشعثابن   ،اختالف  ن یازاپس   .(237/ 21:  1364)نویری،    دگردی
به  هایعراق   ینهیک   از  توانست  بود  کوفه  بزرگان   در  را  یشورش   وگیرد  بهره  انیامو  نسبت 
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  از  قسمتی  که  کلبعادی    مردم  بر  عالوه  نبردها  سلسله  ن یدر ا.  کند  آغاز از بصره    یجره81
  لهی قب   سردار  دو   ،میسل  عبدالرحمن بن   و  أبرد  بن  ان ی سف   ،دادندمی  تشکیل  را  کوفه   و  شام  سپاه

  داشتند   برعهده  را  حجاج  سپاه  راست   سمت  و  سوارکاران   ی دسته  ت ی مسئول  که  بودندکلب  
ها با حضور دو سردار خود، قسمت بزرگی از سپاه شام  بنابراین کلبی   .(6/349:  1976)طبری،  

می تشکیل  نبرد  را  در  توانستند  و  بی)  رالجماجمیددادند  ابن  273-271تا:  مسعودی،  قیام   )
 . ( 21/237 :1364؛ نویری، 2/201تا: ی)یعقوبی، ب اشعث را شکست دهند

های امویان دست به شورش زد. او  اشعث، یزیدبن مهلب هم در پی سیاست پس از ابن 
(  4/488:  1965  أثیر،ابن )  ،و زندانی شدن  (148  :1392طقوش،  خراسان )پس از عزل از امارت  

بن    ـ  را  خود  حرکت  و کرد  فرار  زندان  از  یهجر101  در یزید  خالفت  دوره  ابتدای  در 
  و کرد    تصرف   را   بصره  مهلبابن   .نمود  آغاز   ه ی ام یبن   هی برعلهجری( ـ  105-101عبدالملک )

بر  او  .(6584:  1976)طبری،    کردند عتی ب  او   با  آنجا  مردم   و فارس  برکوفه،  بصره،  عالوه 
  از  ـ بسیاری   عبدالملک  بن   اموی عراق ـ مسلمة  ولی در برخورد با والی  دیگرد  ره ی چ اهواز

  کلب مردم این جنبش، کردن  خاموش در .(597)همان،  شد  داد و کشته دست  از را یارانش 
و  همه   از  ترمقدم داشت   نقش   کلبی،  عیاش  بن   فحل  بودند  جنگ  سرنوشت  در    بسزایی 

  )ابن   شناختن یزید بن مهلب با کمک دیگر کلبیان، او را به قتل رسانداز    پس   کهیطوربه
رفت    فارس  به  مهلبآل  یماندهباقی  دنبال  به  کلبی هم  ضبّ  بن   مدرک  (2/594:  1988کلبی،  

  . ( 231/ 8:  1411اعثم،  )ابن   شد  بصره  به پاس این خدمت والی  کلبی  سلیم  عبدالرحمن بن   و
بن ِرفْل هم که شاهد کشته شدن یزید بن مهلب بود با سرودن   ی نظامی، مُسَیَّب عالوه بر عرصه

ی مردم شام ی دیرینه ها، کینهاقدامات کلب افتخار کرده و با منافق خواندن عراقیشعری به  
البته الزم    .(354:  2005؛ مرزبانی،  595/ 2:  1988کلبی،  )ابن   نسبت به عراق را به تصویر کشید

  تمایل  ها قیسی  به  ـ  عبدالملک  بن   دیزی  ـ حکومت  دوره  ن ی در اامویان    به ذکر است اگرچه
دهد که کلب پس از گذشت بیش  ولی این گزارش نشان می  (184:  1392طقوش،  داشتند )

منافع زیادی    ها آنساز بود و اعتماد به  ای وفادار و سرنوشتآفرینی هنوز قبیلهنقش   قرنمیناز  
 نمود. را نصیب امویان می

  حکم بنهایی از حضور کلبیان در دسترس است.  در شرق خالفت اسالمی هم گزارش
  هجری( والی خراسان و سِند شد 125ـ  105عبدالملک )کلبی مدتی از سوی هشام بن  عَوانة 

عوانة در سرزمین   حکم بن از همراهان   بن حَُنیف کلبی هم حَسَنة .(2/626: 1988کلبی، )ابن 
عُلیم  از بنی   نُعَیْم  بن   همچنین حَمْلَة  .(2/678:  1991)دارقطنی،    کشته شد  جاهمانسند بود و در  
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: 1976)طبری،  های لشکر خراسان در مقابل قیام مرجئه و ترکان بودی کلبی دمشقی فرمانده
 . ( 5/202:  1965أثیر، : ابن 7/122

آخرین مبحث از این پژوهش، اشاره به اعتراضات ناشی از سختگیری اقتصادی امویان  
  دنیوى   امور   بر  های اسالمی، توصیه  برخالف  ان دولتش  استقرار است. در حقیقت امویان پس از  

مخارجشان    ،یاشراف  حکومت  .(4/693:  1372؛ زیدان، 147:  1367طقطقی،  )ابن   کردند  دی تأک 
  زا یاعمده  بخش  زی ن   یکشور  و   یلشگر  ی هانه یهز بخشش،   و   بذل  عالوه بررا افزایش داد و  

  افت یدر  قیطر  از   رون ی ازا  ؛( 227:  1987حسن،  حاج)  گرفتمی   بر  در  را  حکومت  یمال  نظام
؛  149-148:  1961)اصطخری،    کردندیم  پُر  را   خود  یخزانه  ایهدا  و  غنائم جزیه،  خراج،

 با هدف  مالیاتی   نظام ذمه و تغییر در  راستا سختگیری بر اهلدراین   .(175:  1363ی،  کسف طروشپ
 .شد اموی والیان مقابل  ای درهای پراکندهشورش  سبب، درآمد افزایش 

مغرب  ثقفی، امیر اموی  مُسْلم  بن أَبی  یَزِیْدمردم افریقیه بر    قیامها،  ی این شورش جملهاز
  دریافت   رانه ی گسختگرفتن روش    شی در پهجری( بود. مردم افریقیه به سبب  102تا   101)

از  رای جلوگیری  بهم    عبدالملک  بن   قتل رساندند. یزید را به    او،  مسلمانتازه  جزیه از ذمّیانِ
ها  دادن به ناآرامی  سروسامان، بشر بن صفوان کلبی ـ برادر حنظله ـ را برای  شورش مجدد

: 1994خلکان،  ؛ ابن 6/617:  1976)طبری،    بدانجا فرستاد تا مانع تضعیف حکومت امویان شود 
انگیزه  .(6/309 با  مالی،  دیگر شورش  اهل  اعتراضِ های  و  به دریافت    1مصر  الصعیدقبطیان 

  زیادی   یعده  قتل  هجری بود که با121  در   کلبی   صفوان  بن  حنظلة   امارت   زمان   در خراج زیاد  
ذمّه است  اهل  به  ها غالباً مربوطاین دسته از قیام  گزارش  .(62: 2003)کندی،    درهم شکست

  و دست والیان   کرد  دای پ، نظام مالیاتی امویان وسعت  در دوره امویبا ادامه فتوحات    چراکه
؛  کردندمى  گیرانه عملسخت  خود  مردم  به  نسبت  رون یازاز بود  برای گرفتن خراج و جزیه با

جدید در راستای تحقیر و توهین به    وضع قوانین  و   بیشتر  فشار برای پرداخت جزیهبنابراین  
میرا    هاآن   (162:  1353پیگلوسکایا،  )  ، هذمّاهل تحریک  اموی  والیان  علیه  که  بر  نمود 

 هایی از آن ذکر شد.نمونه

جهان    تیدرنها چهارگوشه  در  اموی  سپاه  رأس  در  کلبیان  حضور  است  ذکر  به  الزم 
قدرت   بنی  یآورجنگاسالم،  اعتماد  به  و  مرا    هاآنامیه  حاکی   دهدینشان  لزوماً  از  ولی 

 
منطقه  1 تا مرزهای سودان است.)قلقشندی،  ـ صعید  قاهره  از جنوب  نیل  امروزی، در دوسوی  ای در مصر 

1963 :11/420 ) 
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  ن ینشدر اواخر دوره اموی برخی از شهرهای کلبی  چراکهتواند باشد  رویکرد کلی قبیله نمی 
 خود به قیام علیه امویان پیوستند. ،مثل تدمر()

 ی ریگجهینت

جزیره به شام و برقراری روابط سیاسی، نظامی و  مهاجرت اکثریت قبایل قضاعه از مرکز شبه 
های فرهنگی و تحوالت اجتماعی در  مذهبی با امویان سرآغاز فصل جدیدی از دگرگونی

تاریخی قرن اول و دوم    ی کلب در رخدادهایاین سرزمین بود که به حضور جدّی قبیله
به شام  کلبیان  دسترسی  عدم  و  انجامید. جغرافیای خاص  وحی،  هجری  کنار    خاستگاه  در 

امیه را وارثان رسول خدا)ص(  جانشینی خلفاء، سبب شد که بنی  درامیه  ی تبلیغاتی بنی سلطه
امیه  از بنی   ضمن پیروی  مذهبان،ی عثمانیرو در بُعد دینی گرایش به اندیشهبپندارند. ازاین 

ای هواخواه مدافع  کلب را به قبیله سازی بستر آن از سوی معاویه، بنیباوری بود که با فراهم
قبیله بزرگان  و  اشراف  کرد.  تبدیل  حداکثرِ    امویان  سیاسی،  موقعیت  به  دستیابی  برای  هم 

مت تبدیل با امویان بردند و به یکی از ارکان تأثیرگذار در حکو  سببی   استفاده را از روابط 
 شدند. 

سایهقبیلهمردم  بنابراین   در  که  پذیرفتند  کلب  سلطنتی  حکومت  به  گونه ی  امویان  ی 
های پادشاهی شمال تأثیر حکومتتحت   ،اسالم  از  ش ی پکه    طورهمان  ،ادامه دهندحیات خود  

سبک حکمرانی معاویه را پسندیده و با آشنایی از سنت کهن پادشاهی    ها آنجزیره بودند.  شبه
و   برای    برهیتکموروثی  خویشاوندی،  تثبیت   ولیعهدینسبت  درواقع  کردند.  تالش    یزید 

  که  هم   نبود و زمانی  ریپذامکان  هاآنسلطنت امویان جز با تالش    شدن  موروثی   و  حکومت 
  نجات   را  امویان   و دولت  شتافتند  یاری  به  کلب  انبزرگ  گردید،  جانشینی  بحران  دچار  امیهبنی

ترین متحد سیاسی ـ گرفت و به اصلیکلب از سایر قبایل شام پیشیترتیب بنیبدین   .دادند
از کلبیان شام و طوایف   منابع، آمار دقیقی  اگرچه  تبدیل گشت.  امویان  ارائه    هاآننظامی 

بنینداده ولی  بنی اند  بنیعُلیم،  و  طایفه حارِعَدْی  مشهورترین  از  را  خانواده  ثه  و  کلبی  های 
 رد.امیه در شام نام بپیمان بنیهم ترین مهمتوان می دل بن اُنیف را حْبَ

نقش   ترینمهم امویان،  عرصه  حکومت  قرن  یک  به  نزدیک  طول  در  کلبیان  آفرینی 
در سرکوب    هاآندادند.  بود چراکه بخشی از سپاهیان شام را تشکیل می  هاآنعملکرد نظامی  

قتل عثمان، جُز    پس از   چراکه های ضداموی، حضوری اثربخش داشتند  بسیاری از جنبش 
رو دشمنان امویان در نظر کلبیان، ملحد و منافق  دانستند، ازاین نمیخالفت  امیه را شایستهبنی
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می و  میبوده  بین  از  جنبش   دررفتند.  بایستی  سرکوب  و راستای  سیاسی  اعتقادی،  های 
های سیاسی و قبایل رقیب بود که  ستیز با مذاهب دیگر، گروه  ،ی این قبیلهاقتصادی، کارویژه

رجزهای   و  اشعار  است.    ماندهیبرجادر  مشهود  کاماًل  آنان  این    ازلحاظ از  در  نیز  آماری 
ای ایفا کردند، برای دولت امویان که کلبیان در آن نقش عمده  آمده  دیپدچالش  18پژوهش  

  بر اساس ها  یاممورد از ق12که    کندیم  انی ب فت. این بررسی  مورد توصیف و تحلیل قرار گر
و  انگیزه اعتقادی  مقاصد سیاسی    6های  با  تنش بودمورد  این  پراکندگی جغرافیایی  نیز  .  ها 

قیام از آن است که  اعتقادحاکی  در حجاز و عراق صورت گرفت و در شام فقط  ی  های 
 خورد که خود نشان از باور شامیان به خالفت امویان است. های سیاسی رقمجنبش

اساس   مطلوب   مناسبات   آوردرهبراین  و  کلبی  دوسویه  و  خدمات امویان  شام،    های 
ای در شام  که با هیچ قبیله  بود خراج  دریافت و هاقیام در ایجاد نظم و امنیت و دفع ایارزنده

ازاین   سهیمقاقابل قبیله نیست.  اقبال  علل  و تالش در جهت  جهت  امویان  به دولت  ی کلب 
 توان در موارد ذیل برشمرد:را می  یضد اموهای سرکوب قیام

به .1 بنی   باور  دیگر  حقانیت  دانستن  ناحق  و  عثمان  جانشینی  و  خالفت  در  امیه 
 ؛ مدعیان خالفت

 ؛ امیهخانوادگی با بنی های سیاسی و وابستگیپیمان .2

های فکری از سبک و شیوه پادشاهی کهن و تطبیق آن با دولت  داشتن زمینه  .3
 ؛امویان

 ؛ حفظ این جایگاه براییمنی شام و تالش ادعای سروری قبایل  .4

 ؛ رقابت دیرینه با قبایل عراق و ترس از تسلط عراقیان بر شام .5

نسبت به قتل عثمان و تعرض  بویژه    ، خونخواهی  پایبندی به سنت جاهلی ثأر و .6
 شدگان کلبی. به زن کلبی او و دیگر کشته

های  ود را در قبال جنبشکارکرد خ  ،دهد هریک از این مواردمی  های پژوهش نشانیافته 
ی مخالفان فرق  برحسب انگیزه ،به علل مذکور با توجهکلب ضدّاموی داشت و عملکرد بنی 

مصالحسنت   نکهیا  ت یدرنهاکرد.  می و  باورها   مدافع  ینیروی  به  را   هاآنی کلب،  قبیله  ها، 
  بود،   امویان  هی عل  تهدیدی  که  هرجایی  ،جهان اسالم  یگستره  در  بلکه  شام  در  تنهانه  خالفت

نقطه  تبدیل مشارکت در سرکوبکرد که  آن  اوج  اموهای  قیام   ی  عراق، شام،   در  یضد 
 بود.  قایشمال آفر حجاز و
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Abstract  
The Arab socio-political system depended on the tribe through which 
the Umayyads formed the Umayyad rule. Thus, the Kalb tribe by 
claiming the supremacy of the Yemeni tribes, the vast population and 
territory became the most loyal fanatical tribe of the Umayyads, and 
with their presence in the political arena and sacrifice in the Battle of 
Siffin, they became the basis for inheriting this dynasty. In addition, 
their military and cultural assistance to Yazid I marked the expansion of 
the Umayyad rule. Therefore, the present study tries to describe and 
analyze the Kalb tribe's reaction in the face of the ideological 
insurrections and political-economic challenges of the Umayyad 
government and the role this tribe played in suppressing the anti-
Umayyad movements. The research findings show that the most 
important field of role-playing of the Kalbiyya was the military 
performance influenced by their ideological support, traditions and 
tribal interests because they were part of the Umayyad armies. The 
suppression of ideological as well as political-economic movements, 
conflicts with followers of religions, rival tribes and political groups 
opposed to the Umayyads within the Islamic Caliphate were the special 
features of the Kalb tribe during this period, so that they had an effective 
presence in military campaigns outside the Levant and in the most 
remote areas. The culmination of their participation can be considered 
a believable struggle with the economic protests of the Dhimmis in 
Egypt and far from the center of the caliphate, the revolt of the followers 
of Zayd ibn Ali, the uprising of the people of Medina and the rebellions 
of the Kharijites and Zubayres throughout the Umayyad Empire. 
Keywords: Umayyads, Kalb tribe, movement, caliphate, the Levant. 
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