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  بررسي سنّت منافَرَه در جاهليت و بازتوليد و پيامدهاي آن در دوران اسالمي

  )هاي هاشميانبا تكيه بر منافره( 

  

وندصادق آئينه
1

 

وحيد باصري
2

 

  

  

  

  

  

ـيش   فخرفروشي، بخشي جدايي يا  مفاخره:چكيده از اسـالم را تـشكيل   ناپذير از زندگي اعـراب پ

ـاكم بـر انديـشة اعـراب               افتخار به حسب و نسب دركنار تعصبات قبيله       . داد مي ـام ح ـاس نظ اي، پايه و اس

ـاتي در پـي    گرفت و برخي از آنهاي گوناگوني انجام ميها به شكل اين فخرفروشي  .جاهلي بود  ـا تبع ه

. م مفاخره با شرايط خاص خودش اسـت       هاي مه منافره يكي از شيوه   . يافتها ادامه مي  داشت كه تا سال   

ـيش از اسـالم شـگفت                 آنچـه اهميـت دارد،   . انگيـز نيـست  وجود چنين سنتي در حال و هـواي جامعـة پ

هاي سربرآوردن دوباره و تداوم آن در دوران اسالمي و در پوششي جديد بود كه آشكاركنندة واقعيت               

هاشميان، يكـي از    . ي مسلمانان نخستين است   هاي جامعة جاهلي بر رفتار برخ     بسياري از تأثير برخي سنت    

هاي پيش و پس از اسالم واقـع بودنـد، و بـه دليـل نقـش                 هاي قريش، در متن منافره    مشهورترين خاندان 

ـافره، بـدون در نظـر گـرفتن                      ويژه اي كه اين خاندان در حوادث و وقايع داشتند، بررسي و تبيين سنت من

دهد كه چگونه اين وهش، ضمن شناخت سنت منافره، نشان ميدستاورد اين پژ. آنان، امكان پذير نيست 

هاي مسلمانان دوباره سربرآورد گيري از اختالفهاي جامعة پيش از اسالم، توانست با بهرهسنت با مؤلفه  

  .ساز شود و با تغيير شكل، اما با حفظ محتوا، به راه خود ادامه دهد و حتي جريان

 جاهليت، هاشميان، دوران اسالمي منافره، مفاخره، :كليدي هايواژه
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A Study on Monafara tradition in Djahiliyya 

culture and its regeneration and consequences in the 

Islamic Period 

(Based on Hashimid’s Monafaras) 
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Abstract: Boasting and self-glorification is an inseparable part of Arab culture before 

emergence of Islam. Besides of tribal zealotry, Honor of ancestry was a main basis of cultural 

system of Djahiliyya. These boastings were performed in different forms and some of them 

had some outcomes which last for many years. Monafara is one of the main forms of 

boasting with its significant features. The existence of this tradition isn’t surprising in the pre-

Islamic society of Arabs. In this respect, continuation and development of Djahiliyd features 

in Islamic culture in a new shape, demonstrates many facts about influence of older costumes 

on Muslim behaviours. Hashimids, as the most famous Qurayshid family, were remained at a 

center Monafara before and after Islamic era. Because of special role in events of this family, 

inquiries on Monafara are impossible without them. This article studies the Monafara and 

demonstrates how this tradition would appear again by benefiting from differences among the 

Muslims which changed in form, but remain consistent in content. 
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  مقدمه 

فهميدن و دريافتن برخي رفتارهاي مسلمانانِ نخستين، نيازمند شناخت جامعة عرب پيش از اسالم              

هاي دوران اسالمي را بايد در پيش از اسـالم رديـابي كـرد و               ريشة برخي حوادث و جريان    . است

. هاي آن، ناقص خواهد بـود حليل و تبييني از اين گونه رفتارها، بدون در نظرگرفتن ريشه    هرگونه ت 

جامعة جاهلي 
1

 كه قانوني نوشته شده و حكومتي فراگير نداشت، به منظور تنظيم روابط و حيات               

 هايي را ايجاد و پرورش داد كه مانند قانون پذيرفته شد و معموالً مـورد تخطـي                اجتماعي، سنت 

ويژه ها متأثر از تفكرات هستي شناختي، محيط جغرافيايي عربستان و به          اين سنت . گرفتميقرار ن 

، نژاد )حسب(هاي شخصي و شخصيتي فخرفروشي به اعمال و ويژگي. اي عرب بود نوع زندگي قبيله

ناپذيري از  ، بخش جدايي)عصب(و تعصب افراط گونه به قبيله در چارچوب عالقه) نسب(و خون

قرآن به اين   . يافتها نمود مي  هاي آن داد كه در رفتارها و سنت        جاهلي را تشكيل مي    انديشة عرب 

؛» حتَّى زرتُم الْمقَابِرَ   أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ    «:هاي جامعة جاهلي اشاره كرده است     تفاخرطلبي
2

 كه در شأن    

جايي رساندند كـه پـس از       ، بنوسهم و بنوعبدمناف، فخرفروشي به يكديگر را تا            اند  نزول آن گفته  

.ها رفتنـد    شمارش نفرات و اعمال زندگان، سراغ مردگان خود در گورستان         
3

 امـام علـي    
)ع(

 نيـز در    

اي دربارة آية ذكر شده، چنين حال و هوايي را از جامعة اعراب پيش از اسـالم بيـان كـرده             خطبه

.است
4

،» الجاهليه ������« قرآن در جايي ديگر با ذكر عنوان       
5

ة تعصب بر انديشة اعراب پيش       از غلب  

پيامبر اسالم . دهد  از اسالم خبر مي   
)ص(

ها سمت     تالش نمود چنين رفتارهايي را اصالح كند و به آن          

________________________________________________________________ 

العرب، به ويژه مكه، در يكي دو سدة     ةهاي اعراب جزير  منظور از جامعة جاهلي در اين پژوهش، مجموعه رفتارها و انديشه             1

منتهي به بعثت پيامبر   
)ص(

عنوان جاهليت صرفاَ به اين معنا نيست كه تمام رفتارهاي اعراب بر اساس جهل، چه در                .  است 

نوازي، يا برخي افراد چون حنفا هم كـه           و يا  برابر حلم بوده باشد؛ بلكه برخي رفتارها، چون سخاوت و مهمان               مقابل علم   

اي كسب اطالع بيشتر از ابعاد مختلف جامعة جاهلي، دو          بر. مورد تأييد اسالم بودند، در همين جامعة جاهلي نمود يافتند         

دارالعلم للماليين؛ محمود شكري : ، بيروتالمفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، )1984(جوادعلي: رك. كتاب مفيد است

  .العلمیةدارالكتب : االثري، بيروت بهجة، تصحيح محمد احوال العرب معرفة بلوغ اإلرب في ،)1924(آلوسي

  .2و1آن، تكاثر، قر   2

.   انـد   غير از اين مورد، تفاخر يهود بر ديگران، و تفاخر دو گروه از انصار در دوران اسالمي را هم، مصداق اين آيه ذكر كرده                          3

دار إحيـاءالتراث،   :، بيروت4، تحقيق عبداهللا محمود شحاته، جسليمان بن تفسيرمقاتل، )1423(بلخي سليمان بن مقاتل: نك

، 3انتـشارات ناصرخـسرو، چ    : ، تهـران  10، ج  مجمع البيان في تفسير القرآن     ،)1372(طبرسي  حسنبنضل؛ ف 819، ص 1چ

  . 812ص

  .338، ص221انتشارات هجرت، خطبة: ترجمه و شرح فيض االسالم، قم ،)1414(نهج البالغه   4

؛ تبرج الجاهليه   )50: مائده(لجاهليهحكم ا : عالوه بر اين مورد، قرآن از جاهليت با تعبيرهاي ديگري، چون          . 26قرآن، فتح،      5

  . كندياد مي) 154:عمران آل(و ظن الجاهليه ) 33: احزاب(
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ها و رفتارها، بـا وجـود       هاي اسالمي بدهد؛ اما اين نوع انديشه      و سويي درست و در راستاي آموزه      

تالش پيامبر 
)ص(

ـنت  . غييراتي در ظاهر، پديـدار گرديـد      ، فراموش نشد و پس از وفات ايشان، با ت          س

هاي مهمي از تأثير فضاي تفاخر جاهلي را بـر بعـضي            يكي از اين موارد است كه واقعيت      » منافره«

هاي تفاخرگونـة جامعـة جـاهلي و        دستاورد اين پژوهش، شناخت رفتار    . كندمسلمانان آشكار مي  

از . كنـد مشخص مي » منافره«سنت  چگونگي تداوم و تأثير آن را بر دوران اسالمي در چارچوب            

ـنت منـافره در جامعـة    : شـود  هاي پيش رو مطـرح مـي  رو، براي بررسي اين موضوع، پرسش     اين س

شود؟ و اين سنت چرا و چگونه پس از اسـالم احيـا شـد و                هايي شناخته مي  جاهلي با چه ويژگي   

  : دگيرهايي بدين صورت شكل ميها فرضيهتداوم يافت؟ در پاسخ به اين پرسش

منافره، تفاخرطلبيِ جاهلي، همراه با دشمني ميان دو نفر بود كه براي اثبات برتري خود، آن را                 

پذيرفته شـده   » معيارهاي«برتري يا شكست در منافره، بر اساس        . دادند  در معرض قضاوت قرار مي    

اين سنت، پس از وفـات پيـامبر  . گرفت و تبعاتي در پي داشت  در جامعة جاهلي صورت مي    
)ص(

بـا   

هاي سياسي مسلمانان و با تغييرهايي در ظـاهر، دوبـاره سـر بـرآورد و در            تأثير گرفتن از اختالف   

  .شكل گيري عقايد كالمي تأثيرگذاشت

ـنت منـافره در    هاي جاهلي، مشخص ميبررسي ادبيات تحقيق مربوط به سنت در شود كـه س

ـنت       هاي ديگر ناشناخته مانده و هنوز پژوه      عين اهميت، نسبت به سنت     شي مستقل دربارة ايـن س

ـتن  از نظر روشي، اين تحقيق بر اساس توصيف و تطبيق داده. انجام نگرفته است   ها و سپس تحليل م

ـتفاده شـده اسـت كـه        در رهگيري و تحليل ايـن سـنت، از منـافره          . صورت گرفته است   هـايي اس

ران جاهليت و درحـال  اند؛ زيرا هاشميان در دو  در آن ها حضور مستقيم داشته     ) هاشم  بني(هاشميان

اي برخوردار بودنـد و ظهـور       اي، در مكه و اطراف آن از شهرت برجسته        و هواي افتخارات قبيله   

كم، دست. پيامبري منسوب به اين خاندان، ايشان را در متن حوادث و وقايع دوران اسالمي قرار داد

هـا، در منـابع و      نماييبزرگها و   ها، يا دشمني  ها و انگيزه  بازتاب اين موضوع، صرف نظر از علت      

شود؛متون تاريخي به خوبي مشاهده مي     
1

هاي ثبـت شـده     ترين منافره  به طوري كه بيشترين و مهم      

  .مربوط به اين خاندان است

________________________________________________________________ 

وحيـد  : رك. ق بررسـي شـده اسـت      .  ه61اي جايگاه و مواضع هاشميان در پيش و پـس از اسـالم تـا سـال                  نامه  در پايان    1

  .تربيت مدرس: ان،كارشناسي ارشد، تهرعلل حضور يا غيبت هاشميان در كربال، )1385(باصري
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  تعريف منافره در لغت و اصطالح

 كـه   روزي اسـت  » يـوم النَّفْـر   «. به معناي پراكنده شـدن اسـت      ) النَّفْر(از ريشة نفر    ) �منافَرَ(منافره  

.روندشوند و به سوي مكه مي      پراكنده مي  ��
	حاجيان از   
1

 راغب اصفهاني آن را به معنـاي دوري         

.از چيزي يا رفتن به سوي آن، معنا كرده است         
2

هاي قرآن نيز اين كلمـه و مـشتقات آن بـه          در آيه  

.همين معاني آمده است   
3

اي غلبـه و    عنوان يك اصطالح، مفهوم ديگري دارد و به معن         اما منافره به   

 �� الي من يقضي في خـصو ��المحا«: منافره را  العينمؤلف. رودپيروزشدن در مفاخره به كار مي

معنا و به شعري از زهير     » �او مفاخر 
4

ـين او نفـار او      : حق ثـالث  فان ال «:  استناد كرده كه سروده     يم

. كه منظور او از نفار، غلبه كردن است        »جالء
5

 فـي   ��المحا  «:  جوهري منافره را به صورت     

او با استناد به شعري از اعشي      . آورده است »  الحسب
6

طفيل پس از پيـروزي او        بن   كه در مدح عامر    

قـد قلـت شـعري      « : رودهعالثه سروده، همين معني را منظور داشته؛ اعشي س        بن�����در منافره بر    

.مغلـوب اسـت   ، كه نافر غالب و منفور به معنـاي          » و اعترف المنفور للنافر    فمضي فيكما 
7

 راغـب،   

منظور، زبيدي و طريحي عالوه بر تعريف پيشين، منافره را همـراه بـا مفـاخره و فخرفروشـي                     ابن

.انددانسته
8

گرفت و نُفّاره يـا نـافوره         شد، صورت مي     منافره نزد فردي كه قاضي يا حاكم ناميده مي         

________________________________________________________________ 

، )1407(جـوهري   حمـاد   بن  ؛ اسماعيل 224، ص 3دارصادر، چ : ، بيروت 5، ج لسان العرب ،  )1414)(منظور  ابن( مكرم  بن  محمد   1

تاج العروس ، )1414(؛ مرتضي حسيني زبيدي833، ص1دارالعلم، چ: ، بيروت2، تصحيح احمد عبدالغفور عطار، جالصحاح

  .547الفكر، صدار: ، بيروت7، جمن جواهر القاموس

دارالعلـم،  : ، بيـروت 1، تحقيق صفوان عـدنان داودي، ج المفردات في غريب القرآن  ،  )1412(اصفهاني  راغب  محمد  بن  حسين   2

  .817، ص1چ

 مورد كه به صورت اسم و به معناي گروه بـه كـار              4 آيه آمده و غير از       16 بار در    18هاي مختلف اين واژه در قرآن       شكل   3

؛ 46 ، 41 ، 6؛ اسراء،122 ، 81 ، 41 ، 39 ، 38؛ توبه، 71قرآن، نساء،: نك. آمده است ارد به معاني ذكر شده،رفته، در بقية مو

  .  50؛ مدثر،1؛ جن،21؛ ملك،29؛ احقاف،42؛ فاطر،60؛ فرقان،34كهف،

بـراي اطالعـات   . تسلمي، معروف به حكيم، شاعر پرآوازة جاهليت و سرايندة معلقة سوم از معلقات سـبع اسـ     ابيبنزهير   4

شـرح  ،  )1382(دارالهـالل؛ احمـد ترجـاني زاده      : ، بيـروت  شعراء عصر الجاهلي  ،  )1975(طلحه شاهين المري  : بيشتر، نك 

  . انتشارات سروش، ذيل نام زهير: ، تهرانمعلقات سبع

  .267، ص2انتشارات هجرت، چ: ، قم8، جالعين، )1410(احمد فراهيدي بن خليل   5

او سـرايندة   . ف به اَعشي از شاعران مشهور جاهليت است كه اسالم را درك كرد، امـا ايمـان نيـاورد                  قيس معرو   بن  ميمون   6

  .طلحه شاهين المري، همان، ذيل نام اعشي قيس: نك. معلقة هشتم از معلقات عشر است

  .833جوهري، همان ص   7

، تحقيـق  مجمـع البحـرين  ، )1375(طريحيجا؛ فخرالدين جا؛ زبيدي، همانمنظور، همان؛ ابن817، ص1ج راغب، همان،     8

  .499، ص3انتشارات مرتضوي، چ: ، تهران3سيد احمد حسيني، ج
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.پرداخت تعهدي مالي و جز آن بود كه منفور به نافر مي
1

ر، وجه ديگري از اين واژه  محققي معاص

تعريف كرده است و در تحقيقـي كـه   »  الي القاضي بين اثنين��المحا«: را روشن نموده و منافره را 

 ، و مصداق» و انزعاج�� مع كرا�هو سير و حر«: دربارة اين واژه انجام داده، ريشة آن را به صورت  

.رده است آو» سير الي القاضي للتحاكم بينه و بين الخصم       «: آن را 
2

اي كه به درستي درتعريـف         نكته 

اين محقق مورد توجه قرار گرفته، همراه بودن معناي واژة نفر و مشتقات آن با كراهت و ناراحتي      

يا ايها الـذين آمنـوا خُـذوا        «: مثالً در آية  . هاي قرآن نيز اين موضوع مشخص است      است كه در آيه   

»يعاًحذركُم فَانفروا ثبات اَو انفروا جم     
3

 بيرون رفتن براي جنگ به طور ذاتي با ناراحتي يـا تـرس              

ر را با فَزَع، به معناي ترس و نـاراحتي، هـم معنـي    در اين آيه، نَفْ تفسير الميزان  مؤلف. همراه است 

دانسته؛
4

. همان طور كه راغب آن را با فَزَع يكي به شمار آورده است             
5

 اين كراهت و ناراحتي و يا     

شود و خصومت، كينه و دشمني يا تهديد را رود، شديدتر ميا منافره به كار ميترس، هنگامي كه ب

هايي كـه فخرفروشـي از        اي در تفاخر بود و نتيجة آن براي عرب          زيرا اين سنت، مسابقه   . رساندمي

 تـوان   بندي موارد فوق مـي      در جمع . رفت، بسيار اهميت داشت     اركان انديشه و زندگي ايشان به شمار مي       

ـاي    نافره از باب مفاعله است كه مشاركت دو نفر يا دو گروه را در امري مي                م :گفت  رساند و به معن

ترك كردن مكاني يا چيزي، و رفتن با اكراه و دشمني نزد قاضي است، تا ميان ايشان داوري كند و         

ـنت  ترين ويژگي ا    اما مهم . نتيجة آن، پيروزي يكي بر ديگري بود كه طبعاً تبعاتي به دنبال داشت              ين س

اهميت اين موضـوع    . داد، تفاخر يا فخر فروشي بود     كه از آغاز تا انتهاي آن را تحت تأثير قرار مي          

هاي ديگـر وجـود     اي براي انجام گرفتن منافره با قبيله        اي بود كه در هر قبيله نمايندة ويژه         به اندازه 

.خطاب بود   بن  نمايندة قريش در اجراي اين سنت عمر      . داشت
6

غوي و اصـطالحي، همـة      با تعريف ل   

هاي عملي  شود، بلكه شناخت و بررسي كامل منافره نيازمند ذكر نمونه         ابعاد اين سنت مشخص نمي    

  .شود هاي مهم در جاهليت، به تحليل آن پرداخته مي آن است، كه در ادامه با ذكر سه نمونه از منافره

________________________________________________________________ 

  .224، ص3منظور، همان، جابن   1

  .193بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ، تهران12، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريم، )1360(حسن مصطفوي   2

  .71قرآن، نسا،    3

، 5انتشارات اسالمي جامعة مدرسين حوزة علميه، چ: ، قم4، جالميزان في تفسير القرآن، )1407(محمد حسين طباطبايي   4

  .416ص

   .635همان، ص راغب،   5

   .643دارالكتب العربي، ص: ، بيروت3، ج الصحابهمعرفةاسدالغابه في ،  ُ]تابي[اثيرابن   6



�13  بررسي سنّت منافَرَه در جاهليت و بازتوليد و پيامدهاي آن در دوران اسالمي

  عبدالشمس  بن ���مناف و ا عبد  بن منافرة هاشم

هاي ثبت شدة پيش از اسالم، منافرة بين هاشم و اميه است كه از آن بـه عنـوان                   نافرهترين م از مهم 

 دوم پيامبراسالم  هاشم جد . اند  نخستين كينه و دشمني ميان آن دو خاندان نام برده         
)ص(

 بـود و نـسب      

 او پس از مرگ پدرش، مناصـب سـقايت و رفـادت، يـا همـان توزيـع                   0رسيد  هاشميان به او مي   

هـايي انجـام داد كـه       ا ميان حاجيان را برعهده گرفت، و در طول زندگي خود اقدام           نوشيدني و غذ  

گذار دو سفر تابستاني و زمستاني قريش بود و به همين منظور بـه                 هاشم پايه  0سبب شهرت او شد   

هاي روم، ايران، يمن و حبشه        هايي ازحكومت   ب، با بخش  لاه برادرانش نوفل، عبد شمس و مطّ      همر

.ري بست هاي تجا   پيمان
1

همچنين، هاشم كه .  اين كار او سبب كاهش فقر و رشد ثروت قريش شد  

نام اصليش عمرو بود،   
2

كرد و شخصاً نيازمندان    سالي مكه با سفر به شام، آذوقه تهيه مي         در خشك  

.معـروف شـد   ) كنندة نـان    خرد  (كننده    از اين رو، به هاشم، يعني خرد      . نمودرا اطعام مي  
3

 كارهـاي   

اميه به تقليد از . اش اميه را برانگيخت زاده  بوبيت و شهرت او شد و حسادت برادر       هاشم سبب مح  

 امـر موجـب گرديـد، اميـه،         كارهاي هاشم پرداخت؛ اما برخي او را به سخره گرفتند كه همين           

هاشم به اين كار راضي نبـود؛       .  هاشم را به منافره نزد كاهني از قبيلة خزاعه فرابخواند          عموي خود 

ـتر بپـردازد و بـه             . پافشاري اميه، با شروطي آن را پذيرفت      اما پس از     قرار شد فرد بازنده پنجـاه ش

. آميز به فضل و برتـري هاشـم رأي داد         هايي سجع كاهن با جمله  . مدت ده سال از مكه بيرون برود      

.اميه به مدت ده سال به شام تبعيد شد و هاشم شتران را ميان مستمندان تقسيم كرد
4

  

 اميه  بن لب بن هاشم و حربطّمنافرة عبدالم

در واقع، اين منافره هم بين . كنندگان اول بود   دومين منافرة مشهور در جاهليت ميان فرزندان منافره       

ـلمي، دختـري از بنونجـار، در              . بزرگ هاشميان و امويان واقع شد      شيبه حاصل ازدواج هاشم بـا س

 در غزه اتفاق افتـاد، مطلـب بـرادر و           پس از مرگ هاشم، كه در سفر تجاري به شام و          . مدينه بود 
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.وصي هاشم، شيبه را به مكه آورد كه از آن پس به عبدالمطلب معروف شد          
1

 عبدالمطلب پـس از  

هايي كه انجام داد، ماننـد پـدرش،        مرگ عمويش، سرور بنوهاشم و بنومطلب شد و به سبب اقدام          

هـا بـه      راي حملـة حبـشي    رفتاري كه در مـاج    . در ميان قريش محترم، و در حجاز مشهور گشت        

ـين، حفـر چـاه زمـزم، دركنـار برخـي                       فرماندهي ابرهه يا همان اصحاب فيـل، نـشان داد، همچن

هـايي را     اش سـنت    عبدالمطلب درطول زنـدگي   . نظير ساخت   هاي فردي، از او شخصيتي كم       ويژگي

.متداول ساخت كه اسـالم برخـي از آن هـا را پـذيرفت             
2

 جـوارِ    قتـل تـاجري يهـودي كـه در         
3

 

حرب با فريب و تحريك سه تـن از جوانـان   . اميه شدبنبدالمطلب بود، سبب منافرة او با حرب    ع

قريش، آن ها را واداشت كه تاجر يهودي را بكشند؛ عبدالمطلب دربـارة موضـوع قتـل از حـرب                    

توضيح خواست؛ اما حرب منكر شد و اصرار به منافره كرد؛ پس از آن كه نجاشي حاكم حبـشه                   

  عمر خليفة دوم، به عنوان حاكم و قاضي ميان ايشان تعيين           اضيِ منافره شود، نفيل جد    نپذيرفت كه ق  

) اميـه   بـن  حـرب ( اي ابـوعمرو «: نفيل از پافشاري حرب براي منافره تعجب كرد و به اوگفت    . شد

اش ازتـو برتـر، از تـو زيبـاتر و             خواهي با كسي منافره كني كه قـامتش ازتـو بلنـدتر، انديـشه               مي

؛ و به   »تراست و حاميان زيادتري داشته و صفات ناپسندش كمتر است؟            بيشتر و بخشنده   فرزندانش

حرب از رأي نفيل عصباني شد و تالش كرد به كمـك            . اين ترتيب به برتري عبدالمطلب رأي داد      

رو را از مكه اخراج كند؛ اما با مقاومت عبدالمطلب روبه         ) بنوعدي(پيمانانش، نفيل و خاندان او    هم

.نصرف گرديد شد و م  
4

: كند كه نفيل به حرب گفت   الحديد در گزارش اين منافره اضافه مي        ابي   ابن 

.»پدر تو آلوده دامن و پدر او پاكدامن است و خودش مانع حملة فيل به مكه شده است«
5

   

  حارث  بن منافرة عبدالمطلب با جندب

 بازگردانـدن آن امتنـاع      عبدالمطلب در طائف اموالي داشت كه ثقيف، قبيلة سـاكن در طـائف، از             

________________________________________________________________ 

  .60، ص1بالذري، همان، ج   1

  .312جامعة مدرسين، ص: ، قم1فاري، ج، تصحيح علي اكبر غالخصال، )1403(صدوق   2

شـد، فـردي    بنابر اين سنت كه آشكارا اعالم مي      . جوار، سنتي در جاهليت بود كه با تغييرهايي در اسالم هم پذيرفته شد               3

شكستن اين سنت نزد اعـراب بـسيار        . شدگرفت و جان و اموال او حفظ مي         تر قرار مي    اي قوي   ضعيف درپناه فرد يا قبيله    

  .22، ص2انتشارات سروش، چ: ، تهرانسيرة رسول خدا، )1376(خوئي  عباس زرياب: رك.  بودناپسند

- ابـن : نـك . سعد، اين منافره را به طور كامل گزارش نكرده است           ؛ ابن 73، ص 1؛ بالذري، همان، ج   91بغدادي، همان، ص     4

  .72، ص1سعد، همان، ج

  .207داراحياءالكتب العربيه، ص]: جابي[، 15د ابوالفضل ابراهيم، جتحقيق محم ،شرح نهج البالغه، )1962(الحديدابيابن   5



�15  بررسي سنّت منافَرَه در جاهليت و بازتوليد و پيامدهاي آن در دوران اسالمي

حارث، بزرگ ثقيـف، نـزد          بن  عبدالمطلب كه در آن زمان جوان بود، به همراه جندب         . كردند مي

چند شتر به عنوان نافوره تعيين شد تا فـرد بازنـده            . كاهني در شام رفتند، تا ميان ايشان داوري كند        

تر دانست و به برتري او        شريفآميز عبدالمطلب را فاخرتر و      كاهن شامي درسخناني سجع   . بپردازد

عبدالمطلب در ادامه از كاهن خواست تا ميان قريش و ثقيف هم داوري كند و شرافت و                 . رأي داد 

عبدالمطلب امـوالش   . ها را با يكديگر بسنجد، كه باز هم كاهن به برتري قريش رأي داد               برتري آن 

.را به دست آورد و شتران را هم بين مردم تقسيم كرد
1

  

رونـد،  هاي ذكر شده در جاهليت به شمار مي         يل سه منافرة باال، كه مشهورترين منافره      در تحل 

  :شود نكات زير مشخص مي

  فخر فروشي بر اساس معيارهاي جاهلي . 1

 عرب پيش از اسالم حكومت يا قانوني نوشته شده نداشت، اما بـه منظـور                 اي  اگرچه جامعة قبيله  

هايي را چون جوار، حلف    يمانها و پ  تنظيم روابط اجتماعي خود سنت    
2

 و غيره بـه وجـود آورده      

ها بـيش از هـر        اين سنت . نمودبود كه مورد پذيرش همگان قرار گرفت و عدول از آن ناپسند مي            

ي از اين فرهنگ را     سنت منافره بخش مهم   . چيز بيانگر نوع زندگي و فرهنگ جامعة جاهلي بود        

، حـل  انگيـزة اوليـة اجـراي ايـن سـنت         . رطلبي دارد  كه ارتباط مستقيمي با تفـاخ      سازدآشكار مي 

يافتند تا     و اين دو نفر يا دو قبيله امكان مي         ؛آمد يا دو قبيله به وجود مي      اختالفي بود كه بين دو نفر     

» به طور موقت و نه دايمي     «پيش از بروز جنگ و درگيري، اختالفات خود را با اعمال اين سنت              

ر اجراي اين سنت اين بود كه پيروزي در منافره بر اساس استدالل اما نكتة شايان توجه د. حل كنند

گرفت، بلكه بر اسـاس امتيـازات         و دليل يا سند و شاهد در باب مسئلة مورد اختالف صورت نمي            

هدف اصلي هر منافره به چالش كشيدن       . داد  بيشتر در فخرفروشي بود كه قاضي آن را تشخيص مي         

هاي اثبات درستي و محق بـودن در بـروز            رت ديگر، يكي از راه    به عبا . افتخارات طرف مقابل بود   

ـتالف    . شـد  طلبي با اجراي سنت منافره محسوب مـي         گونه اختالفي، پيروزي در تفاخر      هر ايـن اخ
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. ويژه جدال بر سر افتخارات حسبي و نسبي دو نفر يا دو قبيلـه باشـد               توانست مالي، سياسي و به      مي

پـذيرفت و يـا احتمـال پيـروزي در             طـرف مقابـل را مـي       طبيعي است كه اگر فـردي افتخـارات       

در منافرة نخـست،    . شد  گاه حاضر به اجراي منافره نمي     طلبي را براي خود متصور نبود، هيچ        تفاخر

پنداشت، به همين علت هم     اميه، هاشم را به منافره فراخواند، زيرا اَعمال هاشم را جزو حسب مي            

اما هنگامي كـه كارهـاي او       . ا در مسابقة تفاخر عقب نماند     سعي نمود كارهاي او را تكرار كند، ت       

مورد پذيرش برخي قرار نگرفت، به منافره متوسل شد، تـا بـا پيـروزي در مـسابقة فخرفروشـي،                    

  .برتري خود را بر هاشم به اثبات برساند

 خواسـت رو شد، در  در منافرة دوم، حرب پس از آن كه از سوي عبدالمطلب با اتهام تباني در قتل روبه                

يعني راه اثبات اتهام يا رفع آن اتهام، رأي داور در مسابقة فخر فروشي، يا همان منـافره          . منافره كرد 

در منافرة سوم نيز عبدالمطلب پس از اختالفي كه در باب تصرف اموالش با قبيلة               . شدمحسوب مي 

ردي كه در مقام حاكم و     ها، ف در منافره . ثقيف پيدا كرد، چاره را در اجراي منافره ديد و موفق شد           

ـارج  . شدگرفت، بيشتر از ميان كاهنان اهل كتاب انتخاب مي        داور مورد توافق قرار مي     ـان در خ  اين كاهن

 اما در برخي موارد،   . گفتندآميز سخن مي  هاي سجع از مكه و اغلب در شام سكونت داشتند و با جمله          

 معيار قاضـي در رأي دادن،     . شد   هم برگزيده مي   هاهاي قبيله نافر يا همان حاكم، از بين بزرگان و شيخ        

قبيلة مشهورتر، فرزندان بيشتر، يا تبار باالتر، قد بلندتر و موارد ديگـري  : توجه به مواردي همچون 

 او اين موارد را در كنار برخي مكارم اخالقي، مانند سخاوت و پاكدامنيِ فرد و اجـدادش،                . مانند آن بود  

 داد، و همين كه فردي با توجه به معيارهاي فوق در مسابقة فخر فروشـي               پايه و اساس قضاوت قرار مي     

  . گرديدشد، به عنوان پيروزي در مسئلة مورد اختالف نيز تلقي مي از سوي حاكم برنده اعالم مي

  همراهي منافره با كينه و دشمني و داشتن پيامدهاي گوناگون . 2

هاي ذكـر شـدة پيـشين مـشخص           ر نمونه همان طوركه در معناي لغوي و اصطالحي و همچنين د         

 .رسيد شد و با حل مسئلة مورد اختالف به پايان مي         اي با اختالف و ناراحتي آغاز مي      گرديد، هر منافره  

يافت؛ زيرا اختالف مادي و پرداخت تعهد مالي يا غيره كه بر عهدة بازنده اما دشمني ها افزايش مي

سرافكندگي مغلوب شدن در مبـارزة فخرفروشـي در         آنچه مهم بود،    . بود، اهميت چنداني نداشت   

بـه  از اين رو، پايان هر منافره، پيامـدهايي         . رفت  اي بود كه تفاخر از اركان آن به شمار مي         جامعه

توزي و حس انتقام جويي و تدارك براي جبران شكست در            كينه :هاترين آن   دنبال داشت كه مهم   
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از پيامـدهاي منـافرة   . آوردوجود ميبعات ديگري را هم بهفرد يا قبيلة بازنده بود و اين كار خود ت      

نخست، كه تبعيد اميه و حضور طوالني او را در شام به دنبال داشت، آشنايي امويان با آن منطقـه                    

ويژه در تسلط امويـان بـر شـام در زمـان معاويـه تـأثير        اندوزي و به بود كه در تجارت و ثروت 

در منـافرة دوم،  . دن كينه نسبت به هاشميان در فرزندان اميه بود     اما مسئلة اصلي، باقي مان    . گذاشت

حرب پس از مغلوب شدن در برابر عبدالمطلب، آشكارا خشم و غـضب خـود را بـروز داد و در                     

پيمانش، در صدد اخراج قاضي منافره كه به ضرر او رأي داده بود، برآمد؛ امـا    هاي هم   اتحاد با قبيله  

  . ، موفق نگرديدبه علّت مقاومت عبدالمطلب

كه خود پيشنهاد داده بودند، دو نوبت از هاشميان شكـست             هايي    امويان در جاهليت در منافره    

آور نيـست كـه امويـان ظهـور     تعجـب . خوردند و طبيعي است كه در فكر جبران آن بوده باشند      

پيامبر اسالم 
)ص(

هـاي     و جنگ  دشمني ها .  را از همين منظر نگريستند و با او به مخالفت پرداختند           

ابوسفيان با پيامبر  
)ص(

، معاويه با امام علي    
)ع(

، و يزيد با امام حسين     
)ع(

، كه بيشتر تاريخِ همزمانـشان را       

دربرگرفت؛ يا اين كه خليفة دوم در استدالل عدم انتخاب امام علي   
)ع(

 بـه جانـشيني پيـامبر   
)ص(

، بـه  

 خالفت هـم در ميـان هاشـميان         پذيرد كه عالوه بر نبوت،      نمي) قريش(عرب  «: گويد  عباس مي   ابن

،»باشد
1

 نمايانگر اين واقعيت است كه قريش، به ويژه امويان، حتي بـا بـه دسـت گـرفتن قـدرت                     

 و هر زمان كـه       اند  هاي پيشين خود را در تفاخرطلبي با هاشميان، فراموش نكرده           سياسي، شكست 

 جامعة جـاهلي بـود دو شـرط    بنابراين، منافره كه مولود. يافتند، در پي جبران آن بودند     فرصت مي 

 صورت مفاخره به حسب و نسب و ساير امتيازهاي تفاخر در جامعه كه بهاين: اول: اساسي داشت

اي در دورة   براي اين كه نمونه   . بود؛ و دوم آن كه با دشمني همراه بود و پيامدي هم به دنبال داشت              

  .گرفته استشرط مورد توجه قرار مياسالمي عنوان منافره به خود بگيرد، رعايت توأمان اين دو 

  هاي دوران اسالميمنافره

  عباس  بن زبير و عبداهللا  بن منافرة بين عبداهللا

هاي مشهور هاشميان بود كه دردوران زندگيش به عنـوان سـخنگوي ايـن       عباس از چهره      بن  عبداهللا

زبير هم خويشاوند پيامبر       بن  كرد؛ و عبداهللا    خاندان عمل مي  
)ص(

هاي اصلي سپاه جمل      از مهره  و يكي    
________________________________________________________________ 
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هـاي مـسلمانان در حيـات خـويش      ترين و مشهورترين چهـره   هر دو از معروف   . شدمحسوب مي 

  :اي طوالني از ايشان را ثبت كرده كه خالصة آن به صورت زير است الحديد منافرهابيابن. بودند

 » با چه كسي ازدواج كرده است؟      داند  آيا مي «: زبير در سؤالي از همسرش و با تفاخر پرسيد            بن  عبداهللا

زبيـر    بـن   عبداهللا. العزي ازدواج كردم    عبد    بن  اسد    بن  خويلد    بن  عوام    بن  زبير    بن  با عبداهللا : همسرش پاسخ داد  

اي فاخرتر معرفي گردد، عصباني شد و جايگاه خود را در قـريش، ماننـد   كه انتظار داشت به گونه    

 به خدا قـسم اگركـساني از  «: همسرش به او گفت. سردانستها نسبت به سر نسبت به بدن، يا چشم    

 عبداهللا براي اين كه سخن خود را ثابـت        . »كردندبنوعبدمناف اينجا بودند با اين گفتار تو مخالفت مي        

 اش فراخوانـد،    عباس را به همراه گروهي از مردم به خانه        بنكند، افرادي از هاشميان، از جمله عبداهللا      

 مگـر «: عباس گفت   او سخنان خود را تكرار كرد و به ابن        . عباس منافره كند    ا ابن تا در حضور ايشان ب    

داني من پسر زبير يار نزديك رسول خدا   نمي
)ص(

 هستم و مادرم اسماء ذات الناطقين و دختر ابوبكر 

ام خديجه سرور زنان جهانيان است و صفيه عمة رسول خدا          صديق است و عمه   
)ص(

  مادر بزرگ مـن    

هـاي   عباس گفتهابن» تواني اين موارد را انكار كني؟ ؤمنين عايشه خالة من است؟ آيا ميالم است و ام  

افتخار تو به وجود رسول خدا     «: او را رد نكرد، اما به او گفت       
)ص(

 است و من به افتخار كـردن بـه          

رسول خدا 
)ص(

ار زبير پيشنهاد كرد كه به وجود اجدادشان در جاهليت افتخـ              بن  عبداهللا. » سزاوارترم 

شاهد گرفت و   ) كردندكه نقش قاضي منافره را ايفا مي      (عباس استقبال كرد و حاضران را       ابن. كنند

تر بوده يا اسـد؟       تر بوده يا خويلد؟ هاشم شريف     در ميان قريش عبدالمطلب شريف    «: ها پرسيد   از آن 

با خواندن دو   سپس  . عباس رأي دادند    ؛ كه همگي به نفع ابن     »عبدمناف شريف تر بوده يا عبدالعزي؟     

ر حالي كـه    فروشي د   اي پسر زبير با من در نسب و حسب فخر مي          «: بيت شعر به پسر زبير گفت     

رسول خدا 
)ص(

فروشـي    منـافره و فخـر    ) هاشـم   بنـي ( به ضرر تو سخن گفته و اي كاش با غير از ما              

 بـا اظهـار     عباس در ادامـه     ابن. »كردي اما خواستي تبار خود را حتي از خورشيد هم باالتر ببري             مي

سخني منسوب به پيامبر   
)ص(

، كه نسب هيچ دوگروهي از يكديگر جدا نشده مگر آن كه پيامبر       
)ص(

  در

جـد  (كالب  بن پس از قصي) هاشم بني(نسب ما   «: زبير گفت   شان قرارگرفته است، به ابن      ميان بهترين 

يي آري، بازنده شـدي  از تو جدا شده است آيا ما در گروه برتر قرار داريم؟ اگر بگو ) چهارم پيامبر 

به پيامبر(اي و اگر بگويي نه، كافرشده
)ص(

  .») دروغ بستي

. اي بـه خـود گرفـت   زبير شد و منافره صورت خصمانهبن عباس سبب خشم عبداهللا سخنان ابن 

عباس را كه در اواخر عمرش نابينا شده بود، گرفتند تا او را از مجلس  گروه شاهد و ناظر دست ابن
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به خدا قسم همة مـردم  «: زبير دوباره او را مورد خطاب قرار داد وگفت بنا عبداهللا بيرون ببرند؛ ام  

و صـديق هـستم كـه       ) زبير(ماند من پسر حواري     اي هستم كه عقب نمي    دانند كه من پيشرونده   مي

داراي فضل و شرف وااليي است و بهتر از بندة آزاد شـده اسـت؛ و منظـورش از بنـدة آزاد شـده،                    

مطلب بود كه در جنگ بدر به همراه مشركان برضد مسلمانان شركت كرد و اسير               عبدالبنعباس

.»و با پرداخت فديه آزاد شد
1

اش كه شرف و فضيلت همه عباس هم ضمن تكرار سخنان پيشين ابن

به وجود پيامبر  
)ص(

 است و هاشميان به دليل قرابت با رسول خدا         
)ص(

ترنـد، بـا       از ديگران با فضيلت    

خاك بر دست و دهانت بـاد، آنچـه كـه دربـارة بـردة آزاد شـده                 «:  زبير گفت  عصبانيت به پسر  

قسم به خدا كه او گرفتار شد و مورد امتحان الهي قرار            . گفتي، صحيح نيست  ) عبدالمطلب    بن  عباس(

گرفت اما صبر و پايداري كرد تا لطف و نعمت خدا بر او ارزاني شد و او هم شكرگزاري كرد و                     

فا و محترم بود و مانند كسي نبود كه پس از بيعت آن را بشكند و پـس از آن                    قسم به خدا كه با و     

عبـاس از سـخنان آخـرش         منظور ابن . »اش نهاده شود آن را رها كند        كه فرماندهي سپاهي بر عهده    

ماجراي بيعت شكني او با امام علي      عوام و   بنزبير
)ع(

 سپس با رد و بدل شـدن        0 در جنگ جمل بود    

زبير سخن آخـرش را بـه         بن  ين آن دو، كار به خصومت كشيده شد و عبداهللا         چند سخن ديگر در ب    

و جمعيت . ماند اي بني هاشم از اين پس بين ما و شما جز دشمني و ستيز نمي     «: اين گونه عنوان كرد   

.»متفرق شدند
2

   

برشمردن افتخارات خاندان خود و اعمال ناپسند طرف مقابل همراه با كينه و نفرت، سرتاسـر                

هاي پيامبر اسالم   در آموزه  0منافره را در برگرفته است    اين  
)ص(

، تقوا و مجاهـدت خـود فـرد، نـه           

پدران و خاندانش، مالك و معيار فضيلت اعالم شده است و هر فردي مـسئول اعمـال خـود بـه                     

زبير سوابق پدرش       بن  آيد و بار گناهش به عهدة ديگران نيست؛ اما در اين منافره، عبداهللا            حساب مي 

عباس هم، بنكند، و عبداهللا اسالم و اجدادش را در جاهليت سبب فخر و فضيلت خود اعالم ميدر

شـود،  پيامبري را كه براي تمامي مردم مبعوث شده است و رحمت همـة عالميـان محـسوب مـي      

در حـالي كـه     . دانـد   كند و صرف هاشمي بودن را مالك فضيلت فرد مـي            منحصر به هاشميان مي   

ابولهـب از   : اساس معيارهاي فضيلت و حتي ويژگي هاي شخـصي يكـسان نبودنـد            هاشميان نيز بر    

 ا به روايتي از امام محمدهاشم بود، اما در قرآن مورد خشم و عذاب خدا قرار گرفته است؛ يا بن بني

________________________________________________________________ 
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باقر
)ع(

.طالب نيستند   ابي  ، عباس و عقيل از هيچ نظري درخور مقايسه با حمزه و جعفربن            
1

 اين منافره   

گـويي شـد، امـا دو       عباس تحريك به پاسـخ    بنزبير آغاز كرد و عبداهللا    بنخر فروشي را عبداهللا   و ف 

: عبـاس كـه  زبيـر در تفـاخرطلبي، و پاسـخ ابـن    انگيزة ابن: شود ويژگي اصلي منافره در آن ديده مي    

زبيـر بـه      خواهي با ما به حسب و نسب فخر فروشي كني، نخستين ويژگي منافره؛ و سخن ابـن                 مي

. ماند، دومين ويژگـي منـافره اسـت         از اين پس ميان ما و شما جز كينه و دشمني نمي           : عباس كه   ناب

طرفين در تفاخر بر يكديگر، عالوه بر افتخارات نسبي، سوابق پس از اسالم خاندان خود را نيز به                  

   .هاي سياسي و عقيدتي هم سخن گفتند طلبي بر شمردند و از اختالف عنوان امتيازي در تفاخر

ـاس  قمري واقع شده است، زيرا سخن از نابينا شدن ابـن اين منافره در نيمة دوم سدة نخست هجري      عب

است و او در اواخر عمرش نابينا شده بود
2

.قمري فوت كرد و در سال شصت و هشت هجري
3

   

منافره بين يكي از نوادگان علي
)ع(

   و يكي از نوادگان طلحه

علي    بن  حسينبنعليبنمحمدنجعفرببناين منافره بين اسماعيل   
)ع(

طلحه واقع  بنيحييبنمحمدبن و قاسم  

 در حيات امام صادق     اسماعيل 0شد
)ع(

ق بـوده   .  ه148 فوت كرده و سال در گذشت امام صادق سال           

است؛
4

 الحديد گـزارش  ابيابن.  بنابراين، منافرة مورد نظر بايد در نيمة نخست سدة دوم واقع شده باشد             

  : كرده است

) خاندان ابـوبكر و طلحـه     (احسان و بخشش ما بنوتيم      : اي به اسماعيل گفت   قاسم در مفاخره  «

اسماعيل در پاسـخ بـه او اظهـار    . همواره بر شما بنوهاشم و بر همة بنوعبدمناف سرازير بوده است         

ايد؟ پدرت طلحه جد بزرگـوارم        كدام فضل و بخشش را نسبت به خاندان عبدمناف داشته         : داشت

قطعاً محمـد  : را با سخني به خشم آورد آن هنگام كه گفت         ) رصپيامب(
)ص(

ميـرد و مـا ميـان          مـي  

همان گونه  ) آوريمهمسران پيامبر را به ازدواج خود در مي       (دهيمهاي او جوالن مي   زيورآالت زن 

و خداوند براي آن كه بيني پدرت را به خاك بمالد اين آيـه را نـازل                 . كه او با زنان ما رفتار كرد      

شما حق نداريد پيامبر   : كرد
)ص(

توانيد پس از او زنـانش را بـه ازدواج خـود           را ناراحت كنيد و نمي     

________________________________________________________________ 

  .252، ص5 االسالميه، چنشرالثقافةمركز ]: جابي[، 10، جلرجال الحديثمعجم ا، )1413(خويي: نك   1

  .365، ص2سعد، همان، جبنمحمد   2

  .195، ص3اثير، همان، جابن   3

براي اطالع از زمان فوت امام صادق         4
)ع(

كتابخانـة  : ، قـم  المجدي في أنساب الطالبيين   ،  )1422(صوفيابن:  و اسماعيل، نك   

  .291و284 صصاهللا مرعشي نجفي،آيت
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منظورش ابوبكر اسـت كـه بـا طلحـه از يـك             (و پسر عمويت    ).  سورة احزاب  53آية  (درآوريد

 فاطمه(حق مادرم   ) اند  خاندان
)س(

برد غصب    را در فدك و موارد ديگري كه از پدرش به ارث مي           ) 

مردم را برضد عثمان شورانيد و او را محاصره كرد تا كشته شد و              ) طلحه(و پدرت . كردو محروم   

بعد از آن، بيعت با علي     
)ع(

هاي مسلمانان را نيـز برضـد او تاريـك             را گسست و با او جنگيد و دل        

ايد بگو  اينك فدايت شوم اگر نسبت به گروهي ديگر از خاندان عبدمناف بخششي داشته          . ساخت

.»ن آگاه كنو مرا از آ
1

   

منظور قاسم در اين منافره از احسان و بخشش بنوتيم، فخرفروشي به خالفت ابوبكر و اسـالم                 

آمدنـد و   هاي قدرتمند قريش به حـساب نمـي   طلحه است، زيرا بنوتيم پيش از اسالم جزو خاندان      

در منافرة پيشين، به    زبير    بنابراين او، برخالف ابن   . سوابق و افتخاراتي در مقايسه با هاشميان نداشتند       

جعفر    بن  كند و اسماعيل  سوابق خاندانش در جاهليت اشاره نمي     
)ع(

 نيز با آگاهي از اين موضوع و در         

بـه  . كندتوانست از سوابق و افتخارات هاشميان پيش از اسالم نام ببرد، اين كار را نمي                حالي كه مي  

  . پردازد ويي بر اساس اعتقادات شيعه ميگ كند، بلكه به پاسخ عبارتي، او بر خاندان خود تكيه نمي

  »منصور دوانيقي«و عبداهللا » نفس زكيه«هاي محمد  نامه

عبداهللا، از نوادگان امام حسن        بن  نگاري بين محمد  اين نامه 
)ع(

، و منصور خليفـة عباسـي، از نوادگـان         

ت عنوان منافره اند، از آن تحمنابعي كه آن را ثبت كرده. عبدالمطلب، صورت گرفته است  بن  عباس

- بـن ق و قيام محمد. ه144ها را ذيل وقايع سال      طبري نخستين فردي است كه اين نامه      .  اند    نام نبرده 

.ضد منصور خليفة عباسي گزارش كرده است        عبداهللا حسني بر  
2

  اي   آنچه سبب وقوع چنين منـافره      

ز به قدرت رسـيدن، در      در قالب نامه شد، چالش سياسي و مسئلة مشروعيتي بود كه عباسيان پس ا             

هر دو از هاشميان بودند، اما فرزندان عبـاس شـأن و منزلـت              . برابر علويان به آن دچار شده بودند      

منصور براي از دور خارج كردن رقيبِ سرسخت و مشهورتر خود، يك رشته             . علويان را نداشتند  

منصور در نخستين نامه سـعي  . عبداهللا حسني از آن جمله بود     بن  ها انجام داد كه نامه به محمد      اقدام

________________________________________________________________ 

الحديد، اصطالح  ابي ابن شرح نهج البالغة  مهدوي دامغاني مترجمِ بخش هاي تاريخي       . 322، ص 9الحديد، همان، ج  ابيابن   1

ترجمه كرده است كه بايد توجه كرد هر چند هـر           »  فخر فروشي و بگو مگو    «را در اين مورد و مورد پيشين به         » منافره«

. آيد كه محدود كردن آن به مفاخره كامل نيـست         ، اصطالح و سنتي مستقل به شمار مي       اي مفاخره است، اما خود    منافره

  .  362 -  361 نشر ني، صص: ، تهران4، ججلوة تاريخ در شرح نهج البالغه، )1367(محمود مهدوي دامغاني: نك

   .566، ص7طبري، همان، ج   2
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هاي مالي، محمد را با خـود همـراه كنـد؛ امـا پـس از آن كـه محمـد                       داشت با دادن امان و وعده     

 وجـود   اي كامل را در قالب نامه به      هاي او را نپذيرفت، طرفين وارد مباحثي شدند كه منافره           وعده

و . كنند خود و به ضرر رقيب استدالل ميهايشان به آياتي از قرآن به نفع آغازِ نامه هر دو در: آورد

امتيازها و تفاخرهايي . شمرند هايي را براي برتري خود در برابر طرف مقابل برمي در ادامه، ويژگي 

شـمرد، بـه ايـن      مـي   عبداهللا در برابر منصور در اثبات حقانيت خود براي خالفت بـر               بن  كه محمد 

  :  ترتيب است

وصايت و امامت جدش علي    
)ع(

در شـرف و نـسب و       ) علويـان (بـودن خـود و خانـدانش      ؛ برتر 

تر به رسول خدا   خويشاوندي نزديك 
)ص(

اش از طرف مـادر و پـدر بـه            ؛ افتخار به اين كه او نسب      

شم، عبدالمطلب، پيامبر  ها
)ص(

 و علي  
)ع(

 افتخـار بـه وجـود رسـول خـدا          - رسد مي 
)ص(

، امـام علـي    
)ع(

 ،

فاطمه
)س(

امام حسن   ،  
)ع(

 و امام حسين   
)ع(

آمنه، فاطمه مادر بزرگ پيامبر    ، خديجه،   
)ص(

 و ابوطالب نام    

 افتخار به اين كه بهترينِ هاشميان از لحاظ نسب اسـت و هـيچ يـك از مـادرانش عجـم                      - برد  مي

نبودند؛ طعن به منصور در كنيز بودن مادرش و لعين و طريد و طليق بودن اجدادش كه منظـورش                   

  .ه اسالم آوردندعبدالمطلب و فرزندانش بود كه در فتح مك  بن عباس

كند و امتيازهاي زير را در محق بودن خـود          در مقابل، منصور ادعاها و افتخارهاي او را رد مي         

  :شماردبراي خالفت بر مي

را در برابـر    ) عبـدالمطلب     بـن   عبـاس (با استناد به قانون ارث در جاهليت، برتري و وراثت عمو          

فاطمه(دختر
)س(

 پدر و مادر رسول خـدا      كند؛ اعتقادي به ايمان     مطرح مي  ) 
)ص(

 و ابوطالـب نـدارد و       

ـتن پـدر و مـادر هاشـمي يـا عـرب را افتخـار، و                    ها را باطل مي   بنابراين افتخار به آن    شمارد؛ نداش

كند كه پيامبر  داند و استدالل مي     كنيززادگي را عيب نمي   
)ص(

 و عبـدالمطلب مـادري غيـر هاشـمي          

حسينبنداشتند و علي  
)ع(

عليبن و محمد  
)ع(

 ابوبكر و عمر و كنـار       ادرشان كنيز بود؛ بيعت مردم با     ، م 

گذاشتن علي 
)ع(

صلح امام حسن   و همچنين    
)ع(

 و شهادت امام حسين    
)ع(

، زيد و يحيـي را نتيجـة محـق          

داند؛ حمزه، جعفر و عباس را بر علي         نبودن علويان در حكومت مي    
)ع(

دهد و دليل برتري       برتري مي  

نبداري عمر از عباس در     تي چاه زمزم در جاهليت و جا      عباس را منصب سقايت حاجيان و سرپرس      

برابر علي
)ع(

تر عباس به پيامبر و خويشاوندي نزديك
)ص(

  . كند عنوان مي

تفاخر به حسب و نسب، همراه دشمني       . اي كامل است  ها آشكاركنندة منافره  محتواي اين نامه  

وراثت عمو در . دنبال داشتو كينه، از اين سخنان به روشني مشخص است كه پيامدهاي مهمي به      
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برابر دختركه توسط منصور و با توجه به مسئلة ارث در جاهليـت مطـرح شـد، محـوري تـرين                  

  . موضوع اين منافره است

  نقش عامل سياسي در بازتوليد منافره در دورة اسالمي

وع شمارد، كه موضـ     كند، بلكه در مواردي آن را پسنديده مي         اي را نكوهش نمي   اسالم هر مفاخره  

منطق كه حاصل زندگي  اي و بي هاي قبيله اما واضح است كه تفاخرطلبي. مدنظراين پژوهش نيست

هـاي    عرب جاهلي بود، مورد پذيرش اسالم نيست كه البته، اين گونه رفتارهـا، بـا وجـود تـالش                  

پيامبر
)ص(

ين تـر هاي سياسي مهم  اختالف. ، از بين نرفت و با ايجاد بستري مناسب، دوباره سربرآورد          

استدالل جناح پيروزِ سقيفه بر     . عامل ايجاد چنين بستري در بروز مجدد رفتارهايي مانند منافره بود          

برتري نسبي قريش، كه در نخـستين چـالش سياسـي مـسلمانان پـس از وفـات پيـامبر                   
)ص(

 مطـرح   

شد،
1

. هاي مسلمانان افزايش يافتبيانگر همين موضوع است، كه به تدريج و با بيشتر شدن اختالف

دادن منافره، پيشينة اختالف سياسـي      دو طرف سه منافرة پيشين نيز، كساني بودند كه پيش از انجام           

و حتي عقيدتي جدي داشتند و اين موضوع در مباحث مطرح شده بين دو طرف به خوبي آشـكار                   

زبير، درحالي كه در ميان بنوعبدمناف نفرات مشهور ديگري هـم           بنروشن است كه عبداهللا   . است

اي براي  او منافره را بهانه   . عباس را براي منافره انتخاب نكرده است        جود داشته، روي تصادف، ابن    و

توان پذيرفت كه قاسم بدون پيشينة        در مورد بعدي، نمي   . تصفيه حساب سياسي با هاشميان قرار داد      

ـتالف   .  سياسي و حتي عقيدتي، با اسماعيل منافره كرده باشد          هاياختالف هـا را بـر     هرچند اين اخ

زبان نياورده، اما شيوة پاسخگويي اسماعيل و مواردي كه او بيان نموده، نـشان داده كـه گـويي بـا                     

اهميت و نقش عامل سياسي در بازتوليد منافره در         . رو شده و قصد دفاع داشته است      هايي روبه اتهام

ف ايـن منـافره از   هـر دو طـر  . تر از دو مورد پيش از آن است  دورة اسالمي، در مورد سوم آشكار     

اين بدان معني اسـت كـه در نيمـة          . ق انجام شده است   .  ه144هاشميان بودند؛ و اين منافره در سال        

ـتالف               هـاي سياسـي، از     نخست سدة دوم هجري قمري كه هاشميان وحدت خود را، به علـت اخ

 گـرفتن   دسـت هاي رقيبي چون عباسيان و حسنيان تبديل شده بودند، براي به          دست داده و به گروه    

پرداختند؛ درحالي كه پيش از اين تاريخ، حكومت و قدرت، به فخرفروشي و منافرة با يكديگر مي

________________________________________________________________ 

 روايتي كه آن را به پيامبر      ابوبكر با سخناني كه در سقيفه مطرح گرديد، و با استناد به              1
)ص(

كرد، استدالل نمود   منسوب مي  

  .  582، ص1بالذري، همان، ج: رك. كه تنها قريش شايستگي رهبري را دارد
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  . اي در بين هاشميان، گزارشي صورت نگرفته استاز هيچ منافره

  هاي دوران اسالمي  پيامد منافره

ـيش  هاي آن، مشخص شد كه هر منافره تبعاتي به همراه داشته   در تعريف منافره و ويژگي      كه در پ

هـاي دورة   تـرين پيامـد منـافره     اما به دو دليـل، مهـم      . از اسالم، بيشتر اقتصادي و سياسي بوده است       

نخست آن كه مـوارد     . هاي مختلف بود  گيري عقايد كالمي در بين فرقه     اسالمي، تأثير آن در شكل    

ه علم كـالم در  ها حال و هواي مباحث كالمي دارد، و اگر توجه شود ك  مطرح شده در اين منافره    

سدة نخست يا اوايل سدة دوم هجري قمري هنوز شكل نگرفته بود،
1

گيري ها در شكل تأثير منافره

ترديد مواردي چون نقش طلحه و زبير در جنگ جمل، شركت عباس بي. شوداين علم مشخص مي

 او در   ايگـاه در جنگ بدر همراه با مشركان و جايگاه او در ميان هاشميان، خالفت ابـوبكر و ج                

اسالم، غصب حق فاطمه   
)س(

  توسط ابوبكر، دشمني طلحه با امام علي       
)ع(

 و تـوهين او بـه پيـامبر        
)ص(

 ،

ناپـذير    جدايي    هاي فوق مطرح شد، جزء      ايمان ابوطالب و وراثت عمو در برابر دختر، كه در منافره          

ا توسط افراد مشهور ه دليل ديگر آن كه، اين گونه منافره. اندهاي مختلف بوده مباحث كالمي فرقه

اعتنـا  اين عده كه نقش حاكم و قاضي را داشتند، طبعاً بي      . شد  و در حضور شماري از مردم انجام مي       

ـته  نبوده و دربارة هر منافره بحث و گفتگو و موضع          انـد و نتـايج آن در جامعـه انتـشار           گيري داش

  . يافته است مي

  گيرند مواردي كه در چارچوب منافره قرار نمي

هايي ياد شده است كـه منـافره        و حتي منافره    ها، دشمني   نابع تاريخ اسالم به فراواني از مفاخره      در م 

  : شود براي روشن شدن اين موضوع در زير به سه مورد اشاره مي. شوندمحسوب نمي

مفاخرة بين علي
)ع(

  حارثه  بن طالب و زيد ابي  بن  و جعفر

 خـدا  اين سه نفر با يكديگر مفاخره كردنـد و رسـول          
)ص(

در آغـاز،   .  را داور خـويش قـرار دادنـد        

پيامبر
)ص(

 در فضلِ جعفر و زيد سخناني فرمودند، اما در ادامه با سخني ويـژه دربـارة علـي                  
)ع(

، او را   

________________________________________________________________ 

عليمحمـد  : هاي سياسـي بـر آن، رك   گيري مباحث كالمي و تأثير جريان     براي كسب اطالع بيشتر دربارة چگونگي شكل         1

  .انتشارات دانشگاه الزهراء : ، تهرانون نخستين اسالميديانت و سياست در قر، )1380(ولوي
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اي انجام نگرفته است؛ زيرا  امتيازهاي قبيله واضح است كه اين مفاخره براساس. برتر معرفي كردند

از يك سو، علي   
)ع(

 و يـا     از كينه و دشمني بين اين سـه نفـر          دند؛ و از سوي ديگر،     و جعفر برادر بو    

.پيامدي پس از اين مفاخره، گزارشي صورت نگرفته است        
1

بـه       بنابراين، اين مفاخرة مـورد نظـر،         

  . منافره تبديل نشده است

هاي بين امام علينگاري نامه
)ع(

   و معاويه

ليها كه به علت بيعت نكردن معاويه با ع        نگارياين نامه 
)ع(

 و بروز جنگ صفين مبادله شـده، بـا          

فروشي نگاشته نشده است؛   هاي فخر انگيزه
2

 زيرا معاويه از جايگاه برتر علي      
)ع(

 آگاه بـود و بـه آن        

اي بـه علـي    كه در نامه  كرد؛ چنان اعتراف مي 
)ع(

ـته اسـت   مـن منكـر سـابقة تـو در اسـالم،      «:  نوش

ترت به پيامبر  خويشاوندي نزديك 
)ص(

.»ريش نيستم  و شرافتت در ق    
3

 امام علي  
)ع(

 نيز در پاسخ بـه او،   

.»شدي  توانستي، فضايل مرا منكر مي      اگر مي   «: نويسد  مي
4

 دهد كه معاويـه قـصد و    اين سخنان نشان مي 

توان تفاخر با علي  
)ع(

برداري سياسي و تبليغاتي بر ضد علي  را نداشت، و هدف او بهره
)ع(

 و هاشـميان  

اشارة امام علي  . بود
)ع(

ها و سوابق خود و هاشميان، و ذكـر پيـشينة منفـي         ها و مجاهدت  يت به فضل  

 امويان نيز، به منظور تفاخرطلبي نبود؛ بلكه عالوه بر نصيحت و اتمام حجت با معاويه، قصد داشـت                 

مواردي از اين دست، اساسـاً مفـاخره   . اثر كند   شاميان را از اين حقايق آگاه و تبليغات معاويه را بي          

اي كه امام حسنمناظره. آينده، منافره هم به شمار نمينيستند و درنتيج
)ع(

سفيان ابيبن���� با معاويه، 

الحديـد و   ابي شعبه، در يك مجلس و به صورت همزمان، انجام داد، و ابن           بن�و عمروعاص و مغير   

.اند، هم از اين گونه استطبرسي آن را مفاخره دانسته
5

   

________________________________________________________________ 

الحديد در بحث مفصلي اين موضوع را با حضور نقيب علويان بررسي كرده و خود نيز در پايان با سـرودن شـعري،                       ابي  ابن   1

علي
)ع(

 را پس از پيامبر
)ص(

  .116، ص11الحديد، همان، ج ابي ابن: نك.  فاخرتر از ديگران دانسته است

اتـشارات انقـالب    : ، ترجمـةپرويز اتـابكي، تهـران      صـفين پيكار  ،  )1370(مزاحم  بن  نصر: ها، رك   براي اطالع از محتواي نامه       2

   .679، 647، 527، 217، 207، 154، 123، 48اسالمي، صص

  .121داراالضواء، ص: ، بيروت1، تحقيق علي شيري، جاالمامه و السياسه، )1990(قتيبه دينوريابن   3

  .90ن مزاحم، همان، صنصر ب   4

در اين مناظره چهار نفر فوق با نيت و قصد قبلي و به منظور تحقير امام حسن       5
)ع(

هـايي   و نه فخرفروشي، او را فراخوانده و اتهام

را به هاشميان و به ويژه به امام علي        
)ع(

كنند كه امام حسن      منسوب مي  
)ع(

، ضمن رفع اتهـام و برشـمردن فـضايل علـي           
)ع(

، بـه   

اي در اسـالم و حتـي         اين چهار نفر بـه سـبب نداشـتن سـابقه          . شود  دهد و اعمال ناپسند آن ها را يادآور مي         پاسخ مي  ايشان

معاويه هم برتري امام حسن    . پردازندامتيازي در جاهليت، به فخرفروشي نمي     
)ع(

مـن و او يكجـا      «: گويـد    را قبول دارد، زيرا مي     

دهد كه تشكيل چنين     اين سخن معاويه دقيقاً نشان مي     » .جويي او بر خودم ترسيدم    نبوديم مگر اين كه از جايگاه او و از عيب         

← 
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  منافرة بين عثمان و عايشه

بين عثمان و عايشه، كه در منابع با عنوان منافره گزارش شده است،    دشمني  
1

. تواند منافره باشـد   نمي

. ها مـشخص شـده اسـت    اي بين ايشان ثبت نگرديده و تنها كينه و دشمني بين آن          زيرا هيچ مفاخره  

كند كه بين عثمان و عايشه منافره بود و علت آن را كاهش حقـوق و عطايـاي                  يعقوبي گزارش مي  

يشه از بيت المال و برابر كردن آن با ديگر همسران پيامبر           عا
)ص(

 توسط عثمان، ذكركرده است؛ در      

حالي كه عمر در بين همسران رسول خدا       
)ص(

.پرداخت  بيشترين سهم را به عايشه مي     
2

 روشن اسـت  

نـد  موارد ديگري، مان  . ها بوده است    كه منظور از منافرة بين عثمان و عايشه، كينه و دشمني بين آن            

ابيه و ابواألسود،  بناختالف زياد 
3

شعبه،بن� ابوبكره و مغير   
4

- سـعيد بـن مروان و عمـرو بنعبدالملك

االشدق،
5

  .و غيره، مفاخره و بالطبع منافره نيستند 

  گيرينتيجه

در اين پژوهش، ويژگي و دگرگوني يك سنت جاهلي بررسي شـد؛ سـنتي كـه بـه دليـل تبعـات                      

گرفت؛ اما بسيار تأثيرگذار بود و مشخص شد چگونه يك            قرار مي اش كمتر مورد استفاده       سنگين

ـتالف         هـاي مـسلمانان    رفتار جاهلي كه مورد پذيرش اسالم نبود، توانست راه خود را در ميـان اخ

با اين پژوهش مشخص شد هر مفـاخره يـا درگيريـي منـافره نيـست،                . ساز شود بگشايد و جريان  

برعكس، در دورة اسالمي وقايعي ثبـت شـده اسـت كـه             . هرچند نام منافره برآن نهاده شده باشد      
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

گيري طرفداران امـام علـي  شان ترس از قدرتكنند، انگيزهطور كه خود عنوان مي    اي براي مفاخره نيست، بلكه همان       جلسه
)ع(

 

حسن«: است، زيرا 
)ع(

بنـابراين، آن چهـار نفـر بـه         . »انـد    او جمع شده    نام و ياد پدرش را زنده و مردم او را تصديق كرده و دور              

. »او را بخوان تا سرزنشش كنيم و پدرش را دشنام دهيم و از او اقرار بگيريم كه پـدرش عثمـان را كـشته                       «: گويند  معاويه مي 

 اي پيامد سياسي يا حتي مباحث كالمي هم به دنبال نداشت، زيرا همة همت آن جمع بر اين قـرار گرفـت كـه                         چنين جلسه 

امام علي 
)ع(

معاويه خـود بـه     .  را به قتل عثمان متهم كنند؛ اتهامي كه بعدها فرق مخالف شيعه نيز آن را خيلي جدي نگرفتند                  

به شما گفتم ستيز با حسن«: گويد كند و به آن جمع مي      اي اقرار مي    نداشتن هيچ دستاوردي از چنين جلسه     
)ع(

 ممكن نيست 

. »د؛ به خدا قسم مجلس ما را ترك نكرد، مگر آن كه آن را بر ضـد مـا تاريـك سـاخت            و شما را از آن نهي كردم كه نپذيرفتي        

؛ 304، ص   3؛ مهـدوي دامغـاني، همـان، ج       285، ص 6ابـي الحديـد، همـان، ج        ابـن : براي اطالع از محتواي اين منـاظره، رك       

  .   402، ص و النشرللطباعةدارالنعمان : ، نجف1، تحقيق محمد باقر خرسان، جاالحتجاج، )1966(طبرسي

  .175دارصادر، ص: ، بيروت2، جتاريخ يعقوبي، ]تا بي[واضح يعقوبي بن احمد   1

  .جايعقوبي، همان   2

  .240داراالضواء، ص: ، بيروت4، تحقيق علي شيري، جالفتوح، )1991(اعثم كوفيابن   3

  .538دارصادر، ص: ، بيروت2، جالكامل في التاريخ، )1385)(اثير ابن (عزالدين   4

  .119، ص6الحديد، همان، جابيابن   5



�27  بررسي سنّت منافَرَه در جاهليت و بازتوليد و پيامدهاي آن در دوران اسالمي

ها عنوان منافره بر خود      از آن   روند، هر چند برخي   نمونة كامل منافره در قالب جديد به شمار مي        

ظاهر و شيوة اجرا چندان اهميت ندارد، بلكه روح و            - بنابراين، در بررسي اين سنت، شكل     . ندارند

در ايـن   . مني است، مورد توجه و تحليل قـرار گرفتـه اسـت           محتواي آن، كه مفاخرة همراه با دش      

پژوهش معلوم شد، مواردي كه دو طرف منافره آن را امتيازي مثبت براي خود و خاندان خويش،                 

ايـن  . كـرد   شمردند، ثابت نبـود و در هـر دوره تغييـر مـي            يا امتيازي منفي براي طرف مقابل برمي      

ها، مانند  شد و بسياري از مؤلفه    هاي اسالمي مطرح مي   لفهامتيازها در دوران اسالمي با توجه به مؤ       

ها اختالف نظـر      ها و شرايط رهبر و امام، مورد پذيرش همگان نبود و مسلمانان دربارة آن             ويژگي

هاي مخالف يكديگر، عالوه بر درگيري نظامي، بـا           ها سبب شده بود كه گروه       اين اختالف . داشتند

د مبارزه كنند؛ از اين رو منافره را كـه بـا روحيـة تفـاخرطلبي                هاي ديگري نيز با رقيب خو       شيوه

اي ايشان نيز همخواني داشت، دوباره احيا كردند، و ايـن سـنت در شـكل جديـدش در دورة                      قبيله

بنابراين، منافره، هم از شرايط جامعه تأثير       . اي دوسويه با قدرت و سياست پيدا كرد         اسالمي رابطه 

گيـري   ترين تأثيرش بر جامعه، كمك به شكل  گذاشت، كه مهم    ير مي پذيرفت، و هم بر آن تأث       مي

هـاي سياسـي و     كرد تا اختالف  اي عمل مي  به عبارت ديگر، منافره مانند واسطه     . عقايد كالمي بود  

دربارة هاشميان، كه بررسي اين سنت بدون در نظر گـرفتن           . عقيدتي را به عقايد كالمي تبديل كند      

 كه اين خانـدان در        اي  توان گفت كه به دليل جايگاه محوري و ويژه        يايشان امكان پذير نيست، م    

هاي مخالف به منـافره  حوادث و وقايع پيش و پس از اسالم داشتند، همواره از طرف افراد و گروه        

البته، اين موضوع تا زماني ادامـه       . كردندشدند و خود معموالً به اجراي آن اقدام نمي          فراخوانده مي 

ـيدن بـه           ن وحدت سياسي داشتند، و هنگامي كه بخش       يافت كه ايشا   هـايي از هاشـميان بـراي رس

منافرة نفـس   . ها نيز به منافرة با يكديگر پرداختند      حكومت رو در روي يكديگر قرار گرفتند، آن       

  .اي است كه عقايد كالمي مهمي از دل آن شكل گرفتترين نمونهزكيه با منصور، مهم
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