ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑ ﺸﯿﺮ

ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ...ﺧﺰرﺟﯽ اﻧﺼﺎری ،ﮐﻨﯿﮫ اش اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ .در آﻏﺎز از ﺻﺤﺎﺑﮫ رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠّﻢ( و از اﻧﺼﺎر و در آﺧﺮ ﮐﺎر ،ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﮫ در ﮐﻮﻓﮫ و از
دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ.
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ﭘﺪرش "ﺑﺸﯿﺮ" در ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻘﯿﻔﮫ ،در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده )ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ( اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش "ﻋﻤﺮه" دﺧﺘﺮ رواﺣﮫ و ﺧﻮاھﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ رواﺣﮫ
اﻧﺼﺎری ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ »ﻣﻮﺗﮫ« ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺪ .ﻧﻌﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از "اﻧﺼﺎر" ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺧﻄﯿﺐ و ﺷﺎﻋﺮ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﻣﺤﺪث و از
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﮫ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﮫ ﮐﮫ طﺮﻓﺪار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺷﻤﻦ ﺑﻮد .وی ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن )از ﺧﻠﻔﺎ راﺷﺪﯾﻦ( ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن و ﻧﺎﻣﮫ ھﻤﺴﺮ او را ﺑﮫ ﺷﺎم ﻧﺰد
"ﻣﻌﺎوﯾﮫ" ﺑﺮد و اوﺿﺎع ﻣﺪﯾﻨﮫ را ﮔﺰارش داد و در ﺳﻠﮏ ﯾﺎران ﻣﻌﺎوﯾﮫ در آﻣﺪ .او ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺨﺺ از "اﻧﺼﺎر" اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ھﻤﺮاه ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ "ﻣﺴﻠﻤﮫ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ" اﻧﺼﺎری
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﮫ اﻧﺼﺎر اﮔﺮﭼﮫ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﻌﻤﺎن در ﺣﻤﻠﮫ ﺷﺎم ﺑﮫ ﻋﺮاق رﯾﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه
دوھﺰار ﻧﻔﺮی را از طﺮف ﻣﻌﺎوﯾﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫ »ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ« در ﺣﻮاﻟﯽ رود ﻓﺮات ﻧﻤﻮد و وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ از ﺣﻤﻠﮫ او ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺧﻄﺒﮫای اﯾﺮاد
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﮫ در ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ اﺳﺖ .در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ از ھﻤﺮاھﺎن ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ "ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ" ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( ﺑﮫ ﻣﺠﺎدﻟﮫ و ﺑﮫ ھﻮاداری ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﺮد .وی ﺳﺎل ۵٣
ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻗﺎﺿﯽ دﻣﺸﻖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ واﻟﯽ »ﯾﻤﻦ« و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎوﯾﮫ  ٩ﻣﺎه واﻟﯽ ﮐﻮﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﻧﻌﻤﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ،واﻟﯽ ﮐﻮﻓﮫ ﺷﺪ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﮭﻞ ﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﺟﻮ ﮐﺎذب وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ
راﺣﺘﯽ اظﮭﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( ﺑﮫ ﮐﻮﻓﮫ آﻣﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺷﺪت از او طﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫطﻮریﮐﮫ ﻧﻌﻤﺎن در ﻗﺼﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
ﮐﺴﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن او ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮭﺮ ﮐﻮﻓﮫ ﺑﺮای »ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ« ھﯿﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( ﺑﮫ ﮐﻮﻓﮫ ﺑﯿﺎﯾﺪ .از آن طﺮف ،ﻧﻌﻤﺎن ﮐﮫ از »اﻧﺼﺎر طﺮﻓﺪار اﻣﻮیھﺎ« ﺑﻮد از طﺮف ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ رﻓﺖ و آﻧﮭﺎ را دﻋﻮت ﺑﮫ »اطﺎﻋﺖ از ﯾﺰﯾﺪ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ« ﮐﺮد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ و ھﻮاداراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﮐﻮﻓﮫ اوج و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از ھﻮاداران ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری ﻧﻌﻤﺎن در ﻗﻀﯿﮫ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﮫ ﯾﺰﯾﺪ ،ﮔﺰارش داد و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻓﮫ ﻣﺮد ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺸﺎور ﻣﺴﯿﺤﯽ اش )ﺳﺮﺟﻮن( ،ﻋﺒﯿﺪﷲ اﺑﻦ زﯾﺎد را ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﮐﻮﻓﮫ
ﻣﻨﺼﻮب و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺧﺮج دھﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ از ﮐﻮﻓﮫ ﻋﺰل ﺷﺪ .او ﺗﺎ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ "ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ" زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و
واﻟﯽ »ﺣﻤﺺ« ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ رخ داد و ﺑﮫ ﻓﺘﻨﮫ "اﺑﻦ زﺑﯿﺮ" ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،او ﺑﺎ ﻣﺮوان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﺎ "اﺑﻦ زﺑﯿﺮ" ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .ﻣﺮدم »ﺣﻤﺺ« او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ،او ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﮐﺮده و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ در ﺳﺎل  ۶۵ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮد .ﻣﺮگ او در ﺳﻦ  ۶۴ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ .از او دﯾﻮان ﺷﻌﺮی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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