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  چكيده
 و پردازدمي اسالم صدر هايجريان در كوفه ايقبيله و جغرافيايي اوضاع بررسي به حاضر پژوهش

 و پايگاه عنوان به مسلمانان سوي از كوفه انتخاب كه است سؤال اين به پاسخ يافتن پي در
 روش با كه پژوهش نتايج است؟ بوده چگونه آن ايقبيله تركيب و داشته داليلي چه گاهسكونت
 توسط اسالم از پس كه است شهري اولين كوفه است آن بيانگر گرفته، صورت تحليلي و توصيفي
 اسالم سپاهيان اسكان و ايران فتح آن ساخت از هدف و شد ساخته دوم خليفه زمان در مسلمانان

 اولين ياسر، بن عمار امارت با و شد ريزيپايه اليمان بن حذيفه و فارسي سلمان توسط كه بود
 تثبيت) ع( علي حضرت خالفت مركز عنوان به آن انتخاب با و شد ريخته آن در تشيع هايپايه

 جمعيت و شد بيشتر كوفه به اسالمي ممالك سراسر از مختلف هايگروه و اقوام مهاجرت. گرديد
 هايگروه به را كوفه جمعيت عمر مشورت با سعد شد باعث كه آورد بوجود آنجا در را ناهمگوني

  ..كند تقسيم گانه هفت
 

 مذهبي بافت سعد، بن عمر عمر، اي،قبيله بافت كوفه، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 ايران مرز به نزديكي بر عالوه كه بودند محلي دنبال به داشته سر در را ايران فتح هدف كه مسلمانان دوم خليفه خالفت يدوره در
 بن حذيفه و فارسي سلمان به دوم خليفه با مكاتبه از پس وقاص ابي سعدبن روازاين باشد، العرب جزيره ساكنين مطلوب هوايي، و آب نظر از

 رود غربي ساحل در ايمنطقه مأموريت اين پي در باشند، شترانشان گله و خود اسكان جهت مناسب محلي دنبال به تا داد مأموريت اليمان
 وسيله به اسالم ظهور از پس كه بود شهري اولين اين و شد ناميده كوفه بعدها كه گرديد انتخاب حيره باستاني شهر نزديكي و فرات

 شهر ترينقديمي و ترينمهم مدينه از پس كوفه. است شده ساخته عمر دستور به و وقاص ابي سعدبن توسط هجري 17 سال در مسلمانان
  . است كرده ايفا را مهمي نقش اسالمي فرهنگ گيري شكل و گذاري پايه در كه رودمي شمار به اسالمي

 جمعيتي –طبقاتي تركيب تأثير. است داشته آشكاري تأثير امويان و راشدين خلفاي يدوره اجتماعي و سياسي تحوالت در شهر اين
 شدن واقع شهر اين به كاركردهايي چنين انتساب. است بوده مؤثر گوناگون و متعدد هايقيام در آن اجتماعي سياسي بافت و شهر اين در

صي 
خص

ي ت
علم

جله 
م

مي
سال

ي ا
سان
م ان
علو

 
ول)

ل ا
(سا

 
ره 
شما

10  /
لد 
ج

5  / 
ين 

ورد
فر

13
95

 
ص 

 /
12

3
- 

11
4

 

  4نجفي  خيريه 3يان  سليماني مسلم ،2ياري  سياوش، 1 اكبري مرتضي

  .ايالم دانشگاه اسالم تاريخ استاديار 1
  .ايالم دانشگاه دانشيار 2
 .ايالم دانشگاه تاريخ، گروه استاديار  3
    ايالم دانشگاه تشيع تاريخ ارشد كارشناسي دانشجوي 4
  

  اكبري مرتضي
mo.akbari@mail.ilam.ac.ir  

 هايجريان در كوفه ايقبيله و جغرافيايي اوضاع بررسي
 اسالم صدر



  114-123، ص 1395، فروردين 5جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 جمعيتي تركيب اين كه است آن متنوع جمعيتي تركيب و تراكم نتيجه در و آمد و رفت پر تجاري مسيرهاي يا الجيشي سوق منطقه در آن
 و شهر اين ادبي و علمي مركزيت سياسي، مركزيت بر عالوه. شدمي منجر هاييكشمكش بروز به گاهي سياسي عقيدتي تنوع آن تبع به و

 شخص اجازه بدون كوفه حاكم عمر، زمان در. است افزوده شهر اين تاريخي ارزش بر شاعران و فقيهان محدثان، ادبي، علمي، آثار وجود
. شد آغاز ديگر بار قدرت مبارزه و ايجاد اسالمي جامعه به چشمگيري تحول و تغيير عثمان جانشيني و او مرگ با اما كرد،نمي كاري خليفه
 چند مسلمانان از گروهي شكني پيمان با كه حالي در يافت بهبود مسلمانان اوضاع و كردند بيعت) ع(علي حضرت با مردم عثمان قتل از پس

 زمان اين در اما كردند، بيعت) ع( حسن امام با مسلمانان اينكه با) ع( علي شهادت از پس. شد تحميل) ع( علي حضرت بر داخلي جنگ
 همين كه بود رفته بين از مردم پارچگي يك و اتحاد و بود ممكن وضع ترينبحراني در كوفه بويژه اسالمي هايسرزمين اجتماعي شرايط
 واقع در كه بگيرد دست در را اوضاع كنترل خود و كند تحميل) ع( حسن امام بر را اجباري صلح ايحيله هر با معاويه تا شد سبب اوضاع
  . آيدمي حساب به شيعيان محنت دوره

  كوفه جغرافيايي موقعيت - 2
 در بغداد، طرف به صحرا آن غرب در و فرات رود آن شرق در. دارد قرار فرات رود ساحل بر و نجف غرب كيلومتري شانزده در كوفه

  ).30: 1391 فروشاني، صفري( است شده واقع الكفلذي آن شرق شمال در و حيره باستاني شهر آن غربي جنوب در بصره، جنوب
 هايشاخه از يكي بودن جاري نيز و فرات به نزديكي سبب به و) 83: 1360 اصطخري،( است فرسخ پنجاه واسط شهر از آن فاصله

 كه عراق سواد از بابل سرزمين در شهر اين. است بهتر بصره از آن هواي و آب و بوده حاصلخيز آن اطراف هايزمين اششرق در رود اين
 حموي، ياقوت( رويدمي آن در ريحان و گل و است بحري و برّي آن هواي بلندتر، بصره از و ترپست شام از گويندمي خدالعذراءِ آن به مردم

 بالذري، ؛1846/5: 1375 طبري،( آمد بوجود هجري هفده سال محرم در بصره شهر ايجاد موقع در و عمر زمان در كوفه شهر). 1395:490
 عنوان به شهر اين). 25: 1360 اصطخري،( رسيد انجام به) هجري 19( بصره بناي از پس سال دو كه اندعقيده اين بر ايعده) 392: 1337

 حموي، ياقوت( شد ساخته وقاص ابي ابن سعد دست به و ايران كشور داخل در اسالمي فتوحات گيريپي براي نظامي پادگان يك
 طبري،( دارد كشاورزي براي كمتري استعداد و باشدمي رنگ قرمز ماسه و شن از پوشيده نجف طرف به آن شرقي قسمت). 1395:491

 از كوفه ارتفاع. است مناسب بسيار كشاورزي براي و بوده ايجلگه و رسوبي است فرات نزديك كه شهر اين شرقي قسمت اما ،)42/3: 1375
). 393: 1337 بالذري،( است باالتر آب از و ترپايين بيابان از آن زمين). 31: 1391 فروشاني، صفري( است متر 6 تا 5 بين فرات رود سطح

 كاخ و مسجد جاي و آمد كوفه محل به بعد و گرفت آنها از پادشاهي خداوند شدند پراكنده و خوردند شكست پارس لشكريان كه هنگامي
 نام كوفه و شد ساخته مسلمانان وسيله به اسالم ظهور از پس كه بود شهري اولين شهر اين). 38/2: 1374 يعقوبي،( برگزيد را فرمانداري

 است واقع آن وسط در كه شد گرفته كوفان بنام كوچكي يتپه از كوفه نام). 43/4: 1375 طبري، ؛ 491: 1395 حموي، ياقوت( گرفت
 و ِگل و ريگ آن در كه وار دايره زميني قطعه در شده انتخاب محل كه بود اين اسم اين به آن نامگذاري علت). 490: 1395 حموي، ياقوت(

 يافت تغيير كوفه به تدريج به نام اين كه گويدمي كوفاناً زميني چنين به عرب كه داشت قرار بود رنگ سرخ آن خاك و آميخته درهم شن
 دستور كه رسيد او به عمر ينامه آنكه تا ماند قارسيه در خود لشكر همراه اردوگاه در وقاص ابي ابن سعد قاوسيه فتح از بعد). 490: همان(

). 392: 1337 بالذري، ؛ 157: 1364 دينوري،( نباشد فاصله دريا عمر و ايشان ميان كه دهد قرار جايي را آن و بساز شهري هاعرب براي داد
 عمر بن كويفه به آنجا از و نپسنديد را آنجا مگس فراواني سبب به ولي دهد، قرار هاعرب اسكان محل را آنجا تا رفت انبار يناحيه به سعد

 خود براي و كرد بخش خود ميان را هازمين و آمد فرود امروزي كوفه محل در سرانجام و نپسنديد هم را آن و آمد) كنوني كوفه نزديك(
  ). 393: 1337 بالذري،( ساخت مسجد و خانه

 و گرفت صورت وقاص ابي سعدبن دست به مسلمانان اسكان براي شهر بندي تقسيم و طراحي كوفه در مسلمانان حضور با وقتي
 در مسجد يقبله). 393: 1337 بالذري،( كند مشخص را مسجد محدوده اصلي جهت چهار به تير پرتاب با قوي تيراندازي داد دستور ابتدا

 230400 آن مساحت و متر 480 آن ضلع هر كه چهارگوش محيط يك ترتيب اين به شد، گرفته نظر در مبدأ نقطه عنوان به غربي جنوب
  ). 92/1: تابي جعيط، هاشم( داشت را نمازگزاران از زيادي تعداد گنجايش كه بود هكتار 04/23يعني مربع متر

 سهم مسجد شرق منطقه كشي قرعه اساس بر شد، آغاز مسلمانان اسكان براي زمين تقسيم مسجد محدوده شدن مشخص از پس
 و نگرفت صورت عجله با نظر مورد شهر تأسيس براي محل اين انتخاب). 393: 1337 بالذري،( شد هاتزازي سهم غرب منطقه و يمن اهل
 خشك بين هوايي و آب كه را زمين اين كارشناس، و راهنما صورت به يمان بن حذيفه و سلمان توسط كامل تحقيق و دقيق مالحظه از پس

 سعد توسط سپس و) 1847/5: 1375 طبري،( شد انتخاب بود آميخته هم در رودخانه و شن و ريزه سنگ كه جايي بود، دريا مرطوب و
 و گزيدم منزل) 43/4: 1375 طبري،( دارد بحري و برّي هوايي و آب كه فرات و حيره بين منزلي، در من كه شد نوشته عمر به اينامه

 ابن( آمد كوفه به نخواست هركس و ماند مداين در نگهبان و سپاهي عنوان به خواست هركس ام،گذاشته مختار آن سكونت در را مسلمانان
 آن مسجد ديدن و رودمي آنجا به مؤمني هر »است االسالم قبه آن و خدا اهل كوفه اهل: «است گفته فارسي سلمان). 352/8: 1371 اثير،
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 آن امير و حاكم كه ماسبذان و قعقاع آن فرمانده كه حلوان. بود چهارتا كوفه مرزهاي). 492: 1395 حموي، ياقوت( دارد بسيار فضيلت
). 354/8: 1371 اثير، ابن( بود معتم بن عبداهللا آن امير كه موصل و عتبه بن عمر يا مالك بن عمر آن فرماندار كه قرقيسا و خطاب ضراربن

 طبري،( بود كوفه امير نيم و سال سه مدت هم سعد. كردندمي تعيين جانشين يا نايب خود براي كردندمي مسافرت يا غيبت امرا آن اگر
1375 :1854/5 .(  

  كوفه تأسيس - 3
 يعني آن جنوبي قسمت بويژه و منطقه اين هجري اول قرن در مسلمانان توسط النهرين بين جنوبي و شمالي قسمت فتح از پس

 يك به تبديل عرب قبايل گسترده اسكان و حضور و مهاجرت با بود ساسانيان امپراطوري مركزي بخش اسالم، ورود از پيش تا كه عراق
 به دوم خليفه. ساسانيان پايتخت تيسفون شهر تصرف و هجري، چهارم سال در قادسيه نبرد در مسلمانان پيروزي از پس. شد عربي سرزمين

 نيت با را اقدامي چنين وي شك بدون). 26/2: 1374 يعقوبي،( بمانند آنجا در تا داد دستور عراق در اسالم سپاه فرمانده وقاص ابي بن سعد
 از پس مسلمانان. داد انجام ايران خاك عمق به پيشروي براي مناسب زمان رسيدن فرا تا عراق در مسلمانان سيطره به بخشيدن استحكام

 هوايي و آب داراي كه خود سكونت جديد محل با نتوانستند و كرده خستگي احساس ،)تيسفون( مداين شهر در سكونت ماه چهارده حدود
 هواي و آب گذاشت،مي آنان اختيار در شده سازماندهي و ساخته شهر يك كه امتيازهايي رغم به. بگيرند خو بود متعفن و ناسالم مرطوب،

  ). 1845/5: 1375 طبري،( نبود العرب جزيره ساكنين مطلوب شهر اين
 روبرو مشكلي چنين با عربستان هايبيابان در كه حالي در داد،مي آزار را آنان و شده ور حمله آنان رمه و گله به موذي حشرات

 به هاآن. بود اهميت حائز بسيار داشتند را آن در سكونت قصد اعراب كه اينقطه هر در طبيعي محيط با گرفتن خو لزوم ترديد بدون. نبودند
 كه كردندمي پيدا سازش جايي با بودند، آورده باخود العرب جزيره از كه شترهايي بويژه و خويش هايرمه و هاگله داشتن اختيار در دليل
 بين در مسلمانان فرماندهان واقع، در. باشد برخوردار مناسبي زراعي موقعيت از هم و باشد صحرايي و استپي خشك، محيطي داراي هم

 را) عراق( جنوبي النهرين بين در شده تصرف تازه مناطق از حفاظت و مراقبت كه بودند مناسبي محل و موقعيت يك دنبال به النهرين
 از پس وقاص ابي بن سعد. باشد جدا دريا و رودخانه مثل طبيعي مراتع واسطه به عربستان خاك دنباله از كه آن بدون كنند، پذير امكان
 زندگي مناسب تا بود جايي دنبال به وي دستور طبق مداين، در مسلمانان حضور ار ناشي مشكالت نمودن منعكس و دوم خليفه با مكاتبه
 از و باالتر دشت از كه دهممي نشان تو به جايي: گفت كه غساني نفيله ابن راهنمايي با). 1844/5: 1375 طبري،. (باشد شترهايشان و اعراب
 كردن پيدا مأمور يمان بن حذيفه همراه به منطقه، به آشنايي و بودن ايراني دليل به فارسي سلمان). 677/1:  مسعودي،( باشد ترپايين فالت
 كنار در را مرتعي نسبتاً منطقه انبار، شهر مثل منطقه، سه دو بررسي از پس و كرده حركت فرات رود طول در آنان. شدند مكاني چنين
 دير سه محل اين در). 41/4: 1375 طبري، ؛ 351/8: 1371 اثير، ابن( نمودند انتخاب حيره باستاني شهر نزديك و فرات رود غربي ساحل
 گذاردند نماز و آمدند فرود). 41/4: 1375 طبري،( آمد خوششان دور بسيار اينجا از سلسله دير و عمر ام دير) حرمه( حرقه دير داشت، وجود

 ؛ 328/8: 1371 اثير، ابن( بازگشتند سعد پيش سپس دهد قرار آرامش محل و گرداند مبارك مسلمانان براي را آنجا كه خواستند خدا از و
 آنجا در و كرده كوچ منطقه اين به همگي تا داد دستور خود امر تحت نيروهاي به وقاص ابي بن سعد آن، دنبال به). 1845/5: 1375 طبري،
 منطقه، كامل بررسي با بلكه نشد، انجام شتاب با و آساني به كه بود هحري 17 سال در كوفه شهر ساختن آغاز اين گردند، ساكن و زده چادر
 و شد ساخته مسلمانان وسيله به اسالم ظهور از پس كه بود شهري اولين اين). 491/4: 1395 حموي، ياقوت( كشيد درازا به سال دو
 اين در ولي. داشت هوايي و آب داليل هجري 18 سال به كوفه در مسلمانان گرفتن جا گونه بدين). 392: 1337 بالذري،( گرفت نام »كوفه«

 طبري،. (بود استراتژيك بسيار سوريه به نيروها داشتن گسيل براي كوفه اينكه جمله از: اندداشته نقش نيز ديگري نيرومند داليل باره
1375 :1857/5.(  

 هنگام نيز گذشته در. بودند هراس در آن از و ناتوان آب برابر در اعراب. داشت بستگي ايران با جنگ به شهر، ديگر نظامي ارزش
 666/1: 1374 مسعودي،( بود داده شكست سختي به را تازيان آب، از برداري بهره با ساساني، سردار جادويه بهمن ايرانيان، با نبرد نخستين

 هنوز ساساني پادشاه آخرين سوم، يزدگرد هنگام آن در. شدمي جدا باديه از فرات و دجله آب پر رود دو با مدائن). 25/2: 1374 يعقوبي، ؛
 نمود تقسيم هاآن بين را زيادي خزائن و كرد جمع را خود مرزبانان او. بود تالش در سخت خود پراكنده هايارتش گردآوري براي و زنده

 ديگر بود، ساساني حكومت فقرات ستون كه تمركز و وحدت اما كردند،مي مقاومت گاه گاه شهرها اهالي و مرزبانان). 160: 1364 دينوري،(
 پر دورود با كه مدائن صورت، آن در) 533: 1377 كوب،زرين( بود بسيار او ضدحمله بودن آميز موفقيت احتمال حال اين با نداشت، وجود
 باديه به و رود دو سوي اين كه كوفه ولي. نبود مناسبي پايگاه باديه به تازيان گريز و نشيني عقب براي شد،مي جدا باديه از فرات و دجله آب

 پادگاني شهر از مدائن بزرگ شهر در تازيان بر نظارت اينها بر افزون. نمودمي مناسب بسيار ايران با جنگ گيري سر از براي بود، نزديك
  )533: 1377 كوب،زرين. (بود تردشوار كوفه
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 انجام داشت تناسب عرب اخالق و مزاج با كه سعد توسط و عمر امر به كوفه در مسلمانان برقراري كه مدائن فتح از سال سه از پس
 شروع اين و يافت اجازه ني با هاييخانه ساختن براي كوفه مردم از سپس بازگشت، سربازان قدرت و نيرو). 178/5: تا بي مقدس،( گرفت
 حريقي كوفه و بصره در ولي پرداختند، ني از هاييخانه ساختن به سپاهيان تجاوز ترس از نيز شهر دو مردم و بصره در همچنين و بود كوفه
 خواست، اجازه گلي هايخانه ساختن براي او از و فرستاد عمر نزد را گروهي سعد). 44/4: 1375 طبري،( سوخت هاخانه يهمه و داد روي
 هايكوچه و هاخيابان). 52/8: 1371 اثير، ابن( داد اجازه نكند، ساختمان در روي زياده و نسازد بيشتر اطاق سه از كسي اينكه شرط به عمر
 بنا اوّلين) كوفه و بصره( محل دو هر در و دادند قرار گز 60 را عريض هايخيابان و كردند بنا ذراعي هفت و ذراعي بيست و ذراعي چها

. بپردازند ساختمان به تيررسي آن ماوراي كه دادند دستور و افكند طرف هر از تيري و ايستاد مسجد وسط در نيرومند مردي بود، مسجد
 ابن( كردند بنا بود حيره در كه خسرواني هايكاخ از يكي مرمر هايسنگ ستون با را كوفه مسجد جلوي در سر) 1849/5: 1375 طبري،(

 مسجد اطراف در هايينقب و هازيرزمين سعد همچنين كندند، خندقي مسجد صحن اطراف در). 44/4: 1375 طبري، ؛ 353/8: 1371 اثير،
 سلطنتي هايكاخ آجر از را آن و بود ايراني فرد يك بزرجمهور بن روزبه آن مهندس گويند. شد معروف كوفه قصر به بعدها كه كردند بنا

  ).1881/5: 1375 طبري،( ساختند منازل كنار در صورت همين به را بازارها و كرد برپا حيره در ايرانيان
 كردند استفاده خود جديد هايخانه ساختن در هاآن آوارهاي از و نموده ويران را حيره هايخانه و هاكاخ نيز منطقه آن هايعرب

 قصر« را قصر آن مردم كه شد متوجه و است ناراحت كاخش كنار در بازاريان و مردم صداي از سعد كه شنيد عمر). 354/8: 1371 اثير، ابن(
 اين سعد. كرد چنين او و بازگردد و بسوزاند را كاخ بزرگ درِ كه داد دستور و فرستاد كوفه به را مسلم محمّدبن عمر، لذا اند،ناميده »سعد

 ايساخته كاخي تو دادند اطالع من به« بود نوشته كه داد او به را عمر نامه و نيامد سعد پيش قاصد ولي خواست، را قاصد و شنيد را جريان
 بيت نزديك ايخانه و شو خارج آنجا از است، حائلي مردم و تو بين و است معروف سعد كاخ نام به و ايداده قرار خود براي ايقلعه را آن و

  ).1852/5: 1375 طبري،( »باشند نداشته راه بدان مردم كه باشد طوري تو خانه مبادا ببند، را قصر درِ و بگير المال
 است، موافق جامع و بركت پر بزرگ، بازارهاي با ساختمان، خوش سبك بزرگ، است ايقصبه كوفه: نويسدمي كوفه درباره مقدسي

 باستاني شهر است؟ چنين زمينش نبيني. است كوفه بود آميخته ريگ با كه شني هر كرد، مركز را آن عمر روزگار به وقاص ابي بن سعد
 ابو و مسعود بن عبداهللا سپس بود،) ع( طالب ابي بن علي آمد فرود آن در كه صحابه از تن نخستين گشته، ويران كه است »حيره« آنجا
 فرات رود است، زيبا و دلگشا شده، سوار هايسنگ از بلند هايستون با است، شهر مشرق در جامع مسجد آمدند،مي پياپي ديگران و درداءِ

 باغ و نخلستان آن پيرامون دارد، گوارا هايچاه كوفه: گويدمي ياقوت). 161: 1361 منزوي، عليقي( است آن) مشرق( بغدادي سمت در
 ريحان و گل آن جنوب در. است تربلند بصره از و ترپست شام از آنست،) مغرب( باديه سمت به كناسه محل. دارد هاجوب و هاحوض است،
  ).491/4: 1359 حموي، ياقوت( گفتندمي سورستان آن به و رويدمي

 مختلف هايگروه كه بود نظامي نيرومند شهري پادگان يك تأسيس آن از منظور ابتدا، در كه آيدمي بر چنين كوفه بناي شرح از
 كه بودند كساني پادگان اين در مهاجران اولين رو اين از باشند، دسترس در هميشه باش آماده حال در و گزينند اقامت آن در بتوانند نظامي

 روشن وقاص ابي سعد عمربن دستور از مطلب اين. شدندمي شناخته »قادسيه االيام اهل« عنوان به و بودند كرده شركت قادسيه جنگ در
: همان( »كن انتخاب جهاد منزل و جنگ اداره براي مركزي نيز و »دارالهجرت« مهاجرت جهت محلي مسلمين براي« گويدمي كه است
491.(  

 باشند ذخيره تا بودند هااسب اين همواره بود، اسالم دولتي اصطبل در اسب هزار چهار العاده فوق طور به عمر، زمان در كوفه در
 يدك خود با را هااسب و بودند قاطرها بر سوار نفر هزار چهار كوفه امداديان) 1860/5: 1375 طبري،( آيد پيش اگر ايحادثه آمد پيش براي
 رزمندگان براي دائمي منزل و سربازخانه كه بود اين خاص، زمان آن در »دارالهجرت« از عمر منظور همين به). 1860: همان( كشيدندمي

 و يافته سازمان نظامي قواي حفظ براي پادگاني شهر عنوان به كوفه بنابراين شود، تهيه آمدند، دوري جاهاي از عراق فتح براي كه قادسيه
  ).130: 1359 جعفري، ؛ 491: 1395 حموي، ياقوت( شد تأسيس عمليات آماده

  كوفه جمعيتي تركيب - 4
 گيريپي جهت پادگان يك برپايي منظور به وقاص ابي بن سعد دست به و دوم خليفه وسيله به هجري 17 سال در كوفه شهر بنيان

 بود داده دستور عمر). 7: 1391 فروشاني، صفري ،491: 1395 حموي، ياقوت( شد ريزي پي اسالمي كشور داخل در اسالمي فتوحات بيشتر
 پي دستور اين طبق كه مسجدي و دهد جاي خود در را مقاتل و جنگجو جمعيت تمام كه باشد مساحتي چنان داراي شهر اين مسجد كه

  ).491: 1395 حموي، ياقوت( بود دارا را جمعيت هزار چهل گنجايش شد ريزي
 سربازان، اين از بسياري اينكه به توجه با كه است داشته سرباز هزار چهل حدود تأسيس، آغاز در كوفه كه گيريممي نتيجه بنابراين

 و تدبير همه با هم عمر كه بزنيم حدس را زمان آن در نفر صدهزار حدود در جمعيتي توانيممي اند،داشته همراه نيز را خود فرزند و زن
 فرو فكر به اينگونه را تو بزرگي مصيبت چه: «پرسيد او از شعبه بنمغيره چون و بود آمده تنگ به كوفه مردم دست از داشت كه سياستي
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 هاآن از اميري نه و شوندمي راضي اميري از نه كه كوفه مردم نفر هزار صد از تربزرگ مصيبتي چه: «گفت عمر. »است كرده درمانده و برده
  ).38: 1391 فروشاني، صفري ؛ 129: 1386 محالتي، رسولي( »است راضي

 خراج و غنايم راه از كه نيكويي اقتصادي وضعيت و ايران به و فرات به نزديكي و خشك هواي و آب علت به تأسيس از پس كوفه
 اين. گرديد روز آن اسالمي وسيع مملكت سراسر از مختلف هايگروه و اقوام مهاجرت سيل پذيراي بود نموده كسب شده فتح هايسرزمين
 به گرفت، خود به بيشتري شدت دادند قرار اسالمي كشور پايتخت را شهر اين) ع( علي حضرت كه هجري 36 سال در بخصوص هامهاجرت

 از هاييتيره و اندكرده ذكر نفر هزار 70 بر بالغ) هجري 37 سال( صفين جنگ در را) ع( حضرت آن كوفي سپاهيان تعداد تنها كه ايگونه
  ).88/3: 1374 يعقوبي،( كردند ديدار نيز را او قاسط بن نهر و تغلب

 در اين. يافت دست نفر هزار 150 رقم به توانمي راحتي به اندنكرده شركت جنگ در كه افرادي نيز و آنان هايخانواده احتساب با
 صد سپاه وجود از سخن عمل اين به اعتراض عنوان به امام ياران از بعضي) ع( حسن امام صلح از پس هجري 40 سال در كه است حالي
  ). 188/1: 1380 دينوري،( آوردندمي ميان به كوفه اهل نفري هزار

 است كوفه در) ع( علي شيعيان فراواني دليل به شد، كوفه امارت دار عهده معاويه طرف از »ابيه بن زياد« كه هجري 50 سال از
 منتقل خراسان به را نفر هزار 50 تنها او كه است شده گفته زد، ديگر نقاط و خراسان شام، به كوفه از انساني نيروي عظيم انتقال به دست
  ).32: قريشي شريف ؛ 42: 1377 كوب،زرين( بودند كوفه از نصفي و بصره از نصفي كه نمود

 اندازه به را آن سعد قبالً كه داد وسعت نفر هزار 60 گنجايش اندازه به را آن كرد، كوفه مسجد گسترش به اقدام زياد كه هنگامي
 امام به نامه نوشتن با كوفيان از بعضي معاويه، مرگ از بعد نيز هجري 60 سال در). 491: 1395 حموي، ياقوت( بود ساخته نفر هزار 40

  )415/44: 1362 مجلسي،( اندآورده ميان به خدمت به آماده نفري هزار صد سپاه از سخن) ع( حسين
  عقيدتي و نژادي بعد دو از كوفه جمعيتي تركيب - 5
  نژادي تركيب) 1- 5

 آغاز با كه دادندمي تشكيل قبايلي را كوفه ساكن هايعرب از بخشي. شودمي تقسيم عرب غير و عرب بخش دو به كوفه جمعيت
 در فتوحات پايان از پس سرانجام و كردند كوچ عراق سمت به جنگ در شركت قصد به عربستان يجزيره شبه از ايران، در اسالمي فتوحات

 به اصطالح در كه بودند عدناني و قحطاني يتيره دو از دادندمي تشكيل را كوفه ياوليه يهسته كه هاعرب اين. گزيدند مسكن بصره و كوفه
 خانه هزار هشت و هايماني به خانه هزار 12 كوفه تأسيس آغاز در شده ساخته يخانه هزار بيست از. شدمي اطالق هانزاري و هايماني هاآن
 كه دادندمي تشكيل »تغلب بني« همچون قبايلي را هاعرب از ديگري بخش). 551/2: 1380 قريش، شريف باقر( يافت اختصاص هانزاري به

 و پيوستند مسلمانان به قبايل اين اسالمي فتوحات آغاز از پس. بودند جنگ در ايرانيان با پيوسته و گزيده سكونت عراق در اسالم از قبل
: 1386 محالتي، رسولي( گزيدند سكني اسالمي، شده تأسيس تازه شهرهاي در هاآن از بخشي سپس و نمودند ياري فتوحات در را هاآن

 ؛ 550/2: 1380 قريشي، شريف( دادندمي تشكيل هانبطي و هاسرياني موالي، همچون بزرگي هايگروه را كوفه عرب غير عناصر). 131/3
  ).9: 1380 فروشاني، صفري

 همانند حقوقي نظر از و پذيرفتندمي را هاآن »والء« اصطالح به و بستندمي پيمان عرب مختلف قبايل با كه بودند كساني موالي
 همه به هاعرب كه باشند...  و هاترك ها،رومي ها،ايراني مانند مختلف نژادهاي از كه بود ممكن موالي اين. آمدندمي شمار به قبيله آن افراد
 عامي اسم »حمراء. «دادندمي تشكيل »ديلم حمراء« عنوان با ايرانياني را كوفه موالي گروه بزرگترين. نمودندمي »عجم« لفظ اطالق هاآن
 به شخصي رهبري به كه گرفتمي بر در را ايرانيان نفري هزار چهار سپاه يك گروه اين. نمودندمي استعمال ايرانيان به نسبت هاعرب كه بود
 قريشي، شريف باقر ؛ 399: 1337 بالذري،( بستند همكاري پيمان او با و پيوستند وقاصابي سعدبن رهبري تحت اسالم سپاه به »ديلم« نام

 صفري( نمودند اداره را كوفه صنايع و هاحرفه از بسياري و) 399: 1337 بالذري،( شدند ساكن كوفه در بعدها گروه اين). 548/2: 1380
  ).19: 1380 فروشاني،

: 1364 دينوري،( است شده ذكر نفر هزار 20 حدود هجري، 66 سال در يعني مختار، زمان در موالي اين تعداد هانوشته از بعضي در
 برقرار هاعرب و موالي بين پنج به يك نسبت سال چند از پس كه طوري به بوده هاعرب از بيشتر بسيار كوفه در موالي جمعيت رشد). 338
 از بخشي زياد دهد، انتقال كوفه از را هاآن داد دستور زياد به و شد بيم در فراوان رشد اين از معاويه). 370/4: تا بي زيدان، جرجي( شد
 حال، اين با اما ،)33: 1375 عابديني،( نمود منتقل ايران به را تن هزار پنجاه به نزديك را بخشي و بصره به را بخشي و شام به را هاآن

: 1377 كوب،زرين( بودند هاعرب برابر چند كه هجري 66 سال در مختار سپاه در) االصلايراني تن هزار 20 تقريباً( موالي وجود كثرت
  .است كوفه در) ع( حسين امام نهضت شروع زمان در گروه اين فراواني نشانگر) 2/42

 و كردندمي زندگي حيره اطراف ديرهاي در فتوحات از قبل كه شدمي گفته كساني به سرياني هستند، هاسرياني بعدي گروه
 عرب از نوعي را هاآن بعضي كه هانبطي). 9: 1380 فروشاني، صفري ؛ 550/2: 1380 قريشي، شريف باقر( بودند پذيرفته را مسيحيت
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 كوفه تأسيس از پس و كردندمي زندگي ايجلگه هايسرزمين در و عراق اكناف و اطراف در فتوحات از قبل كه شد گفته كساني به دانندمي
  )9: 1380 فروشاني، صفري ؛ 549: 1380 قريشي، شريف باقر( شدند مشغول زراعت به و آمده شهر اين به

  كوفه جامعه عقيدتي تركيب) 2- 5
 را روز آن كوفه جامعه توانمي عقيدتي نظر از. گرددمي نيز سياسي انديشه شامل كه ايمنموده فرض عام را عقيدتي لفظ جا اين در

 مسيحيان و نجران مسيحيان و تغلب بني از عرب مسيحيان را كوفه مسلمان غير بخش. نمود تقسيم مسلمان غير و مسلمان بخش دو به
 اينان). 550/2: 1380 قريش، شريف باقر( دادندمي تشكيل ايراني مجوسيان و عمر زمان در العرب جزيره شبه از شده رانده يهوديان و نبطي

 بني هواداران ،)ع( علي شيعيان شامل توانمي را كوفه مسلمانان بخش. گرفتندمي بر در را كوفه جمعيت كل از ناچيزي بخش مجموع در
 افرادي توانمي شيعه رؤساي از. نمود تقسيم عادي شيعيان و رؤسا بخش دو به توانمي را شيعيان. دانست طرف بي افراد و خوارج اميه،

 ياران از كه. . .  و صائدي ثمامه ابو اسدي، مظاهر بن حبيب عوسجه، بن مسلم فرازي، نجبه بن مسيب خزاعي، صرد بن سليمان همچون
 پس كه بودند اينها هم و ورزيدندمي عشق نبوت) ع( بيت اهل خاندان به افراد اين. برد نام بودند، هاجنگ ديگر و صفين در) ع( علي حضرت

 هزار دوازده حدود كه كردند بيعت نيز او با كوفه به مسلم آمدن موقع و گشودند را) ع( حسين امام با نگاري نامه باب ابتدا معاويه مرگ از
 ياري را او كه دادند اطمينان و بستند پيمان و) 364/44: 1391 مجلسي، ؛ 34: 1375 عابديني، ؛ 2923/7: 1375 طبري،( بودند نفر
 را »عبيداهللا« قصر »مسلم« كه هجري 60 سال حّجه ذي هفتم شب شام در افراد اين). 178/2: 1374 يعقوبي،( وفادارند او به و دهندمي

 سستي كه نكردند ياري را او و نداشتند حضور افراد اين شد، سرگردان كوفه هايكوچه در تنها و يكه و خورده شكست سپس و كرد محاصره
 خوش شايد كه است شده ابراز مختلفي نظرات غيبت اين توجيه در).  134: 1372 محالتي، رسولي( رساندمي را هاآن اراده و عقيده
 حفظ) ع( حسين امام به پيوستن براي را خود جان تا شدند پراكنده او دور از مسلم شخص دستور به آنان كه باشد اين هاآن ترينبينانه
 نابسامان وضعيت به توجه با اما ،)90: 1375 عابديني،( نبرد كار به هم قصر محاصره موقع را برانگيختن و فريفتن هايشيوه مسلم امّا. نمائيد
 او نهضت با برد پناه او خانه به مسلم كه طوعه نام به مسلمان زنان از يكي كه آنجا از نمايد،مي غيرموجه نيز توجيه اين) ع( عقيل بن مسلم
 مظاهر، بن حبيب مانند افراد اين از بعضي چه اگر كه آن ترتاريك نقطه). 388/44: 1391 مجلسي، ؛ 2949/7: 1375 طبري،( شد همراه
 رفاعه خزاعي، صرد بن سليمان مانند بزرگان ديگر از نشاني و اثر اما بينيم،مي حاضر كربال صفحه در را صائدي ثمامه ابو و عوسجه بن مسبم

 برخورد نيز باشد) ع( حسين امام به هاآن پيوستن قصد بر داللت كه تاريخي نص به و يابيمنمي فرازي نجبه بن مسيب و بجلي شداد بن
  . كنيمنمي

 امّا داشتند، وافري عالقه عصمت، بيت اهل خاندان به گرچه دادند،مي تشكيل را كوفه مردم از توجهي قابل بخش كه عادي شيعيان
 گرفته سختي زهر چشم آنان از اسالمي، جامعه زدايي شيعه در امويان كلي هايسياست نيز و آنان با پسرش، و زياد همچون والياني رفتار
 و آنان نگاري نامه علّت شايد و شدندنمي نهضتي وارد ديدندنمي زياد را پيروزي احتمال تا كه ايگونه به). 134: 1372 محالتي، رسولي( بود
 بوي كه مجردي به لذا و ديدندمي محتمل بسيار را نهضت پيروزي كه بود جهت بدين مختار قيام هابعد و مسلم نهضت به هاآن پيوستن نيز

 نهضت در بعدها هاآن از فراواني تعداد البته). 214: 1391 فروشاني، صفري( شدند خارج صحنه از خورد، مشامشان به مسلم نهضت شكست
 جنگيدند، خود امام عليه و كرده شركت سعد عمربن لشكر در افراد اين از تعداد چه نيست مشخص اما كردند، شركت مختار، قيام و توابين

 در گروه اين از زيادي تعداد كه نمايدمي بعيد آيدنمي حساب به بودن شيعه بر دليل) ع( حسين امام حضرت به نگاري نامه اينكه به توجه با
 هواداران كوفه در مسلمانان بعدي گروه دادند،مي تشكيل مسلمانان از ديگر عناصر را كربال در كوفه لشكر عمده بلكه باشند شده حاضر كربال
 مسلم سعد، بن عمر عقبه، بن عماره مسلم، بن عبداهللا حريث، بن عمر حرث، يزيدبن زبيدي، حجاج عمربن مانند افرادي كه بودند اميه بني
 تشكيل را كوفه مردم از توجهّي قابل صدد در اينها). 125: 1372 محالتي، رسولي( رفتندمي شمار به هاآن برجستگان از گروهي و عمر بن
 قّوت بسيار سال 20 اين در بودند توانسته هاآن و گذشتمي كوفه در امويان حكومت از سال بيست كه آن به توجه با خصوص به دادندمي

 نامه شام به كردند خطر احساس كوفه والي بشير بن نعمان ضعف و عقيل بن مسلم كار پيشرفت از وقتي كه بودند افراد همين. بگيرند
 شده سو اين به مردم از بسياري گرايش باعث خود امر اين و بودند حزب اين از قبايل اكثر متنفذ رؤساي. طلبيدند چاره يزيد از و نوشتند

  ). 25: همان( بود
 واسطه به معاويه زمان در نهروان، جنگ در شدن سركوب از پس كوفه خوارج. بودند خوارج بودند كوفه در كه مسلمانان بعدي گروه

 بن مغيره« فرمانداري زمان در هجري 43 سال در و گرفتند قدرت بود، آورده فراهم فراواني ناراضيان كه وي اسالمي غير هايسياست
 به از پس نيز »ابيه بن زياد). «149/2: 1374 يعقوبي،( انجاميد شكست به كه دادند ترتيب »عقله بن مستوره« رهبري به را قيامي »شعبه
 گرفتن عهده به از پس نيز »زياد بن اهللا عبيد. «نمود ايفا آنان سركوب در عظيمي نقش هجري 50 سال در كوفه فرمانداري گرفتن عهده
 پر جز همتي كه بود الوقت ابن و اعتنا بي افراد آن از كوفه جمعيت سهم بيشترين). 149: همان( پرداخت آنان سركوبي به كوفه امور زمام

 آثار ظهور با امّا پيوستند، او به ديدند، نزديك را عقيل بن مسلم لشكر پيروزي كه همگي اينها. نداشتند شهواتشان به پرداختن و شكم كردن
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 قطعي شكست در فراواني سهم و آوردند وارد نهضت واقعي طرفداران به فراواني رواني فشار و كردند خالي را صحنه سرعت به شكست،
  ).214: 1391 فروشاني، صفري( نمودند ايفا مسلم نهضت

 شهادت به را او سرانجام و پرداختند) ع( حسين امام با جنگ به و پيوستند كوفه سپاه به »زياد ابن« وعيدهاي وعده دنبال به سپس
 بدهد فراواني هايبخشش ديگران و بزرگان و زعما به كه بود داده دستور زياد ابن به يزيد). 126/1: 1380 قريش، شريف باقر( رساندند

 اكثر افراد همين رسيد،مي پيروزي به مسلم نهضت اگر كه صورتي در). 20: 1380 فروشاني، صفري ؛ 67/3: 1372 محالتي، رسولي(
 حسين امام با مالقات در خلج بن زراره و واقدي محمد ابو كه بودند افرادي همان اينها و دادندمي تشكيل را مسلم نوپاي حكومت طرفداران

 »است شده كشيده تو عليه شمشيرهايشان و است تو با آنان هايقلب: «گفتند و دادند خبر حضرت آن به كوفه مردم عهدي سست) ع(
 با مردم هايدل كه گويدمي صفاح منطقه در حضرت آن با مالقات در فرزدق يا و) 405/44: 1362 مجلسي، ؛ 91: 1385 طاووس، بن سيد(

 به من رفت،نمي بين از جهاد اجر اگر: «فرمود جواب در) ع( امام) 71/3: 1372 محالتي، رسولي( اميه بني همراه شمشيرهايشان و شماست
  ). 405/44: 1362 مجلسي،( »بود خواهد يارانم و من شهادت محل) كربال( موضع آن كه دانممي يقين ولي جنگيدم،مي آنان با مالئكه وسيله

  كوفه ايقبيله بافت - 6
 منظور به مدائن و جلوالء فتح در ساساني نيروهاي طرد و عراق بر عرب سيطره از بعد ق، 17 سال در نظامي شهري عنوان به كوفه

 هايمكان و هاقبيله از كوفه در). 5/1: تا بي جعيط،( شد ساخته عمر دستور به شده فتح هايسرزمين در دارالهجره يك تشكيل و اسكان
 ساكنان كه بود گرفته شكل تازه اجتماعي داراي و تاريخي هويت فاقد بنياد، نو شهري بنابراين. آمدند گرد متفاوت هايفرهنگ با و گوناگون

 و داشت سكونت مشخص ايمحله در قبيله هر و بود حاكم گراييقبيله روح كوفه در). 32: 1375 عابديني،( نداشت هماهنگي و دست يك
 اديان از چنين هم داشت، مخصوصي گورستان و مسجد قبيله، هر كه چنان شود، ساكن آنجا در توانستنمي هاآن هايپيمان هم جز كسي

 تعصبات). 557/2: 1380 قريش، شريف باقر( يهوديان و مسيحيان ،)گوناگون هايفرقه با( مسلمانان شامل كردندمي زندگي كوفه در مختلف
 نمانند، عقب ديگر هايقبيله از و كنند گيري تصميم ضرر، يا نفع ترينكوچك مشاهده با كوفيان تا شدمي موجب اي،قبيله هايحسّاسيت و
 دچار نتيجه، در و بگيرند تصميم تعمق و درايت با توانستنمي كه بود ساخته عجول مردماني را آنان ايقبيله تعصبات ديگر، عبارت به

 بيم همواره كه چرا است، شكننده آيد، پديد وفاقي اگر و است اجتماعي وفاق مانع ايقبيله تعصبات كلي طور به. شدندمي مهلك هايلغزش
 به را اجتماع داده، تغيير را حاكم جوّ دسته يك است ممكن آن هر دارد، ناهماهنگ تركيبي كه شهري. رودمي ديگر برخي عليه برخي تباني
 و است هم برابر در هاآن هنگام زود سركش دارند، اختيار در را سالح كه كساني و نظامي مردمان ديگر ويژگي بكشاند، ديگر سوي و سمت
 »ابيه بن زياد« مرگ از پس كه چنان كنندمي سركشي نيز خود حاكم مقابل در حتي مردماني چنين. ندارد كوفه مردم به اختصاص امر، اين

  ). 104:  1384 فاطمي،( يافت تغيير كوفه حاكم بار پنج 60 سال تا) 53 سال(
 شده فساد بودند، متعدد هاقبيله كه كوفه مردم ميان در) ع( علي امام حكومت اواخر: نويسدمي كوفه مردم يدرباره الحديد ابي ابن

 شر، كردن برپا براي و رفتمي ديگر ايقبيله هايخانه ميان به خود قبيله سكونت محل از شخصي). 168/13: 1304 الحديد، ابي ابن( بود
 او و ريختندمي سرش بر زدمي فرياد هاآن ميان در كه ايقبيله مردم تا كنده، اي نخع، اي :گفتمي مثالً و كردمي صدا بلند را خود يقبيله

 شدمي پاي بر فتنه و كشيدندمي شمشير هم رو به نتيجه، در و خواستمي كمك هاآن از و رفتمي خود يقبيله ميان هم او. زدندمي را
 بستگي نيز اعراب آوردن اسالم چگونگي به كوفه اجتماعي ساختار). 168/13: 1304 الحديد، ابي ابن ؛ 547/2: 1380 قري، شريف باقر(

 و موصل سپاهيان براي داد، آنجا در گروه ده به را قادسيه از پيش و قادسيه آورانجنگ و شد تقسيم سهم ترتيب به جاها بنابراين داشت،
 محله بود بسيار هاآن دنباله كه كساني شد تنگ آنان بر جا و شد بسيار و آمدند دوم و اول طبقه دنبالگان چون و كردند تعيين محلي مرزها
 در اگر بودند، رفته خود دنبالگان پيش كه كساني محل در را هاآن داشتند كمتري دنباله كه كساني و رفتند هاآن نزد و كردند رها را خود

  ).1850/5: 1375 طبري،( دهند منزل را دنبالگان كه گرفتندمي تنگ خويشتن بر نه اگر و دادندمي جاي بود شانهمسايگي
 يكديگر به نزديك قبايل يبرگيرنده در گروه هر نمودند، بندي بخش گروه هفت به را آنان كوفه، مردم اسكان و دهيسامان براي 

 در بتوانند آن افراد تا شد واگذار بزرگي زمين گروه هر به. شد نامگذاري بود، آن از يادشده يقبيله كه ايعشيره يا برتر يقبيله نام به و بود
 ديگري بندي گروه. نماند دور نظر از آينده در نزديك قبايل از ديگري افراد احتمالي پيوستن باره اين در. بسازند را خود مسجد و هاخانه آن،
 سهم شدند،مي بنديبخش برابر گروه هفت به ايقبيله وابستگي گرفتن نظر در بدون كوفيان شد، انجام اداري نظامي، اهداف راستاي در نيز

 آنان بسيج و افراد سهميه خرج كه. بود درهم هزار صد سهميه اين داشت، بستگي شد،مي پرداخت آن به كه ايسهميه به گروه هر افراد
 عنوان به كوفه كه وقتي). 97: 1376 انديشه، كيهان ؛ 1854/5: 1375 طبري،( شدمي پرداخت عريف توسط و شدمي جبهه به رفتن براي
 گروه دو به مردم كه هنگامي اقدام اين و شد تأسيس عمليات، براي آماده و يافته سازمان نظاكي قواي حضور منظور به پادگاني، شهر يك

 طوائف، پيمان هم هايگروه يا و طوائف به كوچك هايگروه كمبود آخر، در. رسيدمي نظر به مشكل شدند، تقسيم يمني و نزاري وسيع
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 عمر، با مشورت از پس مشكالتي، چنين براي سعد. ساختمي مشكل داشت، بستگي بدان جمعيت كه را هادستمزد و هاحقوق دهيسازمان
  :از عبارتند گروه هفت اين). 138: 1359 جعفري،( كرد سازمان تجديد گروه هفت به را كوفه جمعيت

 شد،مي محسوب آن شعب از يكي قريش و بود مكي ايقبيله كنانه جديله، طايفه و ديگران و احابيش از پيمانانشان، هم و كنانه - 1
 اهل( حيثيت و اعتبار مردان عنوان به گروه دو هر. داشت كنانه با روابطي و بود حجاز از عيالن متيس از ايشعبه جديله، كه حالي در

 خندف نام به را گروهي گذشته در قبايل، ديگر از بعضي با همراه قريش و كنانه). 14: 1387 ماسينيون، لويي( بودند نظر مورد) العاليه
  ).129 -  130: 1359 جعفري، ؛ 27: 1386 وند، آيينه( بودند داده تشكيل

 به بجيله ها،آن از گروه دو. دادند تشكيل را ايمني متحد نيروي و شده جمع هم با ازد و حضرموت كنده، خشم، بجيله، غسان، - 2
  . بودند جماعت اين در مسلّطي موقعيت داراي قيس بن اشعث رهبري به كنده و عمر شخصي دوست عبداهللا جريربن رهبري

 در را مهّمي موقعيت همدان آن در كه بود ديگري ايمني متحد گروه هم، گروه اين: هاآن پيمانان هم و سدان حمير، مذجح، - 3
 كرد ايفا را ايعمده نقش كوفه بعدي جريانات در و آورد بوجود را تشييع سرسخت پيروان و كرد بازي را مهمي نقش و آورد دست به كوفه

  ).14: 1387 ماسينيون، لويي(
  . بودند مضر گروه به متعلق هرسه هوازن، و رباب تميم، - 4
  . بودند وابسته بكر و ربيه از خزاري گروه به هاآن اكثر تغلب، حنبيله، تمد، محارب، غطفان، اسد، - 5
 ارتش عليه مسلمان نيروهاي به و بودند عدناني نزاري، اصالت داراي عك و اياد حمراءِ، و الحجر اهل عبدالقيس، عك، اياد، - 6
  ).14: همان( بودند معروف الحجر اهل به و كرد مهاجرت بحرين به بود عدناني شعبه از كه هم عبدالقيس. بودند پيوسته ساساني

  . باشد يمني متحد قبايل از يكي بايد »طي« يقبيله يقيناً سبع، گروه هفتمين - 7
 بر همچنان آنان شدند، مردد ديگري قبايل هم م 11/632 سال در كه وقتي گرديدند، اسالم به م 9/630 سال در طي قبيله

 شركت نيز قادسيه نبرد در و شدند ملحق حيره فتح در و عراق هايجنگ در حارث بن مثني به هاآن. ماندند قدم ثابت خود يعقيده
 ؛ 15: 1387 ماسينيون، لويي( است بوده صفين و جمل هايجنگ در) ع( علي حامي قبايل ترينقوي از يكي طي اين از پس. جستند
  ). 130: 1359 جعفري،

 از پس كوفه جمعيّت افزايش و قبايل از بعضي گرفتن قدرت چون تحوالت، برخي دليل به را كوفه جمعيتي ساختار) ع( علي امام
  : شامل جديد بندي تقسيم آمده پديد جديد هايتركيب و جابجا را هاقبيله گروه، هفت حفظ با جديد، مهاجران ورود

  ) يمني( همدان و حمير: اول گروه
  )يمني( طي و اشعد و مذحج: دوم گروه
  )يمني( مهره و قضاعه حضرموت، كنده،: سوم گروه
  )يمني( انصار و خشم بجيله، ازد،: چهارم گروه
  )نزاري( ربيعه شعب هم و تغلب و بكر: پنجم گروه
  )نزاري( رباب و ضبيعه تميم، اسد، قريش، كنانه،: ششم گروه
  ).132: 1359 جعفري،( بودند) نزاري( بحرين از عك عبدالقيس، قيس،: هفتم گروه
 ؛ 1853/5: 1375 طبري،( شودمي ديده نيز »ايرانيان« يا »عجميان« عنوان با عرب غير گروه كوفه، جمعيتي بافت ميان در البته

 و بودند مسلمان اكثراً و عرب مختلف هايتيره از همگي كوفه، مختلف نژادهاي مختلف، طبقات اين بر عالوه). 16: 1387 ماسينيون، لويي
 كمك شهر آن مردم بافت در اختالف و پراكندگي اين كه داشتند سكونت كوفه در هم ديگر اديان و مذاهب پيروان و مختلف نژادهاي

  : از بودند عبارت هاآن و بود هاآن آراء و افكار تشتت براي ديگر عوامل و كردمي
 رسيدمي نفر هزار چهار به هاآن شمار و بودند معروف ديلم همراه به و داده تشكيل لشكري كه فارسي و ايراني سربازان –1

  ). 399: 1337 بالذري،(
  . بودند تشخص داراي كوفه در كه هاترك –2
  . بودند كوفه مردم جزءِ و نبودند تشخص داراي كه كردها –3
  ). 33: 1375 عابديني،( بودند تعداد بيشترين پارسيان از بعد كه روم اهل –4
 به داشتند، خاصي يلهجه و زبان و كرده اختيار سكونت كوفه در و بودند عرب غير و سامي نژاد از گروهي كه نبطيون، يا انباط –5

 رسولي( داشتند مهمي نقش كوفه اخالقي و اجتماعي وضع تغيير در اينان تاريخ اهل يگفته به و گفتندمي سخن آن به كه »دارمي« نام
  ).132: 1386 محالتي،
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 و حيره سرزمين به تدريجاً و كرده اختيار سكونت دجله حوالي در و آمده عراق به اسالم از قبل نژاد، سامي اقوامي سرپانيون –6
 قبايل با و آمده آنجا به كوفه شهر بناي از سپس و گزيدند سكونت و افكندند اقامت رحل ديگر قبايل كنار در و يافته راه نيز كوفه اطراف
  ). 132: 1386 محالتي، رسولي ؛ 549/2: 1380 قريش، شريف ؛ 33: 1375 عابديني،( شدند مخلوط ديگر

  كوفه مذهبي هاياقليت و ديني بافت - 7
 منش، هادي( مجوسان و) پرستان ستاره( صابئيان مسيحيان، يهوديان،: جمله از كردند،مي زندگي گوناگون هاياقليت كوفه در

 گزيدند سكني آنجا در هجري 20 سال در و شدند تبعيد كوفه به حجاز و مدينه از عمر خالفت دوران در يهوديان). 99/54: 1386
 مانند هاييشغل و كردند بنا آنجا در معبدهايي و داشتند خود به مخصوص محله و) 555/2: 1380 قريش، شريف ؛ 32: 1375 عابديني،(

 دل در را خدا رسول يكينه كه آنجا از و آوردند دست به ثروتي راه اين از و گرفته دست در داشتند، تنفر آن از هاعرب كه را گريريخته
 شهادت به و كربال واقعه در كه اندگفته تحقيق اهل از برخي كه طوري به داشتند، خاص عداوتي نيز حضرت آن فرزندان و خاندان با داشتند،
 از نيز مسيحيان). 132/3: 1383 محالتي، رسول ؛ 556/2: 1380 قريش، شريف( اندداشته فعالي نقش يارانش و) ع( حسين امام رساندن
 قريشي، شريف( يافتند راه كوفه به عمر خالفت ويژه به خلفا دوران در نيز هاآن كردند، اختيار سكونت و آمدند كوفه به نجران و تغلب

  ). 32: 1375 عابديني،( داشت خود به مخصوص اسقف فرقه هر و بودند يعقوبي و نسطوري فرقه دو خود هاآن). 555/3: 1380
 انگيزي فتنه و دارريشه دشمني كه چرا داشت، كوفه مردم اسالمي فرهنگ كردن مخدوش در مهمي سهم نصارا و يهود حضور

 خود فرمانداري دوران در عقبه بن وليد: اندنوشته كه گونه آن زد، شهر اسالمي فرهنگ به مهلكي ضربه مسيحيان باري و بند بي و يهوديان
: همان( دادمي قرار آنان اختيار در خوك گوشت و شراب آساني به بود، شده تفويض او به حكم ابن مروان عثمان، زمان در كه – كوفه در
 از نيز مجوسان و صائبيان همچنين). 32: 1375 عابديني، ؛ 43/1: 1343 دينوري،( بود برگزيده كوفه اداره براي را آنان از يكي حتي و) 33

 ولي بودند، مسلمان كوفه مردم اكثر گرچه). 25: 1386 منش، هادي ؛ 32: 1375 عابديني،( زدندمي دامن مشكالت گونه اين بر ديگر سوي
 به افرادي ها،گروه اين كنار در. كردندمي شركت جنگ در جنگي غنايم خاطر به هاآن از ايعده بوده، ايشناسنامه و زباني عموماً هاآن اسالم
: 1386 محالتي، رسولي( است بوده شخصي منافع و هااندوخته و ثروت آوري جمع خاطر به گروه اين اسالم. بودند هم ديگري مسلمان ظاهر
 به رسند،نمي خويش اهداف به فرزندانش و) ع( علي حضرت كنار در كه كردند احساس گروه اين و شد انجام حكميت كه هنگامي). 132

 صورت به...  و قيس بن اشعث ربعي، بن شبث مانند نيز برخي كه كردند برقرار تماس امويان دربار و شام با پنهاني در و پيوستند معاويه
 سرزنش در) ع( علي حضرت). 1386 وند،آيينه ؛ 134: 1372 محالتي، رسولي( كردندمي كار معاويه براي كوفه در پنجم ستون و جاسوس

 كودك سرآيد، اش برداري بار مدت چون كه مانيدمي را آبستن زن همانند عراق مردم اي« :فرمايدمي البالغهنهج 71 يخطبه در مردم اين
  ).71 خطبه البالغه، نهج( »زايد مرده را

  بحث ونتيجه گيري:
 ادامه آن ساخت از هدف كه شد ساخته هجري هفده سال در دوم خليفه زمان در مسلمانان توسط اسالم از پس كه است شهري اولين كوفه

 ياسر، بن عمار امارت با و شد ريزيپايه اليمان بن حذيفه و فارسي سلمان توسط كه بود اسالم سپاهيان اسكان و ايران در مسلمانان فتوحات
 هايگروه و اقوام مهاجرت. گرديد تثبيت) ع( علي حضرت خالفت مركز عنوان به آن انتخاب با و شد ريخته آن در تشيع هايپايه اولين

 جمعيت عمر مشورت با سعد شد باعث كه آورد بوجود آنجا در را ناهمگوني جمعيت و شد بيشتر كوفه به اسالمي ممالك سراسر از مختلف
 داشته آشكاري تأثير امويان و راشدين خلفاي يدوره اجتماعي و سياسي تحوالت در شهر اين. كند تقسيم گانه هفت هايگروه به را كوفه
 چنين انتساب. است بوده مؤثر گوناگون و متعدد هايقيام در آن اجتماعي سياسي بافت و شهر اين در جمعيتي –طبقاتي تركيب تأثير. است

 جمعيتي تركيب و تراكم نتيجه در و آمد و رفت پر تجاري مسيرهاي يا الجيشي سوق منطقه در آن شدن واقع شهر اين به كاركردهايي
 مركزيت بر عالوه. شدمي منجر هاييكشمكش بروز به گاهي سياسي عقيدتي تنوع آن تبع به و جمعيتي تركيب اين كه است آن متنوع

  .است افزوده شهر اين تاريخي ارزش بر شاعران و فقيهان محدثان، ادبي، علمي، آثار وجود و شهر اين ادبي و علمي مركزيت سياسي،

 مراجع

  نهج البالغه  
  ،تهران، نشر: كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي13شرح نهج البالغه، جلد )، 1304(ابن ابي الحديد ،. 

 عباس خليليتترجمه: ابوالقاسم حال، 8جلد ، )، الكامل1371(عزالدين بن اثير،  ،ابن اثير ،. 

 ،ترجمه: ايرج افشار، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 3جلد مسالك و ممالك،  )،1360( اصطخري، ابراهيم. 

 6اجتماعي كوفه در دوره خلفاي راشدين، شماره  - ساختار سياسي )،1386، (آيينه وند، صادق. 
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  ،فتوح البلدان، ترجمه: محمد توكل، تهران، نشر نقره)، 1337(بالذري، احمد بن يحيي. 

 ،تشيع در مسير تاريخ، ترجمه: محمدتقي آيت اللهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالم )،1359( جعفري، حسين. 

 ناشر: دارالطليعه للطباعه و النشر ، 1جلد  كوفه پيدايش شهر اسالمي،، (بي تا)، جعيط، هاشم.  
 ،اخبارالطوال، تهران، نشر ني، چاپ هفتم )،1364( دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود.  
 تلخيص: محمدعلي چناراني، تهران: نشر فرهنگ 3خالصه تاريخ اسالم، جلد )، 1386(حالتي، سيدهاشم، رسولي م ،

  .اسالمي، چاپ هشتم
 ،زندگاني امام حسين(ع) قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمي )،1372( رسولي محالتي، هاشم. 

 كبيرايران قبل از اسالم، تهران، انتشارات امير )، 1377(كوب، غالم حسين، زرين. 

 ،ترجمه: عباس عزيزي، قم، انتشارات صاله )،1385( سيدبن طاووس، لهوف. 

 قم، بنياد معارف اسالمي2زندگاني امام حسين (ع)، جلد )، 1380(، باقر، يشريف قريش ،. 

  ،25مردم شناسي كوفه، نشر: موعود، ش )، 1380(صفري فروشاني، نعمت اهللا. 

 از پيدايش تا عاشورا، تهران: نشر مشعر كوفه)، 1391(اهللا، صفري فروشاني، نعمت.  
 ،ترجمه: ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطير، ،  7و  5و  4و  3جلد تاريخ طبري،  )،1375( طبري، محمد بن جرير طبري

 .پنجم چاپ

 ،زندگي نامه سفير امام حسين (ع)، مسلم بن عقيل، قم، حوزه علميه، دفتر انتشارات  )،1375( عابديني، محمدعلي
 ي.اسالم

 ،4 ماره، ش»نامه تاريخ پژوهان« )، 1384( فاطمي، سيد حسن. 

  ،75آغازين صدر اسالم، شماره  دهه، در »اقتصادي عراق - ساختار اجتماعي«)، 1376(كيهان انديشه.  
  ،لكوفه، قم، پژوهشگاه حوزه دانشگاهخطط ا)، 1387(لويي ماسينيون. 

  ،چاپ دوم، تهران: ناشر اسالميه. ،44، بحاراالنوار، جلد )1362(مجلسي 

  ،پنجم. چاپ، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، 1 لدمروج الذهب، ج)، 1374(مسعودي، ابوالحسن، علي بن حسين 

  ،النظافه الدينيه ، مكتب5البداءِ و التاريخ، جلد (بي تا)، مقدس، مطهربن طاهر مقدس.  
  ،99مبلغان، شماره  »سياسي كوفه - چشم اندازي به ساختار فرهنگي «)، 1386(هادي منش، ابوالفضل. 

 بيروت، داراحياءِ التراث العربي، 4جلد معجم البلدان،  )،1395( الدين ابوعبداهللا،بياقوت حموي، شها. 

  ،يازدهم چاپانتشارات علمي و فرهنگي،  :، تهران2د تاريخ يعقوبي، جل)، 1374(يعقوبي، احمد بن واضح يعقوبي. 

  ،انتشارات ققنوس :االمامه و السياسه، ترجمه: ناصر طباطبايي، تهران)، 1380(دينوري، ابن قتيبه. 

 ،شركت مولفان و مترجمان ايران :احسن التقاسيم، بخش اول، تهران )،1361( منزوي، علينقي.  


