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به , مسلمانان كه ھدف فتح ايران را در سر داشتند, در دوره خالفت خلیفه دوم بر نزديكـى  به دنبال محلى بودند كـه عـالوه 
, از اين رو سعدبن ابى وقاص پس از مكاتبه بـا خلیفـه دوم; مطلوب ساكنین جزيره العرب باشد, از نظر آب و ھوايى, مرز ايران

در . به سلمان فارسى و حذيفه بن الیمان مإموريت داد تا به دنبال محلى مناسب جھت اسكان خود و گله شترانشان باشند
كه بعـدھا كوفـه نامیـده , منطقه اى در ساحل غربى رود فرات و نزديكى شھر باستانى حیره انتخاب گرديد, پى اين مإموريت

 .به وسیله مسلمانان ساخته شد, و اين اولین شھرى بود كه پس از ظھور اسالم, شد
بزرگ در ) 2).(وجعلنا من المإ كل شى حى: (خداوند در قرآن مى فرمايد و دقیقا به ھمین دلیل است كه تمامى تمدن ھـاى 

ين , يا به عنوان مثال; كنار درياھا و رودخانه ھاى عظیم تشكیل شده است ھرين كـه يكـى از مھـم تـرين و قـديمى تر بین الن
اختصـاص بـه ) بین النھرين(لغت . حوزه ھاى مھم تمدنى جھان مى باشد در كنار دو رودخانه دجله و فرات واقع گرديده است

ثال; اين منطقه خاص داشته و براى ھیچ منطقه ديگرى كه بین دو رود واقع شده باشد استعمال نمى شود نوان م بـه , به ع
طبیعت جلگه پھناور بین النھـرين كـه دو رود . ماورإالنھر مى گويند, مناطق اطراف دو رودخانه سیحون و جیحون در شرق ايران

 ;بزرگ دجله و فرات در آن جريان دارد از دو بخش تشكیل يافته است
 .قلمرو اصلى دولت باستانى آشوريان است, كه داراى مراتعى سر سبز بوده و در واقع, ـ قسمت شمالى1
ھايى كـه از , ـ قسمت جنوبى كه به دلیل رسوبى بودن خاك آن2 پر ثمـر آن از نھر ھاى  بسیار حاصل خیز بــوده و نخلسـتان 

نام كمبـود آب نداشــتند. دجله و فرات منشعب شده اند سیراب مى گردد , ساكنین جنوبى بین النھرين نه تنھا مشكلى بـه 
براى آنـان در پـى , فراوانى آب, بلكه در مواقعى سیالب ھـاى مخـرب را  مشكالتى ھمچون طغیان رودخانه ھا و جارى شدن 

به دلیل قرار گرفتن در میان , قسمت شمالى آن را, پس از انقراض ساسانیان و با ورود اعراب مسلمان به اين منطقه. داشت
يك , آب دو رود دجله و فرات به ھنگام طغیان و نیز به دلیل اين كه ساكنان اين منطقه تا آن زمان تجمع ايـن مـیزان آب بــه دور 

سرزمین. نامیدند) جزيره(, دشت وسیع را مشاھده نكرده بودند ھرين, اين  شمالى بیـن الن سمت  بـه سـه بخـش , يعـنى ق
كر: سه ديار شمالى بین النھرين عبارت بودند از. مى گفتند) ديار(تقسیم مى شد كه ھر بخش را  و ديـار , ديـار ربیعـه, ديار ب

كرده و تحـت فرمانروايـى , مضر كوچ  جا  سانیان بـه آن  مان سا كه در واقع از نام سه قبیله اى كه قبل از ظھور اسالم و در ز
كه در ساحل رود دجله و در جنوب تركیه قرار داشت مركز ديـاربكر و محـل ) آمد(شھر . ساسانیان در آمدند گرفته شده است

كه در ساحل رود دجله و در شمال عراق قرار داشت بزرگ ترين شھر ديار ربیعه و محل سكونت ) موصل. (سكونت بكريان بود
قرار داشــت) رقه(, و محل سكونت مضريان, قبیله ربیعه بود بى . بود كه در ساحل رود فرات و در شمال سـوريه  قسـمت جنو

بستر رودخانه از ابتـداى (, )ساحل دريا به طور درازا(, در لغت) عراق(كلمه . نامیده شد) عراق(, بین النھرين نیز توسط اعراب
نگاھى به وضعیت . معنى شده و به معنى صخره و ساحل ھم آمده است) پايین تا باالى رودخانه(و ,  )جريان تا ريزش به دريا
سان . علت اين نام گذارى را روشن مى نمايد, با توجه به وجود دو رود دجله و فرات, طبیعى سرزمین عراق اكثر جغرافى نوي

شمال بغـداد بـه , يعنى عراق و جزيره,  مسلمان مرز بین دو بخش بین النھرين را خطى قرار داده كه تقريبا از شھر تكريت در 
خل در ) انبار(بسیارى از شھرھاى ساحلى را كه در شمال شھر , سمت غرب امتداد مى يافت و بدين ترتیب قـرار داشـت دا

طرف ) عانه(رود فرات را از جنوب شھر , اين خط مرزى. نمودند] بین النھرين جنوبى[ منطقه عراق به  ين رود  كه ا در محلـى 
كه از ) 3.(جنوب خمیدگى بزرگى پیدا مى كند قطع مى نمايد سیع پديــد آمـده  جنوب بین النھرين در گستره خاكى بسـیار و

مى رود باال  شام  سوى بیابـان  به  چھـره . طرف شرق در پناه چنبره عظیم زاگرس قرار دارد و از طرف غرب با شیبى ماليم 
, عالوه بر اين. طبیعى خاك عراق از بغداد تا خلیج فارس به طرز شگفت انگیزى متفاوت است و آب در آن نقش عمده اى دارد

ناھماھنگى طبیعى اين منطقه با بیابان شام در طول انحناى بزرگى كه . مناظر طبیعى آن نیز از تنوع بیشترى برخوردار است
گرس در شـرق . از شمال غربى به جنوب شرقى امتداد دارد كامال واضح و مشخص است بال زا در كوه پايه ھاى سلسله ج

متر مـى رسـد و , عراق لو  صد كی پنجه ھاى آبرفتى عظیمى در كنار ھم قرار دارند كه شعاع پايه آن ھا معموال به بیش از پان
ند, شیب آن ھا به قدرى كند است كه به نظر كه از دھانـه تنــگ . دشت ھايى با ابعاد نامحدود مىآي جه ھـاى آبرفـتى  ايـن پن

قه, زاگرس يا از دره ھاى چین خورده كوھستانى واقع در دامنه رشته كوه زاگرس آغاز مى شود , در زندگى مردم بومى منط
شود كـه آب ; سـتداراى اھمیت بسیار و نقـش اساسـى ا, عشاير بختیارى و قبايل عرب, يعنى كشاورزان عث مـى  يرا با ز

براى  شود  ستى آبیـارى  شرب و مورد استفاده آن ھا به خوبى زھكشى شده و كوھپايه اى خشك پديد آورد كه اگـر بـه در
ين . كشت و زرع بسیار مناسب است گرى بـراى ا مل الوقـوع دي البته گفتنى است كه اين عنصر حیاتى از ھر بال و آفت محت

زيرا در اين منطقه طغیان رودخانه ھا ابعاد بسیار عظیمى به خود گرفته و زمین ھـاى اطـراف , سرزمین خطرناك تر بوده است
 .خود را تا شعاع ده ھا كیلومتر در آب غرق مى كند

بى , پس از فتح قسمت شمالى و جنوبى بین النھرين توسط مسلمانان در قرن اول ھجرى سمت جنو اين منطقـه و بويــژه ق
بخش مركزى امپراطورى ساسانیان بود با مھاجرت و حضور و اسكان گسترده قبايل , آن يعنى عراق كه تا پیش از ورود اسالم

و تصرف , پس از پیروزى مسلمانان در نبرد قادسیه در سال چھاردھم ھجرى. عرب تبديل به يك سرزمین صددرصد عربى شد
تا در آن جـا , شھر تیسفون پايخت ساسانیان ستور داد  سالم در عــراق د سپاه ا نده  خلیفه دوم به سعدبن ابى وقـاص فرما

سیدن زمـان مناسـب . بمانند بدون شك وى چنین اقدامى را با نیت استحكام بخشیدن به سیطره مسلمانان در عراق تا فرار
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جام داد يران ان به عمـق خـاك ا ھارده مـاه سـكونت در شـھر مـداين. براى پیشروى  , ]تیسـفون[ مسـلمانان پـس از حـدود چ
بود خـو , احساس خستگى كرده و نتوانستند با محل جديد سكونت خـود كـه داراى آب و ھوايـى مرطـوب سالم و متعفـن  نا

یار آنـان مـى گذاشـت.  بگیرند سازماندھى شــده در اخت ساخته و  شھر  آب و ھـواى ايـن شـھر , به رغم امتیازھايى كه يـك 
ند; مطلوب ساكنین جزيره العرب نبود نان را آزار مـى داد حالى كـه در , حشرات موذى به گله و رمه آنان حمله ور شـده و آ در

ند سالم و مراتعـى بــاز و , بیابان ھاى عربى عربستان نه تنھا بـا چنیـن مشـكلى روبـرو نبود پاك و  يى  جا از ھوا بلكـه در آن 
صد سـكونت در آن را . سرسبز نیز بھره مند بودند عراب ق ھر نقطـه اى كـه ا عى در  یط طبی بدون ترديد لزوم خو گرفتن بــا مح

كه از جزيـره . داشتند بسیار حايز اھمیت بود شترھايى  ھاى خـويش و بويــژه  آن ھا به دلیل در اختیار داشتن گله ھا و رمـه 
ھم از , با جايى سازش پیدا مى كردند كه ھم داراى محیطى خشـك, العرب با خود آورده بودند ستپى و صــحرايى باشـد و  ا

سبى , در واقع. موقعیت زراعى مناسبى برخوردار باشد حل منا یت و م فرماندھان مسلمان در بین النھرين به دنبال يك موقع
له , را امكان پذير كند] عراق[ بودند كه مراقبت و حفاظت از مناطق تازه تصرف شده در بین النھرين جنوبى كه از دنبا بدون آن 

شد جدا با با خلیفـه دوم و . خاك عربستان به واسطه مراتع طبیعى مثل رودخانه و دريا  قاص پـس از مكاتبـه  سعدبن ابــى و
طبق دستور وى به دنبال جايى بود تا مناسب زندگى اعراب و , منعكس نمودن مشكالت ناشى از حضور مسلمانان در مداين

به ھمراه حذيفه بن الیمان مإمور پیدا كردن , سلمان فارسى به دلیل ايرانى بودن و آشنايى با منطقه) 4.(شترھايشان باشد
سى دو. چنین مكانى شد پس از برر بار, سـه منطقـه, آن ھا در طول رود فرات حركت كـرده و  منطقـه نسـبتا , مثـل شــھر ان

سعدبن ابــى وقـاص بــه , مرتفعى را در كنار ساحل غربى رود فرات و نزديك شھر باستانى حیره انتخاب نمودند و به دنبال آن
و اين اولین شـھرى , نیروھاى تحت امر خود دستور داد تا ھمگى به اين منطقه كوچ كرده و در آن جا چادر زده و ساكن گردند

علت نام گذارى آن به اين اسم اين بود ) 5. (نام گرفت) كوفه(بود كه پس از ظھور اسالم به وسیله مسلمانان ساخته شد و 
در قطعه زمینى دايره وار كه در آن ريگ و گل و شن درھم آمیخته و خاك آن سرخ رنگ بود قرار داشت , كه محل انتخاب شده

ییر يافـت, كه عرب به چنین زمینى كوفانا مى گويد فه تغ به تـدريج بـه كو كه از اولیــن . كه ايـن نـام  بن محمـدكلبى  ھشـام 
نام : (جغرافى نويسان مسلمان است در اين باره چنین مى گويد به  نام كوفه از تپه كوچكى كه در وسط آن شـھر واقـع بــود 

 )6.)(كوفان گرفته شده و به قول بعضى كوفان به معنى بال و شر است
پس از مدتى كه از سكونت مسلمانان در كوفه گذشت چادرھاى پشمین قبايل عرب تبديل به خانه ھاى ساخته شده از نى 

له . و سپس تبديل به خانه ھاى خشت و گلى شد شھر و مح اولین ساختمانى كه در شھر كوفه بنا گرديد و تقسیم بنـدى 
ين , ھاى آن بر اساس آن و در كنار آن انجام شد ضور مسـلمانان در ا با ح كه سـاخت آن ھـم زمـان  بود  مسجد جامع كوفـه 

يك نفـر تیرانـداز ; تعیین حدود و فضاى مورد نیاز ساخت مسجد از طريق پرتاب تیر انجام شد. منطقه آغاز شد بدين صورت كه 
مود صلى ن ھت ا قبلـه مسـجد در ) 7.(در مركز محل مسجد كه از قبل تعیین شده بود قرار گرفته و اقدام به پرتاب تیر چھار ج

لوه. جنوب غربى به عنوان نقطه مبدإ در نظر گرفته شد ضلع آن دو برابــر غ بـود ) 8(به اين ترتیب يك محیط چھارگوش كه ھـر 
كه گنجايـش , ھكتار بود 23 / 04يعنى , متر مربع 230400متر و مساحت آن  480ھر ضلع مسجد كوفه , بنابراين. معین گرديد

 )9.(تعداد بسیار زيادى از نمازگزاران را داشت
ته بــود, در واقع مذھبى و , اول: شكل ابتدايى كوفه از سـه عنصـر تشـكیل ياف ست  قه اى ا كه منط منطقـه وسـیع مركـزى 

كه , دوم, يعنى مركز فرماندھى و تجمع مردم, سیاسى و نظامى شامل مسجد و داراالماره زمین ھاى محل سكونت قبايـل 
فه شـركت . مرزبندى و تعیین حدود شده بود غاز بنــاى كو سیه و آ به ھر گروه از قبايل عرب كه در فتح بین النھرين و نبرد قاد

چراى شـتران, مى گفتند) اھل االيام و القادسیه(داشتند و به آن ھا  براى  باز  سكونت و فضـايى  ساخت , محله اى جھت 
بود. خانه ھاى جديد و گورستان داده مى شد خوردار  يادى بر يرا , اين محل ھا در بسـط و توسـعه شـھر كوفـه از اھمیــت ز ز

 .فضاى كافى را براى كسانى كه بعدھا به سوى كوفه مىآمدند آماده مى كرد
فه , سومین عنصر تشكیل دھنده شكل ابتدايى كوفه یه كو ھاى اول عنصر جدا كننده و آمد و شد يا ھمان كوچه ھا و خیابان 

سجد و , بود كه ضمن جداسازى سھم قبايل مختلف از زمین ھا تجمع سريع و حضور به موقع سربازان در مركز شھر يعـنى م
جود . داراالماره را نیز امكان پذير مى كرد شى ديگـر و در كنار اين موارد كه تشكیل دھنده فضاى مركـزى شـھر كوفـه بــود بخ

بود, داشت كه به رغم نزديكى به مقر فرماندھى حاكم كوفه و مسجد مركزى بازارھـاى كوفـه در زمـان ; كامال از اين دو جـدا 
ظم نشـد فاى راشـدين سـازماندھى و من بلكـه در زمـان امويــان و بـا توجـه بـه , تإسیس اين شھر در طى دوران حكومت خل

اھمیت سیاسى و نظامى كوفه در اداره حكومت عراق و ايران شكلى جدى و رسمى به خود گرفت و رونق و گسترش يافته 
سالمى, مسإله مھمى كه پس از شكل گیرى شھر كوفه. و از كاالھاى مختلف پر شد يخ , به عنوان يك شھر نو بنیاد ا در تار

در تركیب جمعیتى شھر كوفه تعداد . حضور قبايل مختلف عرب در آن مى باشد, اين شھر و ساختار اجتماعى آن اھمیت دارد
له اى بسـیار  یب قبی افرادى كه از نواحى دور دست آمده بودند بین پانزده تا بیست ھزار نفر برآورد مى شد كه ساخت و ترك

شھر كوفه بر اساس تقسـیم . ناھمگونى داشتند و ھیچ طايفه بزرگى كه در كوفه حاكمیت را در دست داشته باشد نداشت
شد , بندى قبايل كه سعدبن ابى وقاص پس از مشورت با عمربن خطاب انجام داده بود از ھفت بخش قبیله اى تشكیل مى 

یق اولیــن مھـاجرين و قبايـل حاضـر در كوفـه را . كه شامل قبايل مختلف نزارى و يمنى بود كه تعـداد دق ست  بسیار مشكل ا
نبرد قادسـیه كـه در ) الرسل و الملوك(محمدبن جريرطبرى در كتاب . مشخص كرد يل حاضـر در  روايـات مفصـلى در مـورد قبا

. شكل گیرى و تإسیس كوفه نقش مھمى داشتند ارائه داده و مى گويد سى ھزار نفر از اعراب در اين جنگ شركت داشـتند
فه و , با توجه به احتمال مبالغھآمیز بودن اين رقم به كو ھاجرت  فر در م بايد گفت كه احتمال حضور تمـامى ايـن سـى ھـزار ن

بى : (ياقوت حموى درباره جمعیت و ساختمان كوفه مى گويد. سكونت در آن جا نیز بعید است سعدبن ا طاب بــه  عمربن الخ
سربازى كـه مـى بايسـت در آن جـا  وقاص دستور داد مسجد جامع كوفه را به نحوى طراحى كند كه گنجايش چھل ھزار نفر 

گزارش مـى دھـد) فتوح البلدان(احمدبن يحیى بالذرى در ) 10. )(مستقر شوند داشته باشد ین  عداد كـل : (در اين باره چن ت
وى ) 11).(مھاجرين اولیه به كوفه بیست ھزار نفر بود كه از دوازده ھزار نفر يمنى و ھشت ھزار نفر نزارى تشكیل شـده بـود

 )12.(ساكنین اولیه كوفه را تشكیل مى دادند را نیز با اين رقم اضافه مى كند, چھارھزار نفر از ديلمیان كه با مھاجرين عرب
شتن نـیروى نظـامى و  به در اختیـار دا یاز  سانى و ن با گسترش حدود و ثغور سرزمین ھـاى اسـالمى در مرزھـاى ايـران سا
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. جمعیت كوفه نیز رشد سريعى نمـود, كه مھاجرت و حضور قبايل بیشترى را در بین النھرين به دنبال داشت, سربازان بیشتر
نه فرصـتى را بـراى كسـب , مى گفتند) روادف(تازه واردين عرب كه به آن ھا  پس از تكمیل فتوحات شام و مصر ديگر ھیچ گو

خود در  نه گسـترش قلمـرو  سانى و زمی غنايم در مناطق غربى نیافتند و از آن جا كه احتمال حمله مجدد بـه امـپراطورى سا
 .شرق را پیش بینى مى كردند در اين فكر بودند كه حضور آنان در كوفه فرصت جديدى براى كسب غنايم جنگى خواھد بود

شھر آورده , آغاز دور جديد مھاجرت ايرانیان بود كه پـس از چھـارھزار نفـر ديلمـى, دومین جريان جمعیتى در كوفه ين  به ا رو 
كثرا , كسانى بودند كه در جريان سه نبرد قادسیه, بخشى از اين مھاجرين. بودند جلوال و نھاوند به عنوان برده اسیر شده و ا

, از طرف ديگر. ولى به صورت ھم پیمان قبايل عرب باقى مانده بودند, اسالم را از صاحبان عرب خود پذيرفته و آزاد شده بودند
براى مـردم ايـران كـه  بود آن را  ته  سانى قـرار گرف وابستگى جغرافیايى نسبت به اين شھر كه در مركز حكومـت سـابق سا

مى , وسايل زندگى و معیشت خود را در امپراطورى ساسانى از دست داده بودند سبى جھـت مھـاجرت تبـديل  به محل منا
كه حكومـت , از سويى ديگر. نمود كه بـا ســقوط نظـام ساسـانى و آزادى و عـدالتى  ند  تعداد زيادى از روستائیان ايرانى بود

اسالمى براى آن ھا به ارمغان آورده بود امكان رشد و حضور در ساير طبقات اجتماعى را يافته بودند براى پیدا كردن مشاغل 
كان مناسـبى بـراى , جديد راھى شھرھاى مختلف شدند كه در اين میان كوفه كه در مركز بین النھرين جنوبى قرار داشت م

شھر كوفه به لحاظ حضور نسبتا پر تعداد ايرانیان در آن جو اجتماعى ســازگارى را بــراى اقامـت , در واقع. وصول به اين امر بود
فداكارى در راه آن. ساير ايرانیان ايجاد مى كرد در نظـام , متإسفانه ايرانیان حاضر در كوفه به رغم قبول اسـالم و مجاھـدت و 

ند كـه نشـان از دون ) موالى(اجتماعى شھر كوفه از موقعیت مساوى با شھر وندان عرب برخوردار نبودند و آنان را  مى خواند
عم تلـخ . پايگى اجتماعى آنان در نزد اعراب داشت شدت تحـت فشـار بـوده و ط به  آن ھا در دوران حكومت سه خلیفـه اول 

لى. اھانت ھا و تبعیض ھاى قومى را از نزديك لمس كرده بودند سعى فراوانـى در ) ع(اما حضـرت ع خود  در دوران حكومـت 
يت حـال , جھت حفظ حقوق ايرانیان به رعا ھم پاى ساير مسلمانان نمود و زمانى كه اعتراض و مخالفت اشراف قبايل عـرب 

به آنــان فرمـود, را مشاھده نمود, از جمله تقسیم بیت المال, ايرانیان در موارد مختلف تالوت كـردم و : (خطاب  مام قـرآن را  ت
, البته اين برخورد حضرت اختصاص به مردم ايران نداشــت. (براى فرزندان اسماعیل بر اسحاق به اندازه يك چوب برترى نیافتم

لت نمـى داد بـا حضـور . بلكه ايشان در پیاده كردن احكام اسالمى به ھیچ وجه قومیت و جايگـاه طبقـاتى و اجتمـاعى را دخا
موقعیت سیاسى امتیازھاى اقتصادى بسیارى , در كوفه و نحوه علمكرد و جديت ايشان در پیاده كردن احكام اسالم) ع(على

مت وى. از اشراف قبايل عرب در معرض خطر از دست رفتن قرار گرفـت سفیان و نحـوه حكو بن ابو ھا در معاويـه  احیـاى , آن 
مل تسـلیم وى , امتیازات دوران جاھلیت و نیز سود بیشتر را مى ديدند طور كا خود را بـه  كه  مردد بودنــد  ولى در عین حال 

) ع(اين افراد به صورت ظاھر در صف ارتش على. زيرا نمى خواستند زير سلطه اشراف و قبايل مستقر در شام باشند, نمايند
قرار , قرار داشته و حتى با حضرت بیعت ھم مى كردند ولى تعداد زيادى از آنان مثل اشعث بن قیس كندى با معاويه ارتباط بر

شده جاد  , كرده و با مذاكرات مخفیانه سعى در احیاى امتیازات قومى و قبیله اى خود داشتند و معاويه ھم از اين موقعیت اي
فه از , اشراف و روساى قبايل كوفه و به تبع آن. در راه پیاده كردن اھداف خود سود مى برد مردم و اھالى قبايل ساكن در كو

كه عمـال فاقـد  جارب تـاريخى نشـان داده بــود  رويارويى مستقیم با خطرى كه امكان وقوع آن وجود داشـت گريــزان بودنـد و ت
به . شھامت الزم و ثبات قدم در بحران ھاى سیاسى و انجام فعالیت ھاى انقالبى در كوفه بودند شھر كوفـه را  سإله  اين م

كرده بـود و حكومـت امـوى بـا  بديل  فت ت شھرى نامطمئن و بى ثبات در حركت ھاى سیاسى كه علیه امويان انجام مى گر
, توجه به بافت ناھمگون قبیله اى اين شھر و پايبندى اشراف قبايل كوفه به امتیازات سیاسى ـ اجتماعى و منافع مادى خود

مام , در رإس اين حركت ھا. اكثر قیام ھايى كه در اين شھر علیه آنان پامى گرفت را در خون فرو مى نشاندند ضرت ا قیـام ح
 .قیام قوابین و قیام زيدبن على بود, )ع(حسین

ماورإالنھر , به دلیل اقدامات امويان در جھت توسعه قلمرو و كسب منافع بیشتر در مرزھاى شرقى سیحون و (يعنى ايـران و 
فالت , )جیحون بر  نترل و نظـارت  شھر كوفه به عنوان پايگاه سیاسى ـ نظامى آنان در بین النھرين و به عنوان مركزى براى ك

سوب ) بصره و كوفه(در عھد امويان حاكم عراقین , در واقع. ايران مطرح بود نیز مح سان بـزرگ  حاكم اصلى ايران تا حدود خرا
اثـرات ايــن . مى شد و اين امر باعث افزايش اھمیت نظامى ـ سیاسى و بالطبع رونق اقتصادى كوفه در عھد امويان شده بود

يان گرديـد' , ه120تا  105رونق اقتصادى در دوران خالدبن عبدهللا قسرى كه از سال  عراق بـود نما به , حـاكم  بـه نحـوى كـه 
شد ته  جاره ايـن . دستور خالد بازراھاى زيادى ساخته شد و براى ھر صنفى از بازرگانان سـرا و در بنـدى در نظـر گرف بھـا و ا

پـس از انقـراض امويــان بـه ) 13.(اماكن تجارى به حدى بود كه تإمین كننده نیازھاى ده ھزار مـرد جنگـى حاضـر در كوفـه بــود
به دنبـال آن, و استقرار حكومت عباسى' ه132دست عباسیان در سال  یت اقتصـادى , كوفه اھمیت سیاسى نظامى و  اھم

باس. خود را از دست داد پى حمـالت قبايـل بـدوى و , در عصر عباسى دوم با تضعیف قدرت سیاسى بنى ع فه در  شھر كو
يد, و طوايف شمر و خفاجه) گروھى از اسماعیلیان(بويژه قرامطه , غارتگر عربستان يب گرد خورد و تخر مه  بـا . به شـدت لط

حكومـت ھـايى ماننـد آل بويــه و سـلجوقیان و يـا , توجه به گذشته تاريخى و وقايع تلخى كه در ايـن شـھر اتفـاق افتــاده بــود
سعه شـھر كوفـه نداشـتند, حكومت ھاى پس از سالجقه كه بر بین النھرين تسلط پیدا كردند ; ديگر تمايلى به بازسازى و تو

سال , نظامى, بويژه آن كه اھمیت سیاسى كه در  اقتصادى و حتى مذھبى كوفه در مقیاس بسیار وسیع تر به شھر بغـداد 
سلمان كـه . به وسیله منصور دومین خلیفه عباسى ساخته شده بود منتقل گرديده بود' , ه145 ابن جبیر سفرنامه نـويس م

 :درباره آن چنین مى گويد, شھر كوفه را از نزديك مشاھده كرده' , ه580در سال 
كى . كوفه شھرى است بزرگ و كھن ساز كه ويرانى بسیارى بر آن دست يافته و ويرانه ھايش بیش از آبادىھاى آن اســت( ي

لى  از اسباب ويرانى كوفه وجود قبیله خفاجه در ھمسايگى شھر است كه ھمواره بدان گزند رسانند و ھمین بس كه بـه توا
بويژه آجرى است و شھر ديــوار نـدارد و , ساختمان ھاى اين شھر. روزھا و شب ھا بدان شھر در آيند و آن را غارت ويران كنند

سجد كـه بسـیار بــزرگ اسـت  بدان م ساختمانى  یچ  مسجد جامع كھنه در انتھاى شرقى شھر است و از سـوى شـرق ھ
ستون ھـاى  ين رواق ھـا را  نج رواق و در ديگـر جوانـب ھـر يـك دو رواق دارد و ا له پ سمت قب پیوسته نباشد اين مسجد در 
ست ولـى طـاق  ھم پیوسـته ا به  سنگى سخت تراش خورده اى است كه قطعه قطعه بر روى ھم نھاده شده و بـا سـرب 

سیار . ندارد, ھايى بر آن صفت كه در مورد مسجد پیامبر خدا صلى هللا علیه وسلم در مدينه ذكـر كـرديم ھا را ب ستون  ايـن 

Page 3 of 4

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\37.htm



تد حیرت مـى اف مسـجدى بــا , و مـن در زمیـن, بلند افراشته و به سقف پیوسته اند چنان كه ديدگان از فزونى بلنداى آن بـه 
 )14.)(ستون ھاى بلندتر و سقف افراشته تر از آن مسجد نديدم

سالم حفـظ ' , ه6شھر كوفه از قرن , در واقع سابقه تــاريخى اش در ا به صورت شھرى مرده در آمد كه موجوديت آن به دلیـل 
 .و يادآور حوادث و وقايع تلخ و ناگوارى است كه در تاريخ اسالمى به وقوع پیوسته است, شده

 
 :پى نوشت ھا

 ).ع(عضو ھیإت علمى گروه تاريخ موسسه آموزش عالى باقرالعلوم. 1
 .ما ھر چیز را از آب زنده گردانیديم. 2
 .به نقشه راھنماى بین النھرين رجوع شود. 3
 .1844ـ1843و  46ـ45ص , 5ج ' , ه17الرسل و الملوك وقايع سال , طبرى. 4
 .37ـ36ص , احمدبن يحیى بالذرى ـ فتوح البلدان. 5
 .490ص , 4ج , معجم البلدان, ياقوت حموى. 6
 .1851ـ1848ص , ھمان, طبرى. 7
 .متر 240يعنى , فرسنگ 125غلوه فاصله اى است معادل . 8
 .107ص , كوفه پیدايش شھر اسالمى, ھاشم جعیط. 9

 .491ص , ھمان, ياقوت حموى. 10
 .41ـ37ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 11
 .41ـ37ص , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 12
 .89ص , ترجمه دكتر محمدابراھیم آيتى, البلدان, يعقوبى. 13
 .ترجمه پرويز اتابكى, سفرنامه ابن جبیر, محمدبن احمدبن جبیر. 14
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