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  ي خلفاي راشدین و امویانساختار سیاسی ـ اجتماعی کوفه در دوره

  

  ونددکتر صادق آیینه

  اسالم دانشگاه تربیت مدرس تهراناد تاریخ است

  مجتبی گراوند

 دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ اسالم

  انشگاه تربیت مدرس تهراند 

 
  

   چکیده

کوفه از جمله شهرهایی است، که در تحوالت سیاسـی و اجتمـاعی دوره خلفـاي راشـدین و     

ـ . امویان تأثیرات آشکاري داشته است جمعیتـی در ایـن شـهر و بافـت      -اتی تاثیرِ ترکیبِ طبق

گان نگارنده. ق استهاي متعدد وگوناگون شایسته بررسی وتحقیاجتماعی آن، در قیام -سیاسی 

  .اند تا بافت سیاسی و اجتماعیِ شهر کوفه را مورد بررسی قرار دهند در این تحقیق برآن بوده

  .کوفه، قبایل، جمعیت، طبقات: هاکلید واژه

  

  :وضعیت جغرافیایی و چگونگی تأسیس کوفه

 است، یعنی هاي تاریخی و جغرافیایی آن در قرنِ اولِ هجري، مورد بحث ماشهري که جنبه

نیز » سواد« و» النهرینبین«هاي سرزمین عراق به نام. در سرزمین عراق واقع شده است» کوفه«

هاي دور، محلِ زیست شود و از زمانمیودخانه مهم دجله و فرات مشروب خوانده شده و از دو ر

دو قسمت شمالی و  ي وجود دو رودخانه دجله و فُرات، بینَ النَّهرین، بهبه واسطه. بشر بوده است

شد که قسمت شمالی آن سرزمین قدیم آشور و داراي مراتع سرسبزي بوده است جنوبی تبدیل می

و قسمت جنوبی آن، بابل بوده که به دلیل رسوبی بودن خاک آن، بسیار حاصلخیز بوده و 

  .ه استگردیداند سیراب میهاي پر ثمر آن از شهرهایی که از دجله و فرات منشعب شدهنخلستان
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دربـاره  . نامیدندها قسمت شمالی بین النهرین را جزیره و قسمت جنوبی  آن را عراق میعرب

؛ »لسـترنج «معناي لغوي  کوفه از دید  1.وجه تسمیه این منطقه به سواد و عراق نظریاتی وجود دارد

سوبی را هاي رهاي دریا و نیز به معنی ساحل آمده است؛ به طور کلی اعراب سرزمینیعنی صخره

به تدریج کلمه سواد با کلمه عراق یکسان شـد یعنـی سـواد و    . نامیدندیعنی خاک سیاه می» سواد«

  2.عراق عبارت بود از تمام سرزمین بابل

  

  :ي کوفهمعنی کلمه

بعد از این که مداین از نظر آب و هوایی براي استقرار سپاهیان اسالم نامناسب تشـخیص داده  

ها و عدم وجود را به خاطر سازگار بودن آب و هواي آن با طبع عرب شد، محل کنونی شهر کوفه

بیشتر مورخان، تأسیس  3.ـ چون کوه و دریا بین آن سرزمین و مدینه ـ  انتخاب کردند موانع طبیعی 

اگر چه مورخانی چون بالذري در فتوح البلدان بناي . دانندشهر کوفه را در سال هفدهم هجري می

  زدهم هجري و یعقوبی در البلدان بنـاي آن را در سـال چهـاردهم هجـري  ذکـر      آن را در سال پان

  :نویسدیعقوبی در این زمینه می. اندکرده

کوفه شهر بزرگ عراق، مصر اعظم، قبۀ السالم و محلِ هجرت مسلمین است و نخستین « 

ا هایی رکشی کردند و خطهشهري است که مسلمانان در سال چهارده براي ساختمان خط

  »4.دار ساختندبراي خودشان نشان

دارد کـه مسـلمانان بعـد از پیـروزي     بالذُري راجع به علت نامیدنِ این محل به کوفه، اظهار می

سپس به خاطر اذیـت و آزار حشـرات از   . وقّاص در قادسیه در شهر انبار اقامت گزیدندابیسعدبن

  . نمودند  ،6»وفتک«و در آنجا  5آن مکان کوچ کرده و به محل کوفه رفتند

  :گویدکلبی در این باره چنین میمحمدبنهشام

نام کوفه از تپه کوچکی که در وسط آن شهر واقع بود به نام کوفان گرفته شده و به قـول  «

   7».بعضی کوفان به معنی بال و شر است

زمینـی   گروهی دیگر. زار پدید آید کوفانی گویندجاهاي دایره شکل را که در شن: و نیز گویند

  .را که در آن ریگ، گل و شن بهم آمیزد، کوفه نامند
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از کوفان اخذ شده و کوفان یعنـی در بـال و شـر    » کوفه«یاقوت حموي بر این عقیده است که 

گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که چون آن منطقـه داراي  . اي از سرزمینیبودن و گفته شده یعنی قطعه

  8.نامیده اند» کوفۀ الجند« عدادي آن را ت. زار بود کوفه نام گرفتخاک شن

  : گویدابوالفداء می

ها در یک چه وقتی رحل. به جهت اجتماع مردم در آن، نام این منطقه به کوفه موسوم شد«

  »9)تکوف الرحل. (جا بر هم انباشته شوند گویند

  :گویدمیر میخواند

بوریـا منـازل ترتیـب     آن را به جهت آن کوفه گفتند کـه نخسـت در آن موضـع از نـی و    «

  » .گویند) کوفه(و مثل این جایی را اعراب . نمودند

هر یک از این اقوال را بنگریم تردیدي نیست که کوفه نامی عربی است حتی کسانی که بـراي  

آن . انـد اند هر یک بنا به جهتی راه خطـا رفتـه  هاي سریانی و یا آرامی قائل شدهنام این شهر ریشه

ي سریانی یا کوبا ریشه آرامی نیز بر همان نقـاط  اند از قبیل عاقوال ریشهر کردهاسامی که ایشان ذک

 17عمـر در سـال   بـن ي سـیف شهر کوفه به گفته. تواند مربوط به کوفه باشدشود و نمیاطالق می

  10.وقاص ساخته شدابیسعدبنستور عمر خلیفه دوم و به دست هجري به د

و جلوال در سال بعد م  636/ ق.ه15هاي قادسیه، به سال هايِ مسلمین در جنگپس از پیروزي

وي چنین . وقاص، فرمانده ارتش اسالمی در عراق دستور داد تا در آنجا بمانندابیخلیفه به سعدبن

تـا وقتـی   . ي مسلمانان در عراق انجام دادبه نیت استحکام بخشیدن به سیطرهاقدامی را بدون شک 

هـاي  وقاص ارتـش ابیاین رو سعدبن از 11.سوي فارس پیشروي کنندکه زمان مناسب فرا رسد  به 

ولـی بـه    12.هاي تازه فتح شده و پایتخت ساسانی در مـدائن مسـتقر گردانیـد   ر سرزمینعرب را د

زودي ثابت شد که محل مزبور، به خاطر آب و هواي مرطوب، شرایط زنـدگی پرازدحـام، کمبـود    

ب رضـایت بخـش   براي چرانیدن گله و رمـه بـراي اعـرا   محیط صحرایی، هواي سالم و مراتع باز 

بان بودند آگاه هایی که لشکریان عرب در محیطی غریب با آن دست به گریخلیفه از سختی. نیست

وقاص نوشت تا ارتش را از مدائن بیرون برده و محلـی راکـه مناسـب بـا     اي به سعدبننامه شده و

  .را برآورده کند، بیابند شیوه زندگی اعراب باشد و نیازمندي هايِ آنان
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پس از اینکه دو سه محل دیگر را آزمایش کردنـد، سـعد، سـلمان و حذَیفَـه کاشـفان سـپاه را       

فرستاد که مکانی پیدا کنند سلمان به غرب فرات عبور کرد و جایی را نپسندید جز کوفه، و حذَیفَه 

 13.نیز همین طور بود

هر جا ریگ و شن در هم آمیختـه  . می گفتند» سهله«ریگزاری با شن های سرخ بود که آنجا را

عمر و دیر سلسله،  این محـل  مـورد پسـند    سه دیر بود، دیر خرقه، دیر ام در آنجا. شد کوفه نامند

چادر زده و آن جـا را   14.افتاد و در آن فرود آمدند، و سعد با کسان از مدائن به آنجا نقل مکان کرد

کوفه معنـیِ یـک پادگـان    از نگاه عمر، . روع تأسیس کوفه بوداین  امر ش. ی خویشتن ساختخانه

باید در کمـال آمـادگی   توانستند در آن اقامت کرده، و میهایِ مختلف میاد که گروهدشهری را می

از این رو اولین مهاجران تـازه در ایـن   . باشند و وقتی که  به وجود آنها نیاز افتد در دسترس باشند

خته ه در جنگ قادسیه شرکت جستند و به عنوان أهل األیام و القادسیه، شناپادگان، کسانی بودند ک

  15.شدندمی

  

  :ترکیبِ جمعیتی و طبقاتِی موجود در کوفه

  :دگوییاقوت حموی درباره جمعیت و ساختمان کوفه می

قّاص دستور داد، مسجد جامع کوفه را به نحوی طراحی کند وابیخطاب به سعدبنعمربن«

   16».بایست در آنجا مستقر شوند، داشته باشندچهل هزار نفر سر بازی که می جایشکه گن

  :دهددر این باره چنین گزارش می» لدانفتوح الب«در  یحیی بالذریاحمدبن

تعداد کل مهاجران نخستین به کوفه بیست هزار نفر بود که از دوازده هـزار نفـر یمنـی و    «

  17».هشت هزار نفر نزاری تشکیل شده بود

دند، را داکوفه را تشکیل می ساکنان نخستین ،فر از دیلمیان که با مهاجران عربهزار نوی چهار

  18.کندنیز به این رقم اضافه می

به قصـد  آن پیش از نبرد نهاوند؛ دو شاخه از اعراب نزاری و یمانی بودند، که ساکنانِ نخستین 

شمار اینان . ساسانی در این شهر  گرد آمده بودندالنَّهرین و ستیز با قوایِ جنگ با ساکنان منطقه بینَ

و ) یمـانی ( از این تعداد دوازده هزار نفر اعراب جنـوبی . در آغاز حدود بیست و پنج هزار نفر بود

نزاریان در طول اقامت خویش در کوفـه عمـدتاً بـه    . بودند) نزاری( هشت هزار نفر اعراب شمالی
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هـای  ها هم از شاخهیمانی. کردندالباً هماهنگ عمل میفتار سیاسی غیکدیگر نزدیک بودند و در ر

 19.ای دورتری با یکدیگر داشتندای و طایفهاهم آمده بودند و هم تجانس عشیرهمتعددتری فر

م هایی که مرسودر سوی شرقی، به وسیله نصب پیکانها زاریها، در طرف غربی فالت و یمنین

عدمِ رضایت بخشیِ تشکیالت جمعیتی کوفه . ین شدندشد، جایگزبود، و از زمین بیرون کشیده می

ک از قبائل گوناگون نـزاری و  به زودی ثابت کرد که اوالً، هیچ ی ،ع نزاری و یمنیبه دو گروه وسی

های مختلف یمنی خود را برای همزیستی با یکدیگر فخور نیافتند، و بـه سـرعت بـا مسـائل     گروه

  .جدی رو به رو شدند

های نظامی به هم پیوسته، بـه وجـود   مشکالت شدیدی را در تشکیل سهمیه یثانیاً، چنین ترتیب

  .آورد

کوفه به عنوان یک شهر پادگانی، به منظور حضور قوایِ نظـامی سـازمان یافتـه و آمـاده بـرای      

وسیع تقسیم شدند، مشکل بـه نظـر   عملیات، تأسیس شد و این اقدام هنگامی که مردم به دو گروه 

ماندهی پیمان طوائف، سازهای همهایِ کوچک به طوائف و یا گروهبود گروهدر آخر، کم. رسیدمی

سـعد، بـرای چنـین    . سـاخت جمعیت بدان بستگی داشت، مشکل مـی  ها و دستمزدها را کهحقوق

  20.مشکالتی، پس از مشورت با عمر، جمعیت کوفه را به هفت گروه تجدید سازمان کرد

ای مکّـی بـود و   کنانـه؛ قبیلـه  . ران و طایفه جدیلـه و دیگپیمانانشان، از احابیش کنانه و هم -1

ای از قیس عیالن از حجاز بود و که جدیله، شعبهشد، درحالیز شعب آن محسوب میقریش یکی ا

. مورد نظر بودند) أهل العالیه(هر دو گروه، به عنوان مردان اعتبار و حیثیت . روابطی با کنانه داشت

. گروهی را به نام خندف تشکیل داده بودند دیگر از قبایل، در گذشته کنانه و قریش همراه با بعضی

  طبیعی بـود کـه در کوفـه، کنانـه و جدیلـه بایـد از خویشـاوندی نزدیـک برخـوردار بـوده  و بـا            

کردند، و حتی اگر تعداشان هم اندک باشد موقعیت ممتازی را بر فرمایان قریشی همکاری میمحک

  21.قرار سازند

موت و ازد با هم جمـع شـده و نیـروی مقتـدر یمنـی را      یله، خثعم، کنده، حضربج. غسان -2

ت شخصی عمر و کنـده بـه   دو گروه از آن ها بجیله به رهبری جریربن عبداهللا دوس. تشکیل دادند

  .دارای موقعیت مسلّطی در این جماعت بودندقیس بنرهبری اشعث
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م گروه مقتدر یمنی دیگری بـود کـه در آن   ها، این هپیمانان آنمذحج، حمیر، همدان و هم -3

همدان موقعیت مهمی را در کوفه به دست آورد و نقش مهمی را بازی کـرد و پیـروان سرسـخت    

  .ای را ایفا نموددر جریانات بعدی کوفه، نقش عمده تشیع را به وجود آورد و

  .تمیم، رهاب و هوازن، هر سه متعلق به گروه مضر بودند -4

ان، محارب، تمر، ضبیعه، تغلب، اکثر آن ها به گروه نزاری از ربیعه و بکر وابسته اسد، غَطَف -5

  .بودند

الحجر، و حمراء، ایاد و عک دارای اصالت نزاری عدنانی، بودنـد  ایاد، عک، عبدالقیس، اهل -6

 د بـه عبدالقیس  هم که از شعبه عدنانی بو. و به نیروهای مسلمان علیه ارتش ساسانی پیوسته بودند

  .الحجر معروف بودندبحرین مهاجرت کرده و به اهل

باید یکـی  » طی«آورد، یقیناً قبیله طبری ذکری از آن ها به میان نمی هفتمین گروه، سبع، که -7

  و وقتـی کـه در سـال   . اسـالم گرویدنـد  به . م9/630قبیله طی در سال . از قبایل مقتدر یمنی باشد

آن هـا بـه   . بت قـدم ماندنـد  نان همچنان بر عقیده خود ثاهم قبائل دیگر مردد شدند، آ. م632/ 11

. هایِ عراق و در فتحِ حیره ملحق شدند و در نبرد قادسیه نیز شرکت جستندحارثه در جنگبنمثَنّی

هـای  جنـگ در ) ع( یکی از قوی ترین قبائل حامی علی» طی«یابیم که می پس از این در تاریخ در

  22.جمل و صفّین بوده است

ساختار جمعیتی کوفه را به دلیل برخی تحوالت، چون قدرت گـرفتن بعضـی از   ) ع(علی امام 

جا ها را جابهد مهاجران جدید، با حفظ هفت گروه، قبیلهقبایل و افزایش جمعیت کوفه پس از ورو

؛ گروه )یمنی(گروه اول، حمیر و همدان: بندی جدید شاملتقسیم. هایی جدید پدید آوردو ترکیب

؛ گروه چهارم، )یمنی(؛ گروه سوم، کنده، حضرموت، قضاعه و مهره)یمنی(ج، اشعر و طیدوم، مذح

؛ گروه ششم، اسـد،  )نزاری(وهمه شعب ربیعه ؛ گروه پنجم، بکر، تغلب،)یمنی(ازد، بجیله، و انصار

  .بود) نزاری(گروه هفتم، قیس ، کنانه، و عبدالقیس از بحرین 23؛)نزاری(تمیم، ضبه و رباب

  نیـز دیـده   » ایرانیـان «یـا  » جمـان ع« یان بافت جمعیتی کوفه، گروه غیر عرب با عنوانالبته در م

  24.شودمی
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های مختلف عرب، و اکثر ژادهای مختلف کوفه، همگی از تیرهعالوه بر این طبقات مختلف، ن

مسلمان بودند، و نژادهای مختلف و پیروان مذاهب و ادیان دیگر هم در کوفه سکونت داشتند کـه  

  :کنیمها اشاره میکرد و ما به آنتالف در بافت مردم آن شهر کمک میپراکندگی و اخاین 

مراء دیلم معروف بودنـد  سربازان ایرانی و فارسی بودند که لشکری تشکیل داده و به نام ح -1

  .رسیدها به چهارهزار نفر میو شمار آن

سکونت اختیار کرده ند و در کوفه اَنْباط یا نبطیون، که گروهی از نژاد سامی و غیرعرب بود -2

گفتند و به گفته اهل تاریخ اینان که به آن سخن می» دارمی« به نام. ی خاصی داشتندو زبان و لهجه

  25.در تغییر وضع اجتماعی و اخالقی کوفه نقش مهمی داشتند

ختیـار  نژاد، قبل از اسالم به عراق آمده و در حوالی دجله سکونت اسریانیون اقوامی سامی  -3

کرده و تدریجاً به سرزمین حیره و اطراف کوفه نیز راه یافته و در کنار قبایـل دیگـر رحـل اقامـت     

  26.افکندند و سکونت گزیدند و پس از بنای شهر کوفه بدانجا آمده و با قبایل دیگر مخلوط شدند

  

  :ترکیب طبقاتی

از اشـراف کوفـه افـرادی    . انـد شـده مردم کوفه به دو گروه اجتماعی اشراف و عادی تقسیم می

  .توان نام بردرا می» شَبث بن رِبعی« و پسرانش و» اشعث بن قیس« ،»عمرو بن حرَیث« همچون

  اورزان، پیشـه وران و صـنعتگران   ، شامل طبقات مختلـف اجتمـاعی همچـون کشـ    مردم عادی

جتمـاعی کوفـه بـه    ن طبقات اترین طبقه موالی بود که یکی از ضعیفترین گروه ایاما مهم. شدمی

  .قرار داشتند» بردگان« رفت و بعد از آن طبقه عبیدشمار می

، زیرا این شهر نوبنیـاد  کوفه بر خالف شام شهری بود، مملو از عالمان به قرآن و حدیث نبوی

را درک کـرده  ) ص(ی سپاهی ساخته شده بـود کـه بسـیاری از آنـان دوران پیـامبر اکـرم      به وسیله

  27.بودند
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  :می و دینی موجود در کوفهبافت نظا

فه، همین عامل اختالف بافت زیاد بر کوعقیل و تسلط ابنبنیکی از علل شکست نهضت مسلم

ای بـه  ختلـف تشـکیل یافتـه بـود و هـر قبیلـه      ای کوفه بوده است، زیرا لشکر کوفه از قبایل مقبیله

  .خواران امویان بودنداز جیره ن فرماندهاناغلب ای. شدیکی از سران همان قبیله اداره میفرماندهی 

از وقّـاص بـرایِ نگهبـانی    ابـی بناز آغاز تأسیس کوفه در زمان سعد اند، کهنویسان نوشتهتاریخ

، هفت لشکر از کوفه تشکیل شد، که هر کدام از آن هـا مرکـب از   هایِ جنگشهر و اعزام به جبهه

و این موضـوع تـا زمـان امـارت،     . ودندسربازان چند قبیله از قبایل عرب و یا مهاجران غیرعرب ب

ابیه برکوفه همچنان ادامه داشت و هنگامی که زیاد والی کوفه گردید، لشکریان مزبور چهـار  بنزیاد

  :دسته بودند

  حرَیثمردم مدینه به فرماندهی عمروبن -1

  عرفَطَهتمیم و همدان به سرکردگی خالدبن قبایل -2

  عبدشمسولیدبنبنفرماندهی قیس کر و کنده بهقبایل ربیعه و ب -3

  موسیابیبنل مذحج و اسد به سرکردگی ابوبردۀقبای -4

را  علت این تغییرات این بود که بر آنها اشراف بیشتری داشته باشند، بدین جهـت فرمانـدهانی  

و امیه بودند، و این وضعیت تـا زمـان امـارت    خواران و هواداران بنیانتخاب کرده بود، که از جیره

بر کوفه ایـن چهـار لشـکر نقـش      ...بر کوفه ادامه داشت و در تسلط عبیدا... والیت فرزندش عبیدا

  .ای داشتندعمده

های مردم از طریق افراد سرشناس محله زیاد بر کوفه ارتباط او بایکی دیگر از عوامل تسلط ابن

ه بودند تا حوادثی فت تعهد سپردزیرا این افراد در دستگاه خال. شدندمیکوفه بود، که عرفاء نامیده 

، مـورد شناسـایی قـرار    افتاد یا در شرف وقـوع بـود  شان اتفاق میهای تحت نظارترا که در محله

این گونه، حکومت پلیسی ایجاد کند و  بنابراین عوامل گوناگونی سبب شد تا پسر زیاد بتواند. دهند

ام الهی را سـرکوب کـرده و رهبـران    ارعاب و وحشت را بر شهر حاکم ساخته، و به سرعت آن قی

  28.قیام را به قتل برساند
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  :مذاهب و ادیان کوفه

ای بـوده  ومـاً زبـانی و شناسـنامه   ها عمکوفه مسلمان بودند، ولی اسالم آنگرچه اکثر مردم  -1

  .کردندخاطر غنایم جنگی در جنگ شرکت می ها بهای از آنعده

  جتهـدی صـاحب نظـر در مسـائل دینـی      ود را مگروه دیگر خوارج بودند که هر کـدام خـ   -2

دادنـد کـه در تـاریخ    یس انتخـاب کـرده و حرکتـی انجـام مـی     دانستند، و هر روز برای خود رئمی

  .ماجراهای متعددی از آنان نقل شده است

آوری هم بودند، این گروه به خاطر جمـع  در کنار این گروه، افراد به ظاهر مسلمان دیگری -3

خوردند، هنگامی کـه آن حکمیـت رسـوا    و منافع شخصی، نان به نرخ روز میا هت و اندوختهثرو

  و فرزنـدانش بـه اهـداف خـویش     ) ع( انجام شد و این گروه احسـاس کردنـد کـه در کنـار علـی     

رسند، به معاویه پیوستند، و در پنهانی با شام و دربار امویان تماس برقرار کردند، که برخی نیز نمی

پنجم در کوفه بـرای معاویـه   به صورت جاسوس و ستون ...  قیس، وبناشعثربعی، بنثمانند شب

  .کردندکار می

مسیحیان کوفه، کلیساهایی ساختند، که از جمله کلیسایی در پشت قبلـه مسـجد   : نصرانیان -4

که هر یک بر یکـی از ایـن    .بزرگ کوفه بود و دو کشیش بزرگ به نام نسطوری و یعقوبی داشتند

  .داشتند ها ریاستمذهب

  .این گروه دارای ثروت و قدرت زیادی گردیدند: نصرانیان تغلب

مهمـی  این گروه در دستگاه حکومت و اقتصاد شهر کوفه راه یافته و کارهای : نصرانیان نجران

اشعری، هنگام والیت بر کوفه یک نفر نصـرانی  ای که کاتب ابوموسیرا به دست گرفتند و به گونه

کـرده  ی مسیحی کارهای مسجد را اداره مـی عقْبه در کوفه فردوالیت ولیدبندر زمان  بوده است، و

  .است

ند، در کوفـه  هجری، پس از آنکه توسط عمر از حجاز بیرون رانـده شـد   20در سال : یهود -5

بـه گفتـه   . ای مخصوص به خود ساختند، و معبدهایی در آنجا بنـا کردنـد  سکونت گزیدند و محله

  سـکونت داشـتند، و    هـزار یهـودی در کوفـه   ی خود هفـت ی در سفرنامهیکی از نویسندگان یهود

ها از آن تنفر داشتند، در دست گرفته و از ایـن راه ثروتـی   گری را که عربریخته: هایی مانندشغل

را در دل داشتند، با خانـدان و فرزنـدان آن   ) ص( ی رسول خدابه دست آوردند و از آنجا که کینه
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اند که در واقعه کربال و طوری که برخی از اهل تحقیق گفته داشتند، بهحضرت نیز عداوتی خاص 

    29.اندو یارانش نقش فعال داشته) ع( به شهادت رساندن امام حسین
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