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  راهبرد امام علی در  انتقال و استقرار  نظامی کوفه و-موقعیت سیاسی

  مرکز خالفت اسالمی  در آن شهر

  1زادهاکبر خدريتر علیدک

  2احمد کاظمی کیاسري

  چکیده

شهرها و حوزه ، مقبره هاي تمدن اسالم، نام و هویت تاریخی  بعضی از مکان ها، اعم از بناها، در حوزه

هاي منحصر به فرداست و از همین ، اعتبار و ویژگی از ابعاد مختلف داراي اهمیت،...هاي جغرافیایی و

توان در قالب بررسی و معرفی همان اماکن تاریخی میتاریخی تمدن اسالمی راباب بخشی از هویت 

ها و  که نوعی ارتباط جدایی ناپذیر و ناگسستنی میان هویت آن خاصه آن. مورد بازشناسی قرار داد

به عبارتی، تمدن اسالمی به آن حوزه ها و .  ي استناد است پیوسته برقرار و شایسته،ویت تمدن اسالمیه

از این . ها گرفته است هاي جغرافیایی هویت بخشیده و در مقابل، بخشی از هویت خود را  از آندودهمح

 اجتماعی شهر کوفه، به عنوان بخشی از –گیري، توسعه و سیر تحوالت سیاسی چگونگى شکلرو 

اهمیت هویت آن شهر، و هم هویت فرهنگی و تاریخی آیین  اسالم  که در سده هاي آغازین اسالمی از 

 شناخت ضرورت ها و شایان توجهی در تعامالت سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده است، ونیز

. ي مورد بررسی در این مقاله است ، مسئله)ع(هاي انتقال مرکز خالفت اسالمی در خالفت امام علی پیامد

همیت شهر کوفه را این مقاله برآن است تا با رجوع به منابع معتبر و کاوش در اقوال مختلف مورخان، ا

ي نخست هجري قمري و استراتژي امام علی را در گزینش آن به پایتختی مورد  ي اول سده در نیمه

  . استدالل قرار دهد

  تمدن  اسالمی، مرکز خالفت تحوالت سیاسی، کوفه، امام علی،: واژگان کلیدي

                                                
     com.yahoo@khedrizadeh،يشهرر،یاسالمآزاددانشگاه،)ره(ینیخمامامیادگارواحدخ،یتارگروه.١

  20/8/93: رشیپذخیتار              23/7/93: افتیدرخیتار

   مسکویهيفصلنامه

  1392 بهار 24ي شماره8سال 

Archive of SID

www.SID.ir



30  24يشماره/  8سال/  هیمسکو                                                                                                            

مقدمه 

ن مناطق مسلط شده بودند و ، اعراب  مسلمان که بر ایالنهرینهایی از بین  از فتح بخشپس

ي   هاي آباد در حاشیه اجازه نداشتند به شهر اگرچهکردند، همچنان احساس خطر می

ساختن اردوگاه هاي نظامی را ،سپاهیاني نظامی  دجله بروند، اما به منظور حفظ روحیه

هاي  دهشروع کردند و در آنجا استقرار یافتند و از باب طوالنی شدن زمان استقرار، خانوا

ي  ي این سیاست، تمرکز این افراد در منطقه نتیجه.خود را نیز نزد خود بردند

این دو مرکز نظامی با .ونواحی مرکزي عراق کنونی، یعنی کوفه، بود ) بصره(جنوب

حضور زنان و خانواده هاي نظامیان به شکل شهر سامان پیدا کرد، اما همچنان با کارکرد 

عنی  بصره ی.ي فتوحات در ایران مورد استفاده قرار گرفت مهنظامی به عنوان مقري در ادا

ي فتوحات در جنوب، و کوفه به منظور تداوم عملیات نظامی در مرکز، به  براي ادامه

  .سمت آذربایجان از یک طرف، و خراسان از طرف دیگر

 ، به دست تمدن اسالمیي در حوزهپس از بصره  شهري که عنوان اولینشهر کوفه به      

این .مسلمانان بنا گردید، در سده نخست هجري قمري از اهمیت خاصی برخوردار بود

همجواري ،حضور پررنگ ایرانیان. گردیدشهر  در شش کیلومتري شهر تاریخی حیره بنا 

هاي سیاسی مختلف و بویژه استقرار مرکز جنبش،النهرین و تمدن بزرگ ایرانی بینبا

هاي آغازین تاریخ اسالم در  در آن  ،کوفه را در دههخالفت اسالمی در عهد امام علی

ي تحوالت بعدي تاریخ  سیاسی و اقتصادي قرار داد و ریشه،الن نظامیصدر توجه فعا

استقرار والیان زبده و شاخص اموي چون ابن زیاد و ، عاشوراي اسالم، از جمله حادثه

 این شهر، از موارد شایان ي خالفت عباسیان در ي اولیه حجاج در آن و شکل گیري هسته

  .ي اول قرن نخست هجري قمري است توجه در شاخص شدن شهر کوفه در نیمه

،  گذر زماناین شهر در .دانست را سرور شهرهاى اسالمى می     خلیفه عمر، شهر کوفه 

هاى منحصر به برخى از ویژگى. به خاستگاه بسیارى از تحوالت جهان اسالم تبدیل شد

ها و قبایل مختلف چون یکدست نبودن جمعیت آن، باعث تقابل منافع گروهفرد کوفه، هم
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که از زمان تأسیس، تا زمانى که به عنوان مقر خالفت انتخاب شد، چنان. این شهر شد

کمتر حاکمى به خواست خلیفه در آن شهر عزل و نصب شد و حتى خود خلفا نیز، از 

 اجتماعیی که از زمان –بحران سیاسى . در امان نبودند و حساسیت خاص کوفیانتیزبینى

  . هم  به آن دامن زدي خالفت امام على هاى داخلى دورهعثمان شروع شد و جنگ

هاي با نگاهی به تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرها در دوره     

ن ها در انتقال فرهنگ، عقاید، دین و مذهب از یک سرزمی توان به نقش آنگوناگون، می

ي مهمی که در نکته. ها و مناطق جغرافیایی پی بردیا منطقه ي جغرافیایی به دیگر سرزمین

توان به آن اشاره نمود و در واقع عامل اساسی در انتساب چنین خصوص این شهرها می

ها در مناطق سوق الجیشی یا مسیرهاي بازرگانی  پر  هاست، واقع شدن آنکارکردي بدان

  .هاست یجه، تراکم و ترکیب جمعیتی متنوع آنرفت و آمد و در نت

هایی  سیاسی، گاهی به بروز کشمکش-     این تنوع جمعیتی و به تبع آن، تنوع عقیدتی 

ي شرایط جغرافیایی و ها در نتیجهاین کشمکش. شدمیان پیروان عقاید گوناگون منجر می

شد و در ا نیز کشیده میههاي اطراف، به داخل این سرزمینمبادالت  تجاري با سرزمین

شهر کوفه  به عنوان وارث موقعیت جغرافیایی حیره، عالوه بر . نمودها رسوخ می آن

یل قرار گرفتن در مرز دو کارکرد نظامی که عامل اساسی در تأسیس آن بود، به دل

که گونههمان. به مرور زمان، داراي همین ویژگی گردید) اسالمی و ایرانی(فرهنگ 

، چون زرتشتی و مسیحی یها و ادیان و مذاهب گوناگونبق عامل انتقال فرهنگي سا حیره

نمود؛ با این تفاوت که و به داخل جزیره العرب بود، کوفه نیز چنین نقشی را ایفا می

فرهنگ منتقل شده در این زمان، اسالم، و مسیر انتقال، این باربر خالف گذشته، از شبه 

  .جزیره به داخل  ایران بود

  ي تاریخی شهر کوفه ه تسمیه و پیشینهوج

این شهر . ي رود فرات ي دور و باستانی بر کرانه کوفه شهري است در بین النهرین با پیشینه

پیشترتنها  قصبه اي کوچک  بوده و از زمان خالفت عمر به بعد مورد توجه قرار گرفته و 
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ي رود فرات  و در  شهرکوفه  در کرانه). 490: 1417، حموي (1رو به رشد نهاده است

دریا ارتفاع  متر از سطح 22کوفه تنها  .هشت کیلومتري شرق شهر نجف  قرار گرفته است

، در شرق آن رود فرات، در غرب آن صحرا، در  جغرافیاییي گانهدارد ودر ابعاد چهار

.  جنوب غربی آن شهر باستانی حیره  و در شمال شرقی آن ذي الکفل واقع شده است

رات که در سه کیلومتري شرق آن قرار دارد و نیز جاري بودن یکی از نزدیکی به ف

هاي  خیزي زمینسبب حاصل). 270/1: 1361ابن بطوطه، (هاي فرات در شرق آن  شاخه

تر است  به همین سبب آب و هواي کوفه از بصره خوش« است واطراف شهر شده

  ).490/4: حموي، همان(

به زعم :  به این نام، دالیل مختلفی بیان شده استدر بیان علت نام گرفتن شهر کوفه     

، )161 : 1381مقدسی،(» کوفه به معناي جایی است که در آن ریگ و شن باشد«برخی، 

 اند که بهنام سرزمین بابل از سواد عراق است و از آن رو کوفه نامیده«و یا  آن که 

 آن را به معناي برخی). 489/4-490: حموي، همان(»صورت دایره است یا تپه شنی

نام کوفه از "که  ، و یا این)81: 1367لسترنج، (دانند   هاي دریا و یا ساحل آن میصخره

و ) 490/4: 1369حموي ،( "تپه کوچکی که در وسط آن شهر واقع بود گرفته شده است 

). 490/ 4: حموي، همان(یا کوفه، از کوفان اخذ شده و کوفان یعنی در بال و شر بودن  

ن اند که کوفه به دلیل اجتماع مردم در آن منطقه، به این نام موسوم شده    بر آبرخی 

"تکوف الرحل" گویند ها در یک منطقه بر هم انباشته شوند،که وقتی رحل است؛ چنان

اند؛ از قبیل  ي آرامی یا سریانی قائل شده برخی براي نام کوفه ریشه). 3: 1376شاهرخی، (

  ). 1: 1383صفري فروشانی، ( آرامی ي ریشه"کوبا" و  سریانیي ریشه"عاقوال"

                                                
دروشدندروانهعراقسويبهیمن،قحطانیقبایلخصوصبهعرب،مختلفقبایلمردمعمر،زماندرفتوحاتشروعبا. 1

ابتدايدر. گشتندمستقربودند،شدهتأسیسمجاهداناستقراربرايقمريهجري17و14سالدرکهبصرهوکوفهشهردو

).161/7: همانحموي،یاقوت (بردندمیسربهکوفهدرسپاهیهزارازچهلبیشکوفهیستأس
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ي کوفه ازشهرهاي معتبر و مهم عالم   جغرافی دانان اسالمی، فاصلهيها گزارش     بنا به 

 از کوفه تا مکه  قریب به ده  مرحله 1اسالم، همچون مدینه، نزدیک بیست مرحله،

، از کوفه )116: 1349ابوالفدا، (،  از کوفه تا بصره دوازده مرحله )490/4: 1417حموي،(

).349: 1981،مسعودي(تا بغداد چهار مرحله، و تا واسط، شش مرحله فاصله بوده  است 

  زمینه ها و ضرورت هاي تأسیس شهر کوفه 

: 1362طبري، (دانند  بیشتر مورخان، زمان احداث کوفه  را سال هفدهم هجري قمري می

وي .  کنند آن را در سال چهاردهم ذکر می؛ هرچند کسانی چون یعقوبی بناي)1845/7

قبه اسالم و محل ،کوفه شهر بزرگ عراق، مصر اعظم":نویسد در توصیف این شهر می

هجرت مسلمین است و نخستین شهري است که مسلمانان در سال چهارده براي ساخت 

).  88: 1356یعقوبی،(هایی را براي خودشان نشان دار ساختند آن خط کشی کردند و خطه

ي دوم هجري قمري که بوده باشد، یکی از  هاي  دهه تأسیس کوفه در هر یک از این سال

 اسالم بوده  که فتوحات عصر خالفت  عمر آن را  در آغازتاریخهاي جنگی ضرورت

  .کرده استایجاب می

طبري (به سوي دشت  دراز کرده   به قول طبري، کوفه در محلی که استپ زبانش را     

این شهر در .  بنا گردیداي از فراتک موقعیت لم یزرع  در کنار شاخهی، )42/4:  1362،

) 119/1: 1368مسعودي، (موقعیتی باالتر از  نجف در جانب مغرب  قرار گرفته بود 

هاي مورخان و نیز مناسب بودن و امتیازات شهر کوفه در ابعاد مختلف از گزارش

حموي، ( کوفیان و بصریان دارد، پیداست انعکاسی که در ادبیات عرب در وصف کارزار

 ي ها و دریاچه، مردابصحرا، رودخانهبه عالوه، در کنار هم قرار گرفتن )  492/4: همان

، اگرچه براي زراعت  به آبی، میان صحراي استپ و زمین زراعی و نزدیکنمک

ب مسلمان هاي کافی در جذب اعرامناسسب نبود اما این موارد از عواملی بودند که جاذبه

                                                
).عنوانهمینذیل،نیمعفرهنگ (دیمایپی مروزکیدرمسافرکهاستی مسافتمرحله،. 1
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هنگامی که اعراب در کوفه مستقر شدند، ). 83: 1372جعیط ،(در این منطقه را سبب شد

ها فاصله انداخته بود؛ دیر حدیقه  که نیزارها میان آن در آنجا وجود داشت سه صومعه

ي حیره، در این ناحیه  به  ،دیر ام عمرو و دیر سلسله، که متأثر از رشد مسیحیت در منطقه

  ).41/4: 1362طبري،( بودند وجود آمده

در واقع، زمانی که نیروي رزمی عرب به رهبري سعد بن ابی وقاص، بعد از فتوحات      

ي سواد به سرزمین شاهنشاهی ایران ساسانی رسید، نیاز به خطوط ارتباطی بین مدینه  منطقه

ر نزدیکی و میدان جنگ احساس شد و الزم بود که سپاه اسالم  پایگاه نظامی ثابتی را د

از این رو  عمر فرمان ایجاد آن را به سعد بن ابی وقاص صادر .اختیار نمایدمیدان جنگ 

سعد ابتدا مدائن را مناسب تشخیص داد، اما پس از مدتی ). 44: 1388، یخلیل(کرد 

دریافت که آب و هواي آن منطقه  مناسب نیست؛ پس  با مشورت عمر، سلمان و حدیفه 

). 145/3: طبري، همان (ن مناسب کرد و آن دو کوفه را ترجیح دادند را مأمور تعیین مکا

ي غسانی، از بزرگان حیره، را در این راه مناسب  برخی راهنمایی عبد المسیح بن بقیله

ي کوفه را،  اما به روایت دینوري، سعد خود منطقه). 329/2: 1368مسعودي، (دانند می

کرده و آنجا را پایگاه نظامی سپاهیان کرد پس از نامناسب بودن شهر انبار، انتخاب 

  ). 175: 1364دینوري، (

موارد که در منابع معتبر انعکاس پیدا کرده،  در بیان ضرورت ایجاد کوفه، چنان     

بالذري آن را .  سیاسی و فرهنگی ذکر شده است، اقلیمی،مختلفی اعم از دالیل نظامی

1367بالذري ،(داند میان او و سپاه اسالم میي بحري   منوط به دستور عمر در نبود فاصله

طبري به طور. ي سرزمینی عربستان بود ایجاد شد ؛ و از این رو کوفه  که ادامه)274:

داند  عمده دلیل اصلی انتخاب کوفه را در شرایط آب و هوایی و وضعیت اقلیمی آن می

خاب کوفه به عنوان ي انت اما از نظر هشام جعیط دلیل عمده). 40/4-45: طبري، همان(

: جعیط،  همان( سیاسی و فرهنگی بوده است دالیلق .هـ17پایگاه سپاه اسالم در سال 

80.(  
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، مرزي و به دور از تحوالت مقر ايحاشیهاي در هر حال، انتخاب کوفه به عنوان منطقه     

 حاکمیت اصلی اسالمی، با امکان تماس آسان آن با مرکز خالفت، به نظر امري کامًال

توان اهم دالیلی که در تأسیس شهر کوفه با دریافت از منابع می. رسدمنطقی و عقالنی می

ي خود  بیان کرد، این است که خلیفه ي دوم با ترغیب مسلمانان به حمله به ایران ، در نامه

به سعد ابن ابی وقاص در جنگ قادسیه ، در مورد دستیابی سپاه اسالم به غنایم و آذوقه 

 ي دوم با عدم رضایت از خلیفه). 1645/4-1646: طبري، همان(رده بود تصریح ک

به ابوموسی اشعري امر کرد  تا ضمن رفتن به  بصره، هر عملکرد مغیره بن شعبه در بصره، 

قبیله  از اعراب را در محله اي اسکان و به آنان امالکی اختصاص دهد و مردم را به خانه 

بنا کند تا نماز جمعه در آن اقامه شودسازي وادارد و درآن مسجد بزرگی 

  ). 15: 1364دینوري،(

، از »حیره«لذا، کوفه نیز که مشتمل بر جلگه ي پهناوري در کنار شط و در جوار 

ي ایجاد اردوگاه ثابتی براي لشکریان در جانب غربی  شهرهاي قدیمی ایران، بود، با انگیزه

از طرفی، کوفه ). 127: لسترنج، همان(ساخته شد ) ق. هـ17-19(ها  فرات در همین سال

پایگاه مهم فتوحات مسلمانان در شرق واقع ش؛د به  عبارتی ،با گسترش فتوحات به ایران 

 و نبود امکان هدایت آن از و مناطق شرق و شمال شرقی، و نفوذ در مناطق ماوراءالنهر 

قعیت جغرافیایی و مطابق  مو، سپاه اسالم  نیازمند تأسیس پایگاهی در شرق بود مدینه

  .توانست در تحقّق آن موثر واقع شود ، کوفه میمنطقه

اجتماعی و اقتصادي موجود در مدینه در عصر خلفا، ،هاي سیاسی همچنین، بحران     

ضرورت توجه به فتوحات به ویژه درمحور شرق و تسخیر شاهنشاهی ایران ساسانی و 

ي غنایم براي  آذوقه وایجاد جاذبههاي جهادي سپاه، تأمین جهت بخشیدن به فعالیت

سپاهیان، از دالیل مهم توجه دستگاه خالفت در تأسیس پایگاهی مهم در شرق، یعنی 

خود را از دست داد و  ، مدینه جایگاه نظامیبه تدریجبعالوه با گذشت زمان و . کوفه، بود

سبب و  همین به. مهاجرت کردند مردان جنگاور، از آنجا به عراق و سایر مرزهاي اسالمی
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،توان مقاومت  هاي خارجی جریان بود که  مدینه در برابر هجومدر روند تدریجی همین 

این مطلب به ) 82/3: 1368، مسعودي(ي حرّه  که در قضیه خود را ازدست داد،  چنان

قبل از این نیز در . اثبات رسید و سپاهیان یزید مقاومت مردم مدینه را درهم شکستند

، مدینه نتوانست از خود  مقاومتی نشان  ، در برابر هجوم بسر بن ارطاةخالفت امام علی

  ).31همان، (دهد 

 اجتماعی آن-ترکیب جمعیتی کوفه وتأثیر آن در تحوالت سیاسی 

پس از مدتى که از سکونت سپاهیان مسلمان در کوفه گذشت، چادرهاى پشمین قبایل 

هاى ساخته از خشت و گل،   خانههاى ساخته شده از نى، و سپسمختلف عرب  به خانه

اولین ساختمانى که در شهر کوفه بنا گردید و صورت بندي اجتماعات انسانی . تبدیل شد

تعیین حدود و فضاى مورد نیاز ساخت . وفه بودرا از خود متأثر کرد، مسجد جامع ک

ب ي مسجد در جنو قبله) 1848-1851: طبري، همان(مسجد از طریق پرتاب تیر انجام شد 

 معین ط چهارگوشبه این ترتیب، یک محی. ي مبدأ در نظر گرفته شد غربى به عنوان نقطه

 هکتار بود 04/23 متر مربع، یعنى 230400 متر و مساحت آن 480گردید که هر ضلع آن  

  ).107: جعیط، همان(و خود گنجایش تعداد بسیار زیادى از افراد  را داشت 

گیرى شهر کوفه، به عنوان یک شهر نو بنیاد اسالمى، ي مهمى که پس از شکل مسئله     

 قبایل مختلف عرب در تاریخ این شهر و صورت بندي  اجتماعى آن اهمیت دارد، حضور

در ترکیب جمعیتى این شهر تعداد افرادى که از نواحی مخلتف گرد . در آن بوده است

 بسیار ناهمگونى بوده است  و اىآمده بودند، بین پانزده تا بیست هزار نفر با ترکیب  قبیله

 1!ي بزرگى که در کوفه حاکمیت را در دست داشته باشد، وجود نداشت هیچ طایفه

هرچند تعیین دقیق آمار نخستین مهاجران کوفه کار آسانی نیست، اما با تدبیر سعد ،شهر 

                                                
هزارستیبکوفهبههیاولنیمهاجرکلتعداد«: دهدی مگزارشنیچنبارهنیادرالبلدانفتوحدري بالذریی حیاحمدبن. 1

مهاجرانباکهانیلمیدازنفرچهارهزاري و.  »بودشدهلیتشکي نزارنفرهزارهشتوی منینفرهزاردوازدهازکهبودنفر

.)41-37همان،،يبالذریی حیاحمدبن (کندیماضافهرقمنیابازینرادادندی ملیتشکراکوفهيهیاولساکنانعرب،
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. شد که شامل قبایل مختلف نزارى و یمنى بوداى تشکیل مىبخش قبیلهکوفه از هفت

عمربن الخطاب به «: گویدي جمعیت و ساختمان کوفه مى قوت حموى دربارهیا

وقاص دستور داد مسجد جامع کوفه را به نحوى طراحى کند که گنجایش ابىسعدبن

حموى، (» بایست در آنجا مستقر شوند، را داشته باشدهزار نفر سربازى را که مىچهل

1369 :491(  

ت در مرزهاى شاهنشاهی ایران ساسانى و ضرورت جمعیت کوفه، با گسترش فتوحا     

 ها به بیننگه داشتن نیروى نظامى بیشتر، افزایش سریعى پیدا کرد که رشد مهاجرت

دیگر عامل مهم رشد جمعیتى در کوفه، مهاجرت . النهرین از تبعات مستقیم آن بود

ها    تعدادي از آن.اجرت کردندایرانیان بود که پس از چهارهزار نفر دیلمى، به این شهر مه

، ولی  آوردههاي  قادسیه، جلوال و نهاوند اسیر شده اما اسالم کسانى بودند که در جنگ

حضور پر شمار . به دلیل شرایط موجود، همچنان همپیمان قبایل عرب باقى مانده بودند

هبود معیشت، جذب کوفه ي کاریابی و ب ،که یا به اسیري و یا با انگیزهکوفهایرانیان در

سایر ایرانیان ، جو اجتماعى نسبتًا سازگارى را در زندگی فردي و اجتماعی شده بودند

، در نظام حتی مجاهدت در جمع سپاهیانهر چند با وجود قبول اسالم و . کردایجاد مى

» موالى«آنان . اجتماعى شهر کوفه، ایرانیان  از موقعیت برابر با  اعراب برخوردار نبودند 

ایرانیان  در . ند که نشان از شأن پایین اجتماعى شان در نزد اعراب بودشدخوانده می

ها و ي اول به شدت تحت فشار قرار داشتند و از انواع اهانت  سه خلیفههاي حکومت دوره

خود، سعى فراوانى در ي حکومت اما امام على در دوره. اغراض سوء در امان نبودند

  .سایر مسلمانان، به عمل آوردحفظ حقوق ایرانیان، همپاى راستاي 

جمعیت کوفه  ترکیبی دو وجهی داشت، و به دو بخش عرب و غیر عرب تقسیم می      

، )1853/5: 1362؛ طبري،490/4: 1369حموي،(اعراب ساکن در کوفه اهل قادسیه . شد
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غیر . و برخی دیگر بودند) 48 :1373جعفري، (، قبایل مسیحی،  بیوتات عرب 1روادف

. ایرانیان، سریانی ها،  نبطی ها  و گروهی از بردگان و غالمان غیر ایرانی بودندعرب ها، 

ي طوالنی پیوستگی  ایران و عراق، کوفه را به مکان مناسبی براي  همجواري و پیشینه

این افراد در قالب گروه هایی چون . مهاجرت گروه هاي مختلف ایرانی قرار داده بود 

انی می گنجیدند که با از دست دادن اموال و امالك خود موالی ، روستاییان و کشاورز

عده اي نیز از کسانی .در پی یافتن حرفه و پیشه و یا به عنوان اسیر به کوفه آمده بودند

( بودند که قبًال پیشه و صنعتی داشته و پس با رشد جمعیت کوفه به آن رو آورده بودند 

ایرانی را که در جریان فتوحات به بخش شایان توجهی از زنان ). 68: 1387شاهرخی، 

اسارت رفته و به نکاح اعراب مسلمان درآمده بودند نیز، باید در شمار ترکیب جمعیتی 

هاي اجتماعی ادوار بعدي آن، نقش  ه و دگرگونی کوفه به حساب آورد که در جریان

دیدي به که  تا زمان استقرار مقّر خالفت امام علی در کوفه، نسل ج طوري آفرین شدند به

  ).139-140: جعفري، همان(وجود آمد که از سوي مادر تابعیت ایرانی داشتند 

اي که حتی پس از چند ، به گونه عرب ها در کوفه همگون نبودرشد جمعیت موالی و     

،بعدها). 370/2: 1369زیدان، (ها نسبت یک به پنج برقرار شد سال، بین موالی و عرب

ها را از کوفه به جاهاي دیگر   بیمناك شد و به زیاد دستور داد آنمعاویه از این رشد بسیار

اي را به ایران اي را به بصره و عدهها را به شام، عده عده اي از آنزیاد نیز. منتقل کند

  ).339: 1366بالذري،  (منتقل نمود

      دیلم و به طور کلی، ایرانیان، اعم از اسیران مسلمان شده، مهاجران مسلمان، حمراء

اساوره، در کوفه اجتماع بزرگی را تشکیل دادند و جمعیت شان افزایش یافت؛ به طوري 

، چون مسجد الموالیهاي عرب وزیادي مساجد متعلق به موالی،که کثرت موالی خانواده

                                                
برايفرصتیگونههیچدیگرمصر،وشامفتوحاتتکمیلازپسکهبودندکوفهبهعربواردانتازهازگروهیروادف،. 1

درخودقلمروگسترشيزمینهوساسانیشاهنشاهیبهمجدديحملهاحتمالچونونیافتندغربیمناطقدرغنایمکسب

)137-136: 1373جعفري،. (بودجنگیغنایمبکسبرايجدیديفرصتکوفهدرحضورشانکردند،میبینیپیشراشرق
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در ، این رشد جمعیتی. مسجد الحمراء و مسجد مروزیه و غیره، از مصادیق عینی آن بود

دادند و خود عاملی  که نصف کل جمعیت  کوفه را موالی تشکیل مینهایت به آنجا رسید

  . در انتخاب آن از سوي امام علی به عنوان مقر خالفت شد

  کوفه در عهد خالفت عمر و عثمان 

اي در نظر نگرفت و هاي قبیله مالك انتخاب حاکم  کوفه را ارزش،عمر در خالفت خود

گذار شهر  بن ابی وقاص، بنیانکه ابتدا سعد  چنانها را ازمیان قبایل متفاوت برگزید؛ آن

، و بعد  ابوموسى اشعرى از اعراب یمانى و  بنى محزومي ، سپس عمار یاسر از قبیلهکوفه

که هیچ  جالب آن. در نهایت  مغیره بن شعبه را در عهد خالفت خود حاکم کوفه کرد

و خواست کوفیان در این ي خلفا نصب و عزل نشدند و میل  یک از امرا صرفًا به اراده

ها بسیار مؤثر بود وخلیفه عمر هم  از آن گله مند، از این رو مغیرة بن شعبه چاره گزینش

).1994: طبرى، همان(دید را در نصب حاکمان سخت گیر می

گرایى در میان کوفیان جلوگیرى و اى و تجمل  از رشد اشرافیت قبیله دومي خلیفه     

 را کوفیان، سعدهاي ساخته از نی  خانهسوزى که در زمان آتشنمود؛ چنا نسعى مى

ها بیش از سه اتاق نداشته باشد؛ و یا هایى از خشت بسازند، ولی خانه که مردم خانهگفت

زمانى که سعد براي خود بنایی مجلل ایجاد کرد، خلیفه، محمد بن مسلمه را فرستاد که 

–354: تاابن اثیر، بی(ي خود اقامت کند نهکاخ را آتش زند و به سعد امر کرد که در خا

جمعیت ایرانى ساکن در کوفه، اغلب از عوامل تولیدى شهر کوفه بودند، ). 353/3

، از سوي قبایل اما در عین حالورى که اعراب به آن نیاز داشتند؛ خصوصاً صناعت و پیشه

ها، و مقایسه با عربمحروم و در شدند از رسیدن به مناصب عالى وعرب کوفه  تحقیر مى

:جعفري، همان(هاي عمر، از حقوق و مزایاى کمترى برخوردار بودند با اجراي سیاست

140(.

ي شیخین، امراي بالد را از خویشان خود انتخاب کرد و کوفه  عثمان، بر خالف سیره     

. ودنیز به سبب برخورداري از موقعیتی راهبردي، از والیات جالب توجه براي امویان ب

Archive of SID

www.SID.ir



40  24يشماره/  8سال/  هیمسکو                                                                                                            

عثمان ، بنا به وصیت عمر، مغیرة بن شعبه را عزل  و سعد را حاکم کرد؛ اما او از باب 

، اختالف باال واقع شداختالفی که با عبداللَّه بن مسعود داشت، مورد اعتراض مردم کوفه 

).2096/5-2097،  همان، 1362طبرى،(گرفت و عثمان سعد را عزل کرد 

ي بنی امیه بود، اول حاکم مسلمانی بود  ي سوم و از قبیله فهولید بن عقبه،که دایی خلی     

وي از باب رفتارهایى که در زمان پیامبر . هاى جاهلى را در کوفه احیا کردکه  ارزش

).  8486:  1368ابوالفرج اصفهانی، (گشت  ، فاسق قلمداد میمرتکب شده بود

را با مدارا و بذل و اکرام جلب ولید، هر چند  در ابتداي ورود، توجه مردم  کوفه      

، و )97/5: همان،طبري(کرد، اما  کشته شدن جادوگر به دست جندب بن کعب ازدى 

ي عبداللَّه بن مسعود با  مخالفت و مشاجره کوفه و نیز حضور ولید در حال مستى در مسجد

 دچار  نماز صبح را به جاى دو رکعت، چهار رکعت خواند، اوضاع راکه  ولیداو، و این

ان نمایندگان خود را به اعتراض به مدینه یکوف. )57/2: 1356یعقوبی، (آشوب کرد

. ، اما خلیفه عثمان  با آنان  به تندي برخورد کرد و آنان شکایت به عایشه بردندندفرستاد

 کرد، و در نهایت عثمان تسلیم خواست اهالی سرزنششکنى عایشه، عثمان را از سنت

ابوالفرج اصفهانی، ( حد را بر او جارى ساختامام علىل گردید وکوفه شد و ولید عز

ترین افراد قوم من است، او را عثمان دیگر بار از خویشان خود سعید شریف). 493: همان

اطاعت کنید و به او تهمت نزنید در حالى که سعید نامی را حاکم کوفه کرد و او را به 

اي، وي در کوفه ضمن خطبه.تري از ولید نداشت بهي او نیز پیشینه. کوفیان سفارش کرد

: طبري، همان(مردم کوفه را شدیدًا مورد تهدید و ارعاب قرار داد و شهر را آرام کرد 

اما اختالفات سعید با هاشم بن عتبه بن ابى وقاص،  کوفه را دچار آشوب کرد، ). 2129/5

 به .شدعد بن ابى وقاص با عثمان ي  س  به بار آورد و منجر به مشاجرهیودرمدینه نیز بازتاب

آمیز معاویه با افرادى چون  از بزرگان کوفه به شام و برخورد توهیناي عدهعالوه، تبعید 

کمیل بن زیاد و صعصعۀ بن صوحان و مالک اشتر،کوفه را بیش از پیش بحرانی کرد  و 
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مارت کوفه سرانجام منجر به عزل سعید از امارت کوفه وجایگزینی ابوموسى اشعرى به ا

  ).1731/1: 1368مسعودي، (شد 

سیاست تبعیض . ي تعامل عثمان و امراي او در کوفه، رضایت نداشتند کوفیان از شیوه     

گرفت وخود  و سوء عملکرد حکام عثمان، عالوه بر غیر عربان ،اعراب را نیز در بر می

فیان در  که کواین عوامل باعث شد.  اعتراض و آشوب بودي اي در رشد دامنهزمینه

، حضور پیدا کنند که سرانجام آن به قتل عثمان منجر شورش ایاالت بر ضد عثمان

.گردید

   امام علی و انتقال مرکز خالفت اسالمی به کوفه 

 کوفه نسبت به متصرفات جدید مسلمانان، از خراسان تا آفریقا، و از شام تا یمن، 

 شهر مهم شده بود که در تقاطع راه مرکزیتی نسبی داشت و در عهد خلفاي راشدین یک

هاي مهم قرار داشت و بسیاري از ساکنان آن، یا سربازان مسلمانی بودند که پس از 

هایی از ایرانیان پیروزي بر رومیان و ایرانیان درکوفه ساکن شده بودند، و یا خاندان و تیره

یط ایرانی را بودند که پس فتوحات به آنجا کوچ داده شده بودند، و یا خود آن مح

در اصل، پس . اي  داشت موقعیت  و محیط ویژه،ویژه کوفه و به لذا، عراق. پذیرفته بودند

ي قلمرو اسالم، عواملی سبب اهمیت بیشتر شام و عراق  ي حوزه از آغاز فتوحات و توسعه

ت یکه بخشی از جمع از جمله  این. نسبت به حجاز به طور اعم، و مدینه به طور اخص شد

دیگر . ي صاحب اعتبار، از حجاز به عراق کوچ کردند  در حجاز، از جمله صحابهساکن

آن که گستردگی و امکانات موجود در عراق قابل قیاس با حجاز نبود و درست از این رو 

ي از هر جاي دیگري متوجه عراق شدند و با  شورشیان و مخالفان امام علی نیز  شایسته

 امام هم  با همراه کردن  .، قادر به صف آرایی شدنداستیال بر بصره ، در برابرامام

  .،آن را پایگاهی براي مقابله با شورشیان و بعد هم مقر خالفت قرار دادکوفه

. ي حیات حاکمیتی امام علی، خروج امام از مدینه گریزناپذیر بود ، در دوره     از طرفی

 دیگري شورشیان که  یکی معاویه که بر شام مسلط بود، و، اماميدو دشمن پیش رو
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بصره را در اختیار داشتند و در صدد تصرف کوفه بودند، الزام امام به تغییر موضع ومکان 

تصرف امام علی  به خوبی تشخیص داده بود که .بخشیداستقرار خالفت را ضرورت می

از . ي امکانات اقتصادي آن است ، به معناي استیال بر تمامی ایران، با همهبصره و کوفه

که سپاه مدنی  یگر سو، مدینه نیز از نظر اقتصادي و  جمعیتی آسیب پذیر بود، چناند

: 1377جعفریان،؛392: 1416مفید، (همراه  امام در جنگ جمل  تنها چهار هزار نفر بود 

امام به نیکی می دانست که با جمعیت اندك و هواخواهان محدود در مدینه امکان ). 273

ي امام رنجیده   حتی عده اي، ازرویکرد عدالت مدارانه. را نداردمواجهه با دشمنان نوظهور

و با قصد انتفاع بیشتر و احیاي امتیازات و حقوق پیشین خود، به مخالفان، از جمله معاویه، 

مردم مکه از بیعتی که . شرایط مکه نیز بهتر از این نبود). 151: 1364دینوري، (پیوستند 

ها براي  ه و درخواست امام مبنی بر گرفتن بیعت، از آنخالد بن عاص بنا داشت پیرو نام

  ).395-399: مفید، همان(امام بیعت  بگیرد، خودداري کردند 

در : اما کوفه، از جهات متعدد، و درست در برابر مدینه، شرایط کامًال مناسبی دارا بود     

یل فراوانی با قبا.  ازنظر تعداد نفوس و جمعیت نداشتیي نخست، عراق هیچ مشکل وهله

ها متمایل به تمایالت متفاوت سیاسی در آنجا زندگی می کردند که بخش بزرگی از آن

. ترین منبع درآمد مردم این خطه بود از نظر اقتصادي نیز، سواد عراق، مهم. امام علی بودند

. ي فراوان اخذ شده  از ایران و عراق، ثروتی شایان توجه محسوب می شد خراج و جزیه

که خود امام با رد درخواست یکی از صحابه  در عدم جا به جایی مقر حکومت،  چنان

 حتی در نگاه 1).401-402: مفید، همان(» ان االموال و الرجال بالعراق«: عنوان کرد

آمد برخی، اهمیت عراق چنان بود که گویی شام، تنها قسمتی از آن به شمار می

  ).153: دینوري، همان(

                                                
 به او ،حتی زمانی هم  که عبد اهللا بن عامر از پی قتل عثمان بصره را به قصد مکه ترك کرد، ولید بن عقبه، ضمن شعري. 1

 ،اخبار الطوال؛374، ص 2، ج الفتوح( و به شهري خاموش آمدي ، ترك کردي تو عراق را که مرکز مردان بود:خطاب کرد

).273، ص2، ج انساب االشراف،152ص 
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، از میان برداشتن معاویه بود و  این  جملي ی امام پس از نابودي غائلهراهبرد اساس     

ابن (مهم  جز با حضور امام در عراق که درهمجواري شام قرار داشت، امکان پذیر نبود 

، امام از میان قبایل یمنی ساکن و مستقر درکوفه  طرفداران  از طرفی).184: 1414خیاط، 

  .فراوانی داشت

دهد که جا به جایی  مختلف موضوع  انتقال مرکز خالفت، نشان میبررسی جوانب     

 –موضوعی است که محصول شرایط سیاسی ،ر عهد امام علی از مدینه به کوفهپایتخت د

هنگامی که امام .ه استاجتماعی موجود و تدابیر و سیاست هاي راهبردي امام علی بود

 در مرکز ممالک اسالمی قرار داشت و ، کوفه تقریبًاخود قرار دادکوفه را مرکز خالفت 

شمال و جنوب قلمرو خالفت امري سهل الوصول  به شمار دسترسی به شرق و غرب و

.رفت، چنانکه در عهد عباسیان نیز کوفه  از این  قابلیت برخوردار بود می

ه اي از عالم اسالم و در منتهی الی در این زمان مدینه و به طور کلی حجاز، در گوشه     

از سوي دیگر، شام که  تحت حاکمیت معاویه بود، با عراق که . آن واقع شده بود جنوب

بخش شایان توجهی از صحابه و یاران امام علی در آنجا سکنی داشتند و معاویه پیوسته و 

به انحاء مختلف در صدد رخنه در صفوف آنان بود، هممرز بود و رویارویی با شام 

  .رسید مدینه به نظر میتر  از کم هزینهي کوفه ساده ترو ازمنطقه

از طرفی، کوفه بواسطه واقع شدن در بالد آباد و حاصلخیز در عراق که ناشی از       

انبوه رفت و  ترین مناطق روزگار خود به شمار می جریان دو رود دجله و فرات بود، ازغنی

ي اقتصادي  ، پشتوانهي بصره و کوفه هاي فتح شده در خزانه ها سرزمین خراجغنایم و 

که فراوانی موجودي خزانه بصره،  طلحه  آمد؛  چنانبزرگی براي حکومت  به حساب می

1).285: مفید، همان(و زبیررا  شگفت زده کرد  

                                                
 و ،امام علی بر این موضوع آگاهی داشت  و با رد درخواست طلحه و زبیر که خواهان حکومت بصره و کوفه بودند. 1

اموال و مردان در « امام گفت  :ها موافقت کند  با درخواست ان، پیشگیري از فتنهمنظورعباس که  پیشنهاد کرد، امام به  ابن

ابن (...کنند میها شوند، سفیهان را با تطمیع    به سوي خود جلبهستند، هرگاه این دو نفر مالک آن) کوفه و بصره(ینعراق

).71، ص 1، ج  ، االمامۀ و السیاسه قتیبه
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پذیر بود به طوري که به دلیل اتکاي شدید به  اما مدینه از لحاظ اقتصادي نیز آسیب      

اي آن، از حیث اقتصادي به آسانی تحت ی منطقهواردات کاال و عدم امکان خود کفای

هاي بعد در عهد امویان و عباسیان که در دوره آمد؛ چناني اقتصادي درمی محاصره

  .)236: 1416،  اصفهانی( عینی در آن اتفاق افتاد يموارد

ابن عساکر، (ي آنان به امیر المؤمنین  گرایش اهل عراق به امام علی و ارادت و عالقه     

نیز  از دیگر دالیلی بود که امام با تشخیص درست آن و انتقال مقر خالفت ) 311/3: تابی

خاك آنجا ما "به تعبیر خود امام علی، .به کوفه، درصدد بهره برداري بهینه از آن برآمد 

"کوفه شهر ما وجایگاه شیعیان ما است... داریم را دوست دارد؛ ما نیز آن را دوست می

مسعودي از پیشقدمی اهل کوفه در بیعت با امام علی در ). 198/3: تاحدید، بیال ابی ابن(

کوفه و سایر شهرها رسید،  به) ع(وقتی که خبر بیعت با علی": گویدآغاز خالفت، می

که ابوموسی براي آن  وقتی. ي شهرها، بیعت خود را عرضه داشت کوفه زودتر از همه

"ه سوي او هجوم آوردند وبیعت کردند، مردم ب گرفت حضرت از مردم بیعت می

.)370/2: ، همان مسعودي(

ي جمل که امام حسن از سوي پدر به کوفه رفت تا مردمان را به  حتی در جریان فتنه     

، علی رغم امتناع ابوموسی اشعري از همراهی با امام و ندمساعدت با خلیفه همراه ک

249:  مفید، همان(ه با امام همراه شدند ترغیب مردم به عدم همراهی، خواص و عوام کوف

) ع(زمین ذي قار به علی نفر از مردم کوفه در سر9650، و به قول دینوري، )248-

ترین مسلمانان و امام علی با عباراتی چون گرامی) 145، همان،  دینوري(پیوستند 

یامبر ،برخوردار از سهمی بزرگ در اسالم ،شجاعان و بزرگان عرب ،محبت وافر به پ

 در برابر دشمنانش امامها خود را یاران و اعوان  داشتن و مورد تحسین قرار داد و آن

مفید، (خطاب کرد و گفتند که علیه دشمنان امام هر چند برابر که باشند، خواهند ایستاد 

  .ي این همراهی شکست و نابودي سپاه جمل بود  و نتیجه) 266: همان
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 علی در میان کوفیان، عوامل متعددي دخالت داشت که ازآن  در بیان دالیل نفوذ امام     

بخش بزرگی از ساکنان کوفه . قبایل یمنی در این شهر اشاره کرد توان به اسکانمیان می

ها با امام علی به عهد پیامبر بر  ي آشنایی و قرابت آن پیشینه. از قبایل قحطانی یمن بودند

ید از مسلمان کردن اهل یمن، از سوي پیامبر امام پس از ناکامی خالد بن ول: گشتمی

  .)129 :1379، ابن شهر آشوب(مأمور تبلیغ اسالم در یمن شد که به آن توفیق یافت 

 بر رشد از طرفی، وجود صحابیان نامدار امام، چون عبداهللا بن مسعود و عمار یاسر،     

ان حکومت در آن شهر آنان در عهد عمر از کارگزار. در این منطقه افزودند) ع(حب علی

، این  فرمانداري ولید بن عقبههر چند در عهد عثمان،). 258/3: تاابن اثیر، بی(بودند 

زدند، مورد تمایالت تحت نظر واقع شد و کسانی که به نفع امام علی دست به حرکتی می

  .)57/9: ابن ابی الحدید، بی تا(مؤاخذه قرار گرفتند 

 و عراق مورد ارادت و اعتقاد مردمان بود، محیط مدینه به دلیل هراندازه امام در کوفه     

ها پس از استقرار پیامبر در شهر مدینه  ي عملکرد سران قریش و نفوذ روز افزون آن پیشینه

و کوچ اشراف قریش از مکه به مدینه در پی فتح مکه  و نقش آفرینی در تحوالت 

در تضاد با امام قرار گرفتند و با اثر  اجتماعی مهم چون جریان سقیفه، عمالً –سیاسی 

ي مدینه، محبوبیت امام در این شهر را به حداقل  گذاري بر طبقات مختلف جامعه

که در جنگ جمل، تنها هزارو  ، به طوري)103/4: ابن ابی الحدید، همان(رساندند 

ید، مف(ي پیامبر که غالبًا از انصار بودند در جنگ شرکت کردند پانصدنفر  از صحابه

: مسعودي، همان(ن تقریبًا به دو برابر رسید یکه این تعداد در صّف ، و با این)101همان، 

 به تعبیري، .اما جریان مخالفان امام در مدینه همچنان بر موافقان امام غلبه داشت) 369/2

بیست و پنج سال دوري امام از ارکان قد رت و ثروت، این امکان را فراهم کرد تا خلفاي 

هاي  ز وي، به ویژه عثمان، جمع کثیري از وابستگان و حامیان خود را در عرصهپیش ا

 منصب کنند و از این باب عرصه را بر امام و حامیان مختلف سیاسی و اقتصادي صاحب

  .او در مدینه تنگ نمایند
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فراوانی صورت گرفت و بسیاري از  هاي ، بذل و بخشش سال خالفت عثمان13در      

حتی بخشی  از انصار که بعد . ا تهدید و تطمیع، جذب دستگاه حاکمه شدندحامیان امام ب

: 1366، امینی(جانب عثمان را گرفتند گرفتند، در این مدت  از سقیفه جانب امام  را می

هاي قدرت امام علی در مدینه از ابعاد مختلف آسیب پذیر بود و طبیعی به لذا، پایه). 34/1

 اقتصادي و -ي جوانب سیاسی  اندیشی و لحاظ کردن همهرسید که امام با دور نظر می

از که  خاصه آن.جایی مقر خالفت نماید اقدام به جا به ،اجتماعی روزگار خالفت خود

هاي سیاسی و عقیدتی با شفافیت بسیار بنديها و مرز گیريجبهه،عهد خالفت امام

ي  هاي سه گانهر قالب جنگهاي پیشین خود را نمایاند و سرانجام دبیشتري نسبت به دوره

  .ن و نهروان، نمود عینی پیدا کردیجمل، صّف

که چرا مردم کوفه در یاري نمودن به امام علی هماهنگ نشدند، و چرا  اما در بیان این     

آنان که با او بودند، در کار سستی کردند، و سرانجام کار امام مختوم به شهادت شد، باید 

هاي و توطئه، عملکرد مغرضانسوءکیب سپاهیان کوفه و شام،علت یا علل آن را در تر

ي اخیر در کالم خود امام به دفعات  مکرر معاویه و نافرمانی کوفیان جستجو کرد، که فقره

، از آن  انعکاس پیدا کرده استنهج البالغههاي مختلف در بیان شده است، که در خطبه

آنان در . کنند و شما کار به خیانتت میآنان با حاکم خود، کار به امان":جمله است

ي چوبینی را به شما بسپارم، اگر کاسه. شهرهاي خود درستکارند و شما فاسد و بد کردار

  ).25ي  خطبه: 1377، نهج البالغه(» ي آن را ببریدترسم آویزهمی

من به خدا دوست داشتم معاویه شما را چون دینار و درهم با : فرمایدیا آن که می     

). 97ي  خطبه: همان(سودا کند، ده تن از شما بگیرد و یک تن از مردم خود به من دهد 

انگارم و در شما یار و مددکار ي خود نمیهیچ گاه به شما اطمینان ندارم و شمارا پشتوانه«

ي خود را از دست داده؛ چون از سویی شترانی را مانید مهار گشاده، چراننده. نپندارم

  ).34ي  خطبه: همان(» ند، از دیگر سوي بپراکندفراهمشان کن
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زشت ": امام علی، چون درنگ مردم کوفه را در کارزار با مردم شام می دید، گفت     

برند و ننگی ندارید؛ با بر شما غارت می. بادید و از اندوه بیرون نیایید، اگر آماج بالیید

کنند و خشنودي ا نافرمانی میگشایید؛ خدا رکنند و به جنگی دست نمیشما پیکار می

هوا سخت گرم است، مهلتی ده تا گرما : اگر در تابستان شما را بخوانم، گویید. نماییدمی

سخت سرد است، فرصتی ده تا سرما از : اگر در زمستان فرمان دهم، گویید. کمتر شود

کجا گریزید، با شمشیر آخته شما که از گرما و سرما چنین می. بالد ما به در شود

کنم، فرمان ام که چون امر میگرفتار کسانی شده" و یا ،)27ي  خطبه: همان(ستیزید می

اي ناکسان، براي چه در انتظارید؟ و چرا براي . دهندخوانم، پاسخ نمیبرند و چون مینمی

دارید؟ دینی کو تا فراهمتان آرد؟ غیرتی کو تا شما را به یاري دین خدا گامی بر نمی

  ؟)39ي  خطبه: همان(» غضب آرد

این عدم همراهی کوفیان و نارضایتی امام و تنها ماندن وي در شهر کوفه، سرانجام      

فت او با مرکزیت الشعاع قرار داد و با شهادت امام علی به خالارکان حکومت او را تحت

  .کوفه پایان داد

  نتیجه گیري

 مهم و مطرح در سیر تاریخ پر هايي پایتخت و مقر خالفت اسالمی از جمله پدیده پدیده

شده  اجتماعی و اقتصادي آن محسوب میفراز و فرود  اسالم و تحوالت مختلف سیاسی،

. استار بودهي مسائل جاري جهان اسالم اثرگذ که به اشکال مستقیم و غیر مستقیم بر همه

خاص ي که هریک در دوره اي  سامرا و قاهره، بغداددمشق،،کوفه،شهرهایی چون مدینه

عنوان پایتختی جهان اسالم را عهده دار بوده اند، به انحاء مختلف آثار و پیامدهاي 

هاي شکل گیري و اند که از باب زمینهي پایتختی خود ایجاد کرده مختلفی را در دوره

  .اند  منحصر به فرد بودهتبعات پدید آمده،

که جا به جایی مرکز خالفت در این میان شهر کوفه از این باب که اولین شهري است      

ي  اسالمی در آن، پس استقرار تمدن اسالمی در مدینه در حیات پیامبر و خلفاي سه گانه
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پس از او تجربه شده و نیز از باب دالیل و ضرورت هاي این جا به جایی که ریشه در 

ي وقت،  تحوالت اجتماعی و سیاسی وقت و راهبردها و تدابیر حاکمان، به ویژه خلیفه

  .یعنی امام علی، دارد حائز اهمیت است

کوفه، اولین پایتخت خارج از اقلیم عربستان و شهري چند ملیتی با رنگ وبوي ایرانی      

 اما قابلیت گیري آن در عهد امام علی کمتر از دو دهه بود،ي شکل بود که اگرچه سابقه

م علی با افق نگاه دور سیاسی و اقتصادي بسیاري در آن تمرکز یافته بود که اما،نظامی

ي شهرهاي موجود تنها مقر خالفت  از میان همهعقیدتی خود،–نگر و رویکرد سیاسی

به عالوه، امام به خوبی از انبوه هواداران یمنی و ایرانی . خود را در کوفه تمرکز بخشید

ضمن آنکه دشمنان . موجود در کوفه و تعداد کثیر مخالفان در مکه و مدینه آگاه بود

مده او در نواحی شام و عراق تجمع یافته بودند که خود از امتیاز تمرکز جمعیت و ع

ها و بسترهاي مفید  ي قابلیت لذا، انتخاب شهر کوفه با همه. تجمع ثروت برخوردار بود

آن، تابعی از راهبرد کالن مدیریتی امام علی بود که در کنار سایر عملکردهاي بکر و 

در این زمینه نیز اقدام به انجام ، حاکمیتي  وي در عرصهنوآورانه و رویکرد متفاوت

نظیر کرد؛ اما شهادت زود هنگام امام، پیامدهاي درازمدت آن ک کار ابداعی و بییدادن 

  .را تحت الشعاع قرار داد

  

  کتابنامه

، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی و بنیاد 14، چ نهج البالغه، 1377. آیتی، عبدالحمید.١

  .غهنهج البال

  . ، داراحیاء الکتب العربیه ، قاهرهشرح نهج البالغه، ]تا بی[. الحدید، عبدالحمید ابن ابی.٢

، داراحیاء  ، بیروتاسدالغابه فی معرفۀ الصحابه، ]تا بی[. ابن اثیر علی بن ابی الکرم.٣

.العربی التراث
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  .، دارصادر ، بیروتالکامل فی التاریخ ق، 1385. ــــــــــــــــــــ.۴

، تهران، مرکز 3 ج، چ 2،سفرنامه، 1361.ابن بطوطه، ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا.۵

  .انتشارات علمی و فرهنگی

  .، تحقیق سهیل زکار، بیروت، دارالفکرتاریخ ق، 1414. ابن خیاط، خلیفه.۶

. ، محمد بن علی ابن شهر آشوب.٧

.ي انتشارات عالمه ، مؤسسه ، قمطالب ابی مناقب آل، 1379

،  ، بیروت محمدباقرمحمودي ، تحقیقتاریخ دمشق، ]تا بی[. ابن عساکر، علی بن حسن.٨

.ي المحمودي للطباعۀ و النشر مؤسسه

ي عبدالمجید آیتی،  ، ترجمهتقویم البلدانش، 1349. ابوالفداء، عماد الدین اسماعیل.٩

  .تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ اسالمی

اصفهانى، ابوالفرج على بن .١٠

ي محمد حسین مشایخ فریدنى، تهران، علمى و  ، ترجمهاالغانى،1368.حسین

  .فرهنگى

  .، منشورات الشریف الرضی ، قممقاتل الطالبیین، 1416. ، علی بن حسین اصفهانی.١١

  .، دارالکتب االسالمیه ، تهرانالغدیر، 1366. ، عبدالحسین امینی.١٢

، منشورات مؤسسه  ت، بیرو انساب االشراف،  1367. ، احمدبن یحیی بالذري.١٣

  .للمطبوعات االعلمی

تحلیلی و بررسی علل پیدایش (تشیع در مسیر تاریخ، 1364. جعفري، حسین.١۴

  .، دفتر نشر فرهنگ اسالمی)تشیع وسیر تکوینی آن در اسالم

  .، قم، دفتر نشر الهاديتاریخ خلفا،  1377. جعفریان، رسول .١۵

ي ابوالحسن سروقد  رجمه، تکوفه پیدایش شهر اسالمی، 1372. جعیط، هشام.١۶

  .ي چاپ وانتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد، مؤسسه1مقدم، چ

، قم، انتشارات 1371، جغرافیاي تاریخی و انسانی شیعه در جهان اسالم.١٧

  .انصاریان
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  . ، بیروت، داراحیاء التراث العربیمعجم البلدان ق، 1417. حموي، یاقوت.١٨

،  الی نهایۀ القرن الثانی للهجرةحیاة الشعر فی الکوفه، 1388. خلیلی، یوسف.١٩

  .قاهره، دارالکاتب العربی للطباعۀ و النشر

ي المصریۀ العامه ،  ، قاهره، مؤسسه1، ج عیون االخبارق، 1383. دینوري، ابن قتیه.٢٠

  .قاهره

ي محمود مهدوي دامغانی،  ، ترجمهاخبار الطوال، 1364. دینوري، احمد بن داود.٢١

  .]جابی[تهران، نشر نی، 

، 6ي علی جواهر کالم، چ  ، ترجمهتاریخ تمدن اسالم، 1369. ، جرجیزیدان.٢٢

  .تهران، امیرکبیر

  .، دانشگاه تهران)پایان نامه(، امام علی و کوفه، 1376. شاهرخی، سید عالء الدین .٢٣

ي  ، ماهنامه"مردم شناسی کوفه"، 1383شهریور . صفري فروشانی، نعمت اله.٢۴

.، تهران41موعود، ش 

  .، تهران، نشر اساطیر2ي پاینده، چ  ، ترجمهاریخ الرسل و الملوكت، 1362       ،.٢۵

  .ي محمد توکل، تهران، نشر نقره ، ترجمهفتوح البلدان.٢٦

ي  ، ترجمههاي خالفت شرقی جغرافیاي تاریخی سرزمین، 1367لسترنج، .٢٧

  .، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی3محمود عرفان، چ

  .، بیروت، دارالمعرفه1 ق، ج1368، مروج الذهب و معادن الجوهر.٢٨

  .، بیروت، دار المکتبۀ الهاللالتنبیه واالشرافم،1981. مسعودي، علی بن حسین.٢٩

  .، مکتب االعالم االسالمی ، قمالجمل،  1416.مفید، محمد بن علی.٣٠

ي   ترجمه،)آفرینش و تاریخ(البدء و التاریخ ، 1381. مقدسی، محمدبن طاهر.٣١

  .ران، آگه، ته2محمدرضا شفیعی کدکنی، ج 

  .، قم، منشورات الشریف الرضیتاریخ یعقوبی، 1356.، ابن واضح یعقوبی.٣٢
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